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SURAI{ MARYAM

Ini surah Makkiyyah, yang berjumlah 98 ayat.

An-Nahhas dan Ibnu Marwadaih meriwayatkan dari

Abbas, "Di Makkah diturunkan surah 6aZ (Kaaf Haa Yaa

Shaad);'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, dia

berkata, o'surah Maryam diturunkan di Makkah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Aisyah.

Ahmad, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il
meriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa An-Najasyi berkata

kepada'Ja'far bin Abi Thalib, "Adakah sesuatu bersamamu dari antara

yang beliau ajarkan 
-yalcni 

Rasulullah SAW-?" Ja'far menjawab,

"Ya." Dia lalu membacakan permulaan surah ;*Z (Kaaf Haa

Yaa 'Ain Shaad). An-Najasyi pun menangis hingga janggutnya basah,

dan para uskup juga menangis hingga air mata membasahi Kitab-

Kitab mereka ketika mereka mendengar apa yang dibacakan kepada

mereka. An-Najasyi lalu berkata "Sesungguhnya orang ini [yakni
Nabi SAW] dan apa yang dibawanya sungguh berasal dari lentera

yang sama."

Ibnu Ishaq telatr mengemukakan kisatr ini secara panjang

lebar.

Ibnu

'Ain
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"Kaaf Haa Yaa'Ain Shaad (Yang dibacahan ini adalah)

penjelasan tetang rahmot Tuhan hamu kepada hamba-Nya,

Zakariya, yaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan.suara

yang lembul Dia berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku

telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum

pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanhu Dan

sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku,

$|-,R',w
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sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugernhilah

aku dari Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan
' mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, daniadikanlah dia, ya

Tuhanku, seorang yang diridhai'. Hai Zakariya, sesungguhnya

Kami memberi kabar gembira kepad.amu akan (betoleh) seorang

anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belam pernah

menbiptakan orang yang serapa dengan dia Zakariya berkata, 'Ya

Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah

seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah

mencapai umur yang sangat tua'. Dia berft.rman, 'Demikianlah'.
Tuhanmu berftrman,'Hal itu adalah mudah bagi-Ku, dan

sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu

(di waktu itu) belum ada sama sekali?. Zakariya berkata; 'Ya

Tuhanku, berilah aku suatu tanda'. Dia bedirman, 'Tanda bagimu

ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia

selama tiga malam, padahal kamu sehat'. Maka dia keluar dari

mihrab menuju kaumnya,lalu memberi isyarat kepada mereka,
' 

hendaklah kamu bertosbih di waktu pagi dan petang."

(Qs. Maryam [19]: 1-11)

Firman-Nya, ;-1xZ(Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad). Abu Ja'far

membaca huruf-huruf ini secara terpotong-potong, sedangkan yang

lain membacanya secara bersambung.

Abu Amr membacanya dengan imalah pada huruf haa' dan

fathahpada huruf baa', sementara Ibnu Amir dan Hamzatr sebaliknya.

Al Kisa'i, Abu Bakar, dan Khalaf membaca semrurnya dengan

imalah.

Orang-orang Madinah membacanya antara dua lafazh,

sedangkan yang lain denganfathah.
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Diriwayatkan dari Kharijah, bahwa Al Hasan men-dhammah
hwuf kaaf.

Diriwayatkan dari yang lain, batrwa dia men-dhammah huruf
haa'.

Abu Hatim berkata, "Tidak boleh men-dhammah-kan huruf
laaf, haa', danyaa'."

An-Nahhas berkat4 *Qira'ah orang-orang Madinatr
merupakan qira'ah terbaik dalam hal ini. Imalah dibolehkan pada
hr:ruf haa' dan yaa'. Sementara itu, qira'ah Al Hasan ditentang oleh
sejumlatr orang, dan ada yang mengatakan tentang penakwilannya,
balrwa dia meng-isymam r afa' saj a."

Nafi, Abu Ja'far, Ibnu Katsir, Ashim, dan ya,qub meng-
izhhar-kanhunfi daal pada bunyi shaad,dan ini yang dipilih oleh Abu
Ubaidah, sedangkan yang lain meng- idgham-k awry a.

Suatu pendapat menyebutkan tentang arah qira'ah-qira'ah ini,
bahwa ta/khim adalah asalnya, sedangkan imalah merupakan cabang
darinya. Jadi, yang membaca dengan ta/khim pada huruf haa' da4
yaa' sajaberarti telah mengamalkan yang asal, dan yang meng-imalah
keduanya berarti telah mengamalkan cabang. Adapun yang meng-
imalah salah satunya dan men-taJkhim.yang lain berarti telah
mengamalkan keduanya. Pembahasan tentang huruf-huruf ini telah
dipaparkan secara gamblang dalam pembatrasan tentang pembukaan-
pembukaan stuatr pada permulaan surah Al Baqaratr. posisi

pembukaan ini (huruf-huruf ini), jika dijadikan nama surah,
sebagaimana qira'ah yang banyak rafa'-nya,maka kalimat ini (huruf-
huruf ini) sebagu mubtada', sedangkan khabar-nya adalah yang
setelahnya. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra.

Pendapat ini disanggah oleh Az-Zajjaj, dia pun berkata, .,Ini

mustalril, karena ;42 bukan yang diberitakan Allah kepada kita
mengenai zakaiya, dan Allah swr telatr mengabarkan mengenai
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beliau dan berita gembira untuk beliau, yang ,;aLtidak termasuk

kisahnya."

Atau, kalimat (huruf-huruf ini) sebagai Htabar dari mubtada'

yang dibuang. Jika dianggap mempunyai makna tersendiri, maka

firman-Nya, ,!rj€;:t{', Wang dibacakan ini adalahJ penielasan

tetang rahmat Tuhan kamu) sebagai khabar dai mubtada' yang

dibuang, yakni 'e-:r, '"\?l r:a (inilatr penjelasan tentang rahmat

Tuhanmu).

193;'5 (trcpada hamba-Nya, Zakariya) maksudnya adalah

pengabulan Allah untuknya ketika dia berdoa dan memohon anak

kepada-Nya. Manshub-nya i'ti adalah karena sebagai maful ,2X2.

Demikian perkataan Al Alfifasy.

Pendapat lain menyebutkan sebagai maful'f;.
Makna );Ljt !; artinya adalah sampai dan diperolehnya

rahmat, sebagaimana ungkapan |y-j q:;, ,ift (diterangkan

kepadaku perbuatan baik si fulan), yakni sampai kepadaku.

Yahya bin Ya'mur membacany uii,dengan nashab.

Abu A1 Aliyah membacanya dengan rafa' kareta

dianggap mashdar yary di-idhafah-kankepada maf'ul, darrfa'il f i[t
adalah i:r-?. Berdasarkan kedua qira'ah ini, maka latazh -g-H.:

sebagai 'athf bayan-nya atau badal-nya. Al Kalbi membacanya'13s,

dalam bentuk/7 madhi dengan tasydid daln taklfif, dengan anggapan

fa'il-nyaad4ah 6.q4.

Ibnu Ma'mar membacanya dalam bentuk 7t'l amr, dan

berdasarkan qira'ah ini maka 't;;1t sebagai ungkapan tentang

Zakaiya, karena setiap nabi adalah rahmat bagi umatnya.

u*.Li$i1,:-ts''6sLfuaitutatkaladiaberdoakepadaTuhannya
dengan suara yang lembut). 'Amil pada zharf im adalah G).

Ada juga yang mengatakan batrwa 'amil-nya adalahf;.
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Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah badal isytimal
(pengganti menyeluruh) dan $ $3

Ada perbedaan pendapat mengenai sebab kondisi doanya ini
dengan suara yang lembut:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu karena dia jauh dari
riya.

Pendapat tain menyebutkan batrwa itu karena dia
menyemburyikannya agar tidak dicela lantaran memohon anak bukan
pada waktunya 6/akni sudatr lanjut usia), dan karena itu termasuk
urusan duniawi.

Pendapat lain menyebutkan batrwa itu karena dia takut kepada
kaumnya.

Pendapat lainnya menyebutkan batrwa itu karena dia sudah
lemah akibat lanjut usi4 sehingga tidak bisa berbicara nyaring.

A'&tiS4LJ;3U @ia berkata, ,'ya Tuhanku, sesungguhnya
tulangku telah lemah.'). Kalimat ini sebagai penafsiran kalimat --y1E
i^;5 @ia berdoa kepada Tuhannya). Dikatakan '4 - 6i - U - ,fj
igtl apabila dia lemah. Lafazh ini dibaca dengan tiga macam Larakat.
Maksudny4 tulangnya telah lemas dan kekuatannya telah melemah.
Disebutkannya tulaog karena merupakan penyangga tubuh dan
penopangnya, serta pokok konstniksinya. Jika tulang telah melematr,
rontoklah kekuatan tubuhnya. selain itu, unstr terkuat di dalam tubuh
manusia adalah tulang punggungnya, sehingga bila tulang ini telah
melemah, maka yang di belakangnya lebih rematr lagi. penggurunn

bentnk tunggal pada lafaz}. F memaksudkan jenis yang
menunjukkan cakupan kelematran itu terhadap semua tulang.

C.{ J:$t jgS (dan kepataht telah ditumbuhi uban). Abu
Amr membacanya dengan meng-idgham-kan huruf .siin ke dalam

ltrryjir, sedangkan yang lain tidak meng-idgham-kzur. Asal makna
JtlJ)t [vakni dali ;Jtiyrl adala]r menyebarnya kobaran api, lalu
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diserupakan dengan penyebaran putihnya rambut kepala di antara

yang hitamnya, karena faktor kesamaan putih dengan nyala.

Kemudian diungkapan dalam bentuk pinjaman dengan kiasan, yaitu

membuang musyabbah bih (yarq diserupakan dengannya) dan adat

tasybih (partikel penyerupa). Ungkapan pinjaman ini termasuk

ungkapan yang paling indah dan paling bagus.

Az-Zajjaj berkata, "Bila uban seseorang

dikatakan lt-j ,1, S;*'y (secara harfiyah berarti

menyala", yang artinya banyak ubannya)."

sangat banyak,

"kepala si fulan

Dia lalu mengungkapkan syair Labid berikut ini:

Wv $1 .;:iltLb 4t: ;;i sY, aj op

"Jil@ kau lihat kepalaht, maka alan tampakjelas,

lcarena bertaburkan uban hingga menyala (rnemutih)."

Manshub-nya tLi5 adalah karena tamyiz. Demikian perkataan

Az-Zajjaj.

Sementara itu, Al Akhfasy mengatakan bahwa manshub-nya

itu adalah karena sebagai mashdar, sebab makna J;t3i iru adalatr ?t3
(beruban).

An-Nahhas berkata, "Pendapat Al Akhfasy lebih tepat, karena

int musytaq (derivasi; kata turunan) darL fi'l, sehingga lebih tepat jika
dianggap mashdar."

Asalnya oaltl#'Ji*! (uban kepalaku menyala [banyakJ),
lalu "nyala" ini disandarkan kepada kepala untuk menunjukkan

cakupannya.

W q 6y'+iUt iJi <a"" aht belum pernah kecewa dalam

berdoa lrepada Engkau, ya Tuhanlat) maksudnya adalah, aku belum

pernatr kecewa dalam berdoa kepada-Mu, batrkan setiap kali aku

berdoa kepada-Mu, Engkau memperkenankan doaku.
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Para ulama mengatakan batrwa dianjurkan bagi seseorang

dalam doanya untuk memadukan ketundukan dengan menyebut
nikmat-nikmat Allah kepadanya, sebagaimana dilalcukan oleh
Zakariya di sini, karena dalam ucapannya, 6fi)iW$eit-*ri;:
(tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban) terkandung
ketundukan, merendahkan diri, dan menampakkan kelemahan serta

kekurangan terhadap pencapaian yang dinginkan, sementara dalam
ucapannya, fi, qr gY\LU\1Jj <a* aht belum pernah trecewa

dalam berdoa kepada Englcau, ya Tuhanh) disebutkan kebiasaan
Allah dalam menganugerahkan nikmat kepadany4 berupa
diperkenankannya doa-doanya

Dikatakan u-K. r*3 artinya lelah terhadap anu dan tidak
mencapai maksudnya daxi itu.

,si|t otJfit+ j.lj (dan sesungguhnya aku khawatir
terhadap mawaliku sepeninggalanh). Utsman bin Affan, Muhammad
bin Ali bin Ali Husain dan ayahnya, yakni Ali, serta yahya bin
Ya'mur, membacany u yr-jl, denganfathah padahuruf khaa', tasydid
pada huruf faa', dan kasrah pada huruf taa', sementara fa'il-nya
adalah ClrJ @"n alilru), yakni mereka sedikit dan tidak mzrmpu
menjalankan urusan aganta sepeninggalku. Atau, mereka terputus
dengan kematian. Ini diambil dari iiiit ,;? apabila kaum itu pergi.

Qira'ah ini janggal danjauh dari benar.

Ulama lainnya membacanya L7+, dengan kosrah pada huruf
Htaa' dan sulatn pada huruf faa', dengan anggapanfa'il-nya adalah
dhamir yang kembali kepada -$/$, sementara maful-nya adalah

J;;.
Kalim at a i!:j o: (sepeninggalh) ter|,art dengan kalimat yang

dibuang, bukan terkait dengan .1i;. pslkiftutrmya adalah 
'#.'{,

q#,",H;r.-;jr (aku mengkhawatirkan perbuatan mawaliku
sepeninggalku).
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Jumhur membacanya ,sttj, dengan huruf hamzah, madd, dan

suhtnpada huruf yaa'.

Ibnu Katsir membacanya dengan hamzah, madd, dan fathah
pada huruf yaa'.

Diriwayatkan juga darinya dengan qashr [tanpa maddf darr

fathah pada huruf !ao', seperti A6e.

d,rir di sini artinya kaum kerabat yang mewarisi dan semua

'ashabahdari anak-anak paman dan sebagainya.

Orang-orang Arab menyebut mereka matvali.

Seorang penyair mengatakan,

6;:i ots t7 c#. t-*.:i I q;)&1t 4>v
" Pelan-pelan wahai anak'anak paman,

pelan-pelan w ahai mmY ali kami.

Janganl ah kali an kp luar lcan kcmb ali

apa yang telah terhtbur di antara kita."

Pendapat lain menyebutkan batrwa mawali adalah paxa

penolongnya

Ada perbedaan pendapat mengenai pertentangan Zakaiya

terhadap rnavt ali-nya setelah ketiadaannya.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa 7-akariya takut mereka

mewarisi harta sedangkan dia menginginkan agar hartanya diwarisi

oleh anaknya maka dia memohon kepada Allah SWT agat

dianugeratri anak.

Ulama yang lain menyebutkan bahwa mereka adalah orang-

orang yang meremehkan urusan agarrra, maka Zakaiya khawatir

nnlsan agarna akan dikesampingkan setelah kematiannya, sehingga

dia memohon seorang wali yang mampu menjalankannya setelah

kematiannya. Pendapat ini lebih raiih daripada pendapat yang

pertamq karena para nabi tidak diwarisi, dan itu hanya mementingkan
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urusan duniawi. Jadi, yang dimaksud di sini bukan pewaris harta,
melainkan pewaris ilmu dan kenabian, serta penegakkan urusan
agarna.

Telah diriwayatkan secara valid dari Nabi SAW, batrwa beliau
bersabda, "2,5:t-l t-57 6 ,:b:)i X "#1r -*6 ,;; (Kami seknlian para
nabi tidak diwarisi. Apayang t**f inggalkan adalah sedetrah).

lSGJYi;iU) gedang istriht adalah seorang yang
mandul).

?-it artinya wanita yang tidak lagi melahirkan anak karena
lanjut usia. Namun dapat juga artinya wanita yang tidak melatrirkan
anak bukan karena lanjut usia, dan inilah maksudnya di sini.

Lelaki yang tidak dapat mempunyai anak juga disebut ?L-b,
contohnya ungkapan Amir bin Ath-Thufail berikut ini:

tlGS?lLk ot,,,Jt.,;.J

"Adalah pemudayang sangat buruk

bita aht ini buta sebelah lagi mandul.,,

Ibnu Jarir berkata, "Nama isfrinya Asya binti Faqud bin Mail,
saudarinya Hanah. Hanah adalah ibundanya Maryam.,,

Al Qutaibi berkata, "Dia Asya binti Imran.,,

Bedasarkan pendapat yang pertama, yatrya bin Zakaiya
adalah anak dari bibinya Maryam, ibunda Isa. Sedangkan berdasarkan
pendapat kedu4 Yahya dan Isa memililii satu bibi yang sama,

sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih.

$K)1qJ;$ @qtu anugerahilah aht dari Engtrau
seorang purra) maksudnya adalah, anugerahilah aku seorang wali dari
anugerah-Mu. Dia tidak menyatakan memohon anak karena
menyadari kondisi dirinya dan istrinya yang tidak memungkinkan
unhrk melatrirkan anak.

Ada yang mengatakan batrwa saat itu dia berusia 90 tahun.
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Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksud $5 di sini adalah

anak, dan tidak ada halangan untuk memohon yang seperti itu yang di

luar kebiasaan, karena Allah SWT terkadang memuliakan para rasul-

Nya dengan hal seperti itu, sehingga ini termasuk mu$izat yang

menunjukkan kebenaran mereka.

3.;i1J(bL;-t,*;- Oang apan mewarisi aht dan mewarisi

sebagian keluarga Ya'qub). Warga Makkah dan Madinah, serta A1

Hasan, Ashim, Hamzah,Ibnu Muhaishin, dan Yahya bin Al Mubarak

Al Yazidi, membacanya dengan rafo' pada kedua fi'l itu karena

dianggap sebagai sifat untuk l(i.'idurbukannya penimpal doa.

Sementara itu, Yahya bin Ya'mur, Abu Amr, Yatrya bin

Wutsab, Al A'masy, dan Al Kisa'i membacanya dengan iazm pada

keduanya karena dianggap'sebagai penimpal doa.

Qira'ah yang pertama di-rajih-kan oleh Abu Ubaid, dia

berkat4 *Irri lebih tepat dari segi makna, karena dia memohon seoftulg

wali yang sifatnya ini, sehingga dia berkata, 'Anugerahilah aku yang

akan mewarisiku'." Hal ini didukung oleh An-Nahhas, dia pun

berkata, "Itu karena penimpal perintah menurut para ahli nahwu

mengandung makna syarat dan balasan."

Anda mengatakan e-3A'4V'ri-lU 91 (taatilah Allah, niscaya

Dia memasukkanmu ke surga). Maksudny4 jika engkau menaati-Nya,

maka Dia akan memasukkanmu ke surga. Karena bagaimana mungkin

kita harus memberitatru perihal penganugerahan seorang wali yang

akan mewarisi ini kepada Allah, padatral Dia lebih mengetahui tentang

itu."

Maksud "pewaris" di sini adalah pewaris ilmu dan kenabian,

berdasarkan pendapat yang rajih, sebagaimana disinggung tadi.

Mayoritas mufassir berpendapat bahwa Ya'qub yang

disebutkan di sini adalatr Ya'qub bin Ishaq bin Ibratrim.
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Sebagian mufassir menyatakan bahwa Ya'qub yang disebutkan

di sini adalatr Ya'qub bin Matsan, saudaranya Imran bin Matsan.

Demikian perkataan At Kalbi dan Muqatil.
' 3.;4)1l,, (keluar Ya'qub) adalah orang-orang kepercayaannya

yang menyerahkan unrsan mereka kepadanya karena kekeraban,

persahabatan, dan kesamaan agana. Di antara mereka terdapat para

nabidanpararaja. , , ,
Ini juga dibaca atJt6- )i|n olt ei- (seorang pewaris dari

kalangan keluarga Ya'qub yang akan mewarisi aku), karena dianggap

sebagufa'il-nya $j.
Dibaca juea qt-jiiji Lt?t (sedang alu mewarisi keluarga

Ya'qub).

Dibaca jug 
",+:--A;.ii 

L;f,dengan lafa7;_ tashghir, dengan

anggapan batrwa yang di-ra,shghit ini sebagai fa'it-nya $;-.
Semua qira'ah tersebut sangat janggal dari segi lafaztr dan

makna.

("A,i,t'ri.aLi3 (dan jadikanlah dia, ya Tuhonht, seorang yang
diridhai) maksudnya adalah diridhai akhlak dan perbuatannya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah ridha
dengan qadha dan qadar-Mu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah seorang

lelaki shahih yang Engkau ridhai.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah seorang

nabi, sebagaimana Engkau menjadikan bapak-bapaknya sebagai para

nabi.

G*1il *!;t$$EHf- (hai Zakariya, sesungguhnya

Kami memberi lrabar gembira kepadamu akan [berolehJ seorang
anak yang namarq/a Yahya). Mayoritas mufassir mengatakan bahwa

seruan ini dari Allah SWT. Pendapat lain menyebutkan bahwa seruan

ini daxi malaikat, berdasarkan firman Allah, iK{:AiitG (Kemudian
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malailrat memanggil Zakariya). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 39). Pada

redaksi ayat ini tyakni 
-\Hy-l ada kalimat yang dibuang, Yaitu,

qfi $- Jtit tioi'i aqfuti(lalu Allah pun mengabulkan doanya, lalu

berfirman, "Hu Zakaiya..."). Dalam penafsiran surah Aali 'Imraan

telatr dikemukakan alasan penamaan Yahya danZakaiya.

Az-Zajjaj berkata, "Dinamai fi- karcna dia 'n-? Gudup)

dengan ilmu dan hikmah yang dianugerahkan kepadanya."

(*!;iufrlQr1 Oa"s sebelumnya Kami belum pernah

menciptalcan orang yang serupa dengan dia). Mayoritas mufassir

. mengatakan bahwa maknanya adalah, Kami belum pernah menamai

seorang prin sebelumnya dengan nama Yahya.

Mujahid dan segolongan mufassir lainnya mengatakan bahwa

makna *ffnliJ:4;1 Oang sebelumnya Kami belum pernah

menciptakan orang yang serupa dengan dia) yutu, Allah tidak pemah

menciptakan orang yang serupa dan sebanding dengan dia.

Berdasarkan pemaknaan ini, maka diambil aari ir;g;jl atau 
t$)t

ftetinggian). Pendapat ini disanggatr, bahwa hal ini berkonsekuensi

mengutamakannya atas Ibratrim dan Musa.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, tidak

pernah ada orang mandul yang melahirkan seperti dia. Pemaknaan

yang pertama lebih tepat.

Dalam pemberitahuan Allah SWT, bahwa Dia belum pernah

menamai seorang pun sebelumnya dengan nama ini, terkandung

keutamaan dari dua segi:

Pertama, Allah SWT yang menetapkan namanya dan tidak

menyerahkannya kepada kedua orallg tuanya.

Kedua, perumaannya dengan nama yang tidak pemah

digunakan oleh yang lain mengindikasikan kemuliaan dan

keagungannya.
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?i6,1--lkr11l1 jG (Zakariya berkata,,,ya Tuhanlat,
bagaimana akan ada anak bagiht") maksudnya adalatr, bagaimana
aku bisa mendapat anak? Atau, darimana aku bisa mendapat anak?
Pertanyaan ini bukan pengingkaran, tapi ungkapan ketakjuban
terhadap kekuasaan Allatl yang mengeruarkan anak dari wanita yang
mandul dan lelaki yang telah lanjut usia. pembahasan serupa ini telah
dipaparkan dalam surah Aali .Imraan

b ;qltir:L;1i1; (dan atru [sendiriJ sesungguhnya sudah
mencapai umur yang sangat tua). D*atak,an b - fr_ i|:tlr Ge bila
orang tua itu telah berusia sangat lanjut. Dikatakan gc"* apabila
orang itu sudah dalam kondisi tua-renta. Asalnya f9_{e karena
merupakan kata yang ber-wor,rtu,lalu diganti dengan yaa'kareaa lebih
ringan. Ungkapan seperti padaayatini adalatr ungkapan penyair,

b pclr G rs})L J-y, $.jt ),i:,; t;:l
"Sesungguhnya orang tua bisa diterima udzurrqru,

namun tidak akan diterima udzurnya orangyang

di masarrya sudah sangat tua.,,

Ialrya bin Wutsab,Hantzah,Al Kisa.i, Hafsh, dan Al A,masy
membacanya (1;g, dengan kasrah padahtxuf ,ain.

ulama lainnya membacanya dengan dtnmmah pada huruf
'arn. Keduanya adalatr dua macam logat atau dialek.

Kalimat fi!"o$,rkJs @adahar istriht adatah seorang
yang mandur) berada pada posisi nashab sebagai haat dari dhamir
mutalrallim. Kalimat b;4:t'e,!$i; @an aht [sendiriJ
sesungguhrrya sudah mencapai umur yang sangat tua) juga pada
posisi nashab sebagai haal. Ke&n kalimat ini untuk menegaskan
ketidakmungkinan dan ketakjuban yang disimpulkan daxi kali; ut oi"*.1--lK (bagaimana arran ada anak bagiku), yakni bagaimana
akan ada anak di antara kami sekarang, sementara istriku mandul,
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tidak pernah melahirkan sejak dia dan aku masih muda, apalagi

sekarang dia sudatr tua dan aku pun sudah lanjut?

Allah SWT kemudian menjawab pertanyaan yang

mengindikasikan ketakjuban dan ketidakmungkinan dengan firman-

Nyq 4!JJC6;Kie (Dia berfirman, "Demikianlah." Tuhanmu

berfirman). Huruf traaf di sini pada posisi rafa', yakni |!).JS p'li
(perkaranya demikian), dan kata penunjuk ini menunjukkan perkataan

Zakanya, kemudian . dimutai lagi dengan 6i.JJG (Tuhanmu

berfirman). Kemungkinan juga posisinya nashab sebagai mashdar,

yakni 'd.t ,h if i,i (mengatakan perkataan yang demikian), dan kata

penunjuknya menunjukkan yang samar, ymg ditafsirkan oleh kalimat,

W",*'; (hal in adalah mudah bagi-Ku).

Berdasarkan kemungkinan pertama, maka kalimat ",#"rf'i
(hal itu adalah mudah bagi-ru) sebagai kalimat permulaan untuk

menepiskan ketidakrnwrgkinannya Zakariya setelah pengakuannya,

yakni Dia berfirman, "Walaupun hal itu tidak mungkin menurutmu,

lani hal itu mudah bagi-Ku." t7 adalahbentuk j# a*i - l;-l' l,t;
ifi lsesuatu itu mudatr), yaitu apabila tidak sulit dan tidak terhalangi

dari yang dimaksud.

Al Farra berkata, *Maksudnya adalah, penciptaannya mudah

bagi-Ku."

t;, 3i $ irt n-e6| i13 (dan sesungguhnya telah Atat

ciptakan lramu sebelum itu, padahal kamu [di walau iluJ belum ada

sama sekali). Kalimat ini menegaskan yang sebelumnya.

Aa-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalatr, maka penciptaan anak

pun seperti penciptaanmu."

Maknanya yaitu, Allah SWT menciptakannya dahulu dan

mengadakannya dari tidak ada sama sekali.

. 
Jadi, mengadakan anak baginya dengan cara kelahir.an yang

biasa akan lebih mudah dan lebih sederhana dari itu.
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Hanya saja penciptaan ini tidak dinisbatkan kepada Adam AS,
padahal beliau benar-benar diciptakan dari ketiadaan, yakni Allah
tidak menyatakan, "Dan sesungguhnya terah Aku ciptakan bapakmu,
Adam, sebelum itu, padahal dia saat itu berum ada sama sekali,,,
adalah untuk menunjukkan bahwa setiap individu manusia memiliki
satu sisi dari penciptaan Adam, yaitu diciptakan dari ketiadaan.
orang-orang Madinah, Makkah dan Bashratr, serta Ashim dan Ibnu
Amir, juga seluruh masyarakat Kufah membacanya Ji cr-a$f 3i3.

''^it;-J- JGi.!; 36 (Zakariya berkata,,,ya Tuhanht, berilah
alan suatu tanda.') maksudnya adalah tanda yang menunjukkan
kepadaku tentang terealisasinya yang dimohon dan terjadinya
kehamilan. Maksud permohonan ini adalah mengenalinya ketika
terjadinya, karena berita gembira itu bersifat mutlak tanpa ada
batasan.

Ibnu Al Anbari berkata, ..Alasannya adalah, jiwanya
merindukan segera terjadinya hal itu, maka dia memohon kepada
Allah agar diberi tanda yang menunjukkan dekatnya kejadian itu.,,

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia meminta tanda yang
menunjukkan bahwa berita gembira itu dari Allah dan bukan dari
syetan, karena iblis bisa menyamarkan itu. Demikian perkataan Adh-
Dhahhak dan As-Suddi. Tapi pendapat ini sangat jauh dari mengena.

6r,54.:-e 36i'8{l63l, J6 (ou berfirman,,,Tanda
bagimu ialah balwa lcamu tidak dapat bercakap-cakap dengan
manusia selama tiga malam, padahrar kamu sehat.,). penafsirannya
telah dipaparkan secara gamblang dalam suratr Aali .Imraan.

Manshub-nya t1-; aaaw karena sebagai haal Seterungar kondisi).
Maknanya yaitu, tanda bagimu, batrwa engkau tidak dapat bercakap-
cakap, padahal kondisimu normal dan sehat. penyebutan jtJ ai sirri
* tl-., dalam surah Aali 'Imraan menunjukkan bahwa maksudnya
adalah tiga hari tiga malam.
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.',1;!t n.r;ie'e (matta dia keluar dari mihrab menuiu

kaumnya) maksudnya adalah dari tempat shalatnya. Kata ini asalnya

dari ',ar-;St (perang), seakan-akan orang yang menempatinya

memerangi syeqn.

Pendapat lain menyebutkan bahwa asalnya dari q-jSr
fterusakan; kebinasaan; kecelakaan), seolah-olah orang yang

menempatinya menghadapi kelelahan dan keletihan.

WriRW$ilLdE Qalu rnemberi isyarat kepada

mereka, hendaHah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang). Suatu

penapat menyebutkan bahwa makna ,*'tt adalatr L;if 6erisyarat),
berdasarkan firman-Nyu C,-tSL(Kecuali dengan isyarat). (Qs. Aali

'Imraan [3]: al).

Pendapat lain menyebutkan bahwa Zakaiya menuliskan untuk

mereka di tanah.

Pendapat pertama dikemukakan oleh Al kalbi, Al Qurthubi,

Qatad-ah, dan Ibnu Munabbih, sementara pendapat kedua

dikemukakan oletr Muj ahid.

Kata'rglr kadang diartikan sebagai tulisan, contohnya

ungkapan Dzu Ar-Rumah berikut ini:

;s.t"*dr)b G;'ra. ti,<t €.Urefu' 6r\i a*
"Keempat titik hitam itu sama, seolah-olah merupakan belas tulisan

di tengah I emb ar an-l emb ar an."

Antarah mengatakan,

'e+'#t6r$6 6E#'u*fr;;
"Bagaikan tulisan lembaran-lembaran pada masa Kaisar,

Lalu dihadiahkan untuk kaum 'aiam Thimthimi. "

Sementara kalimat W 6 (hendaHah lcamu bertasbih)

sebagai mashdaratau penafsimya. Maknanya adalah'oL. "n;i1 r; 1A
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'rt 64r., memberi isyarat kepada mereka, agar mereka shalat), yakni

shalatlah kalian. Manshub-ny" W:l-,R @ada waldu pagi dan petang)

adalatr karena sebagai zharf Q<eterurgan waktu).

Al Farra berkata, "turit merupakan katz mu'annats danboleh

dianggap mudzaklrar bila samar."

Lebih jauh$a berkata, "Dikatakan juga batrwa 
t$t 

adalah

bentuk jamak dari {rn (waktu sore)."

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maksudnya adalah shalat

Subuh dan Ashar.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud it'Sr di sini

tyakni dari W$ adalatr ucapan subhaanallaah pada kedua waktu

tersebut, yakni sucikanlah Tuhanmu di kedua tepi siang.

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin

Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih,Ibnu Mardawaih Al Baihaqi dalam Al Asma' wa

Ash-Shifat, serta Adh-Dhiya dalam Al MuWttmah, dari Ibnu Abbas,

mengenai 6.*L (Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaa\, dia berkata, *Kabiir

(besar), haad (pemberi petunjuk), amiin (yang dapat dipercaya), 'aziiz

(mulia), dan shaadiq (ujur)."

Dalam lafazh lain disebutkan kaaf tgang mencukupi) sebagai

pengganti kabiir (besar).

Diriwayatkan oleh Abdunazzaq, Adam bin Abi Iyas, Utsman

bin Sa'id Ad-Darimi dalam AtTauhid,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu

Mardawaih, serta Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Sifar, dari Ibnu

Abbas, mengenai ;+eZ (Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad), dia berkata,

"Huruf l@af dafl kariirn (mulia), lna' dari haadi (pemberi petunjuk),

yaa' dari hakiim (brjaksana), 'ain dali 'aliim (mengetahui), dan shaad

dari shaadiq (benar).'
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sejumlah

sahabat lainny4 *u-lxZ (Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad) adalatr huruf-

huruf hijaiyah yang dipotong-potong, yaitu kaaf-nya dan al mulk

(kerajaan), haa'-nya dari allaah (Allah), yaa'-nya darl 'ain-rrya dari al
'aziiz (yang mulia), dan shaad-nya dari al mushawwir (yang

membentuk rupa).'

Ibnu Marda:waih meriwayatkan dari Al Kalbi, batrwa dia

ditanya tentang edz (Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad),lalu dia pun

menceritakan dari Abu Shahlt dari Ummu Hani, dari Rasulutlatr

SAW, batrwa beliau bersabda, 6|*'l.t-b )6 9'g (Yang menculatpi,

Yang memberi petunjuf Yang mengetahui, dan Yang benar).

Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Ibnu Majatr, dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Fathimah binti Ali, dia berkata, "Ali pernah

berkata, 'Wahai Kaaf Haa'Yaa' 'Aiin Shaad, ampunilatr aku'."

Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azhanah dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari jalw Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas,

mengenai ;;dZ (Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaafi, dia berkata, "Hwuf
kaaf-nyaadalah al kaafii (yang mencukupi),haa'-nyaadalah al haadii
(yang memberi petunjuk), 'ain-nya adalatr al 'aalim (yang

mengetatrui), dan shaad-nya adalatr ash-sluadiq (yang benar)."

Abu Ubaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari As-Suddi,

dia berkata, "Ibnu Abbas pernah mengaf,akan tentang Kaaf Haa Yaa

'Ain Shaad, Haa' Miim, Yaa Siin, dan serupanya, *Itu adalatr rurma

Allah yang paling agung."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Itu adalatr sumpah yang Allah bersumpah dengannya."

Mengenai hal tersebut, terjadi perbedaan pendapat di kalangan

satrabat dan generasi setelah mereka, namun tidak ada satu pun

riwayat shahih yang marfu' mengenai ini. Di antara yang

diriwayatkan dari seorang sahabat mengenai ini, diriwayatkan juga

dari sahabat lain dengan kandungan yang berbeda. Bahkan dari para
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satrabat senbiri banyak diriwayatkan penafsiran-penafsiran yang

berbeda-beda dan saling bertentangan mengenai huruf-huruf pada

permulaan sejumlah srnah. Jadi, tidak ada satu pun yang bisa

dijadikan hujjah, batrkan yang benar mengenai ini adalah tav,aqquf

dan mengembalikan ilmunya kepada Allah SWT. Kami tblah

kemukakan hal ini pada pembukaan surah Al Baqarah.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'14 Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Abu Hurairah, dari

Nabi.SAW, beliau bersabda, t3W $;3 o'6 gafariya adalah seorang

tulrnng knyO.r

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata, 't{abi terakhir bani Isra'il adalah 7-akaiyya

bin Azar bin Muslim, dari keturunan Ya'qub. Dia berdoa kepada

Tuhannya dengan lembut, e'&t'6i OLJ;lli (Dia berkata, uYa

Tuhanhtt, sesungguhnya tulanglru telah lemah.') hngga, JiSLt+
(afu lrhawatir terlndap mawalih), yakni :ashabah. $i @ang alcan

mewarisi alcu), yaksi mewarisi kenabianku dan kenabian keluarga

Ya'qub. Lalu malaikat menyenmya, 'Wahai Jibril, sesungguhnya

Allah menyampaikan kabar gembira kepadamr:, it!*,a*,^ut 4L,1atran
[berolehJ seorang anak yang namanya Yalrya)." Tatkala mendengar

senrm itlu, Z,akaiyadidatangi oleh syetan, lalu syetan berkata, "Wahai

Zakanya" sesungguhnya su,ra yang engkau dengar itu bukan dari

Allah, akan tetapi dari syetan yang hendak mengolok-olokmu."

Takaiyapun ragu dan berkata, "&l-lK$ (bagatmana akan ada

anak bagih), sedangkan aku sudah tua-renta, dan istriku mandul?

Allah lalu berfirm*r, (*.41;33u33fiij g.an sesungguhrrya

telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu [di wahu itu]
belum ada sama sekat).

I shahth.
HR. Muslim @1fia7); Ahmad QD96); dan Al Hakim Q1590), dari hadits Abu

Hurairah RA.
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Al Firyabi meriwayatkan dariny4 dia berkata, "Zakaiya tidak
memiliki m*, maka beliau memohon kepada Tuhannya, qJ$
3.Ftl(;rol;j,it@g;<tli@atraanugerahilahahtdariEngknu
seorang putra, yang akan mewarisi aht dan mewarisi sebagian

lreluarga Ya'qub). (Maksudnya adalah) beliau berkata, 'Yang akan

mewarisi hartaku dan mewarisi kenabian keluarga Ya'qub'."

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin

Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny", ill'+?
U'fi u Oang sebelumnya Kami belum pernah menciptalcan orang
yang serupa dengan dia), diaberkata, "(Maksudnya adalah) G (yurrg

seperti dia).'

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshr.u, Abd bin Humaid, Abu

Daud, Ibnu Jarir, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu

Mardawaih, dariny4 dia berkata, eer{ku tidak ta}ru bagaimana

Rasulullatr SAW membaca huruf ini, b ^turrfut-
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Athq mengenai firman-

Nya, (;2 (sangat tua), diaberkata, "Hidup lama dalam ketuaan."

Dia juga meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) tiri (tua-renta)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nv", $r)43&-l6i'8:il (bahwa kamu tidak dapat bercakap-

calrap dengan manusia selama tiga malam, padahal ksmu sehat), dia

berkata, *Lidatrnya menjadi kelu bukan karena sakit." Dalam lataz}l-

lain disebutkan: bukan karena bisu. Riwayat ini dikeluarkan juga oleh

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya mengenai firman-
NVq dLgj6 (lalu memberi isyarat kcpada mereka), dia berkat4
"(Maksudnya adalah) menuliskan tulisan untuk mereka."
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Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya serta Al Hakim, dan

dia menilainya shahih, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ii
W (hendaktah kamu bertasbih), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

menyuruh mereka mengerjakan shalat $1;R Qtada waldu pagi dan

petang)." .

@ 6 u3.iij 3; rri Ui; o{ 
"s'"Hai Yahya, ambillah Al Kilab (Taurat) ilu dengan sungguh-

sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih
kanak-kanak dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami
dan kesucian (dari dosa). Dan dia adalah seorang yang bertakwa,

dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanyo, dan bukanlah dia
seorang yang sombong lngi durhaka Kesejahteraan atas dirinya
pada hari dia dilahirkan, dan pada hari dia meninggal dan pada
hari dia dibangkitkan hidup kembali,, (Qs. Maryam [19]: 12-15)

Firman-Nya, $j:.>- (Hai Yahya), di sini ada kalimat yang

dibuang, perkiraannya adalatr, Allah berfirman kepada yang dilatrirkan
itu, "Hai Yahya...". Atau, maka lahirlah seorang anak baginya, lalu
mencapai usia yang dia bisa diajak bicara, lalu Kami katakan
kepadanya, "Hai Yahya...."

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya yaitu, maka Kami anugerahkan
kepadanya, dan Kami katakan kepadany4 'Hai Yatrya...'."

Maksud :':4i di sini adalah Taurat, karena itu merupakan
Kitab yang berlaku saat itu. Kemungkinan juga Kitab lain yang

dikhususkan baginya, walaupun kita tidak mengetahuinya sekarang.

G:;;

@
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Maksud lflr ai sini [yatcni dari ]- (ambillah).1, bisa berarti riil
dan bisa berarti maknawi, yaitu melaksanakan apa yang terkandung di
dalamnya sebagaimana mestinya, yang memudahkan pelaksanaan

perintah dan penghindaran larangan.

Allah kemudian menegaskannya dengan firman'Nya,
(dengan sungguh-sunggth), yakni dengan sungguh-strngguh

serius.

,+&tir66 (dan Kami beriknn tre7tadgnya hibnah selagi

dia masih tranak-kanak). Maksud iCLi adalah 'a*ri (hikmah), yaitu

memahami Kitab itu, untuk diambil hikmatrnya dan mematrami

hukum-hukum agama dengannya sebagaimana diperintatrkan.

Pendapat lain menyebott* batrwa maksudnya adalatr yaitu

ilmu dan pemeliharaannya, serta pengamalannya.

Pendapat lain mengatakan batrwa maksudnya adalatr kenabian.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah akal.

Tidak ada halangan untuk mengartikan ,,€i ai sini dengan

semua yang disebutkan itu.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ketika perkataan ini
ditujukan kepada Yulryq saat itu dia berusia dua tatrun. Ada juga yang

mengatakan tiga tatnrn.

Kalimat, Glo$tf, (dan rasa belas tasihan yang mendalarn

dori sisi Kami) di-'athf-lcankepada $:i.lr
Mayoritas mufassir mengatakan batrwa ir-.ir adalah kasih

sayang dan kecintaan. Asal maknanya yaitu kerinduan jiwa, yang

diambil dari ungkaparrl Vl.rdt ,; $$ ggi fterinduan unta terhadap

anaknya).

Abu Ubaidah berkata, "Anda mengatakan 'viJ-'d-i6 dan
'qi S-'*t; artinya surma, maksudnya rahmat-Mu."

fn"rfrf, berkata,

a,'rA,

dan
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,f 'u ogf';sti-e-.Ur;. tb3."#-v'-;rl ,y (:
"Wahai Abu Mundzir, kau telah binasa, maka susullah sebagian kami
dengan sebagian belas kasihanmu, karena sebagian keburukan lebih

ringan dari sebagian lainrqta."

Imru' Al Qais berkat4

p(at 6'ditL e:p f i *" ; ti).xr
uBani Salkh bin Batv memberikan keperluan mereka kcpadanya.

(Berikanlah) trasih sayang-Mu, wahai Dzat Pemilik knsih scyang."

Ibnu Al A'rabi berkata, "lti-it, dengan tasydid,termasuk sifat-
sifat Allah, sedangkan leir ,6rrya kerinduan dan kasih ruy*g. h;;ir
juga berarti rezekidan berkah."

Ibnu Athiyyah berkata, "lti;it dalam perkataan orang Arab
juga berarti hal besar yang terkait dengan Dzat Allah. Contohnya
trngkapan Z,atdbinAmr bin Naufal berikut ini:

tltL ;:;j L;*^""it t* & e :0,;

'Demi Allah, jika latlian membunuh budak ini,

niscaya aht j adikan htburanrrya hanaanan (mengusap-usapnya)'."

Maksudnya, budak tersebut adalah Bilal. Ketika dia melewati
Bilal, Bilal sedang disiksa.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang mengatakan ini adalah

\tr/araqah binNaufal.

Al Azhari berkata, "Maknanya adalah, niscaya aku akan

berbelas kasihan terhadapnya serta merindukannya, karena dia
termasuk ahli surga.'

Contoh lainnya adalah ungkapan Al Hathi'atr berikut ini:
'\e 

?A'J?.t'ty
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"Berbelas kasianlah terhadapht, semoga Al Malik menunjukimu,

lrarena setiap tempat (peristiwa) ada perkataan (yang tepat

untulcnya)."

Makna Gliagari sisi Kami)adalah 6rQ',y(dari sisi Karni).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa bisa juga maknanya

adalah, Kami anugerahkan kasih sayang kepadanya dari sisi Kami ke

dalam hatinya, sehingga dengan itu dia berbelas kasihan kepada

manusia. Diantaranya adalatr kedua orang tuanya dan kerabatnya,

sehingga menyelamatkan mereka dari kekufuran.

i;?i <aan kesucian [dari dosaJ) di-'athf-kan kepada ,,-yarlg
sebelumny u. iu?! artinya kesucian, keberkatran, perkembangan, dan

kebajikan. Maksudnya, Kami menjadikannya sebagai pembawa

berkah bagi manusia yang menturjuki mereka kepada kebaikan.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah, Kami

menyucikannya dengan pujian atasnya, seperti penyucian para saksi.

, Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatr, sebagai

sedekah yang Kami sedekahkan kepada kedua orang tuanya.

Demikian perkataan Ibnu Qutaibah.

6<fS (dan dia adalah seorang yang bertahwa) maksudnya

adalatr, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah dan

menaati Allah.

Diriwayatkan batrwa beliau tidak pernah melakukan

kemaksiatan sama sekali.

Kalimatj!!1Lt @o banyak berbalai kepada kedua orang
tuany a) dr-' at hf-lcar- kepada (4;.

, Ytuu li,ai sini adalah j$' (y*g banyak berbakti), yakni JX
yang Jrt!. Maknanya yaitu, lembut, santun, dan bersikap baik terhadap

keduarlya.

(;tg;Kiit @"" bukanlah dia seorang yang sombong

lagi durhaka) maksudnya adalatr, tidak angkuh atau sombong, serta
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tidak durhaka terhadap keduanya ataupun Tuhannya. Inilah sifat

beliau AS yang santun dan rendah hati.

,t"& (kesejahteraan atas dirinya). lbnu Jarir dan yang lain

berkata, "Maknanya adalah keamanan dari Allah atasnya."

Ibnu Athiyyah berkata, "Menurutku, yang benar adalah, ini

ucapan salam yang dikenal, dan ini lebih mulia'daripada keamanan

atau ketentraman, karena keamanan tercapai. dengan menafikan

kemaksiatan darinya, dan ini derajatrya lebih sedikit. Sedangkan yang

lebih mulia adalah Allah memberi salam kepadanya."

Makna '4;i;- @ada hari dia dilahirkan) adalah, dia

diselamatkan dari syetan dan lainnya pada hari tersebut. Atau, Allah

menghidupkannya pada hari tersebut. Demikian juga makna 3;i;-;
(dan pada hari dia meninggal) a* *4-i1j <aa" pada hari dia

dib angkitknn hi dup lce mb ali) :

Suatu pendapat menyebutkan bahwa saat yang paling

dikhawatirkan p?& manusia ada nga" yaitu: (l) pada hari dia

dilahirkan, karena dia keluar dari tempat yang sebelumnya, Q) pada

hari dia meninggal, karena dia melihat kaum yang tidak dikenalnya

dan hukum-hukum yang tidak diketahuinya, sera (3) pada hari dia

dibangkitkan kembali, karena dia melihat huru-hara Hari Kiamat. Jadi,

Allah SWT mengkhususkan Yahya dengan lcaramah dan keselamatan

pada tiga waktu tersebut.

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya,

i*,,: i e;i ti- 6I{,- 1nA Yahya, ambillah Al Krtab [TauratJ itu

dengan sungguh-sungguh), dia berkata, "(Maksudnya adalah,) i-ta
(dengan sungguh-sungguh). W&ri,6(t (dan Kami berikai
kepadanya hilonah selagi dia masih kanak-kanak), yakni kepahaman."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, "(Maksudnya adalah) Allah berkata,'Kerjakanlah kewajiban-

kewaj iban di dalamnya'."
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia

berkata, "(Maksudnya adalah) isinya."

Abu Nu'aim, Ad-Dailami, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, mengenai firman-Nyq 8!',qt7_,(1) gan Kami berikan kepadanya hikrntah selagi dia masih knnak-

Irnnak),beliau bersabda, * V'6;.t 3i,1is.ti @, ,Pt (Betiau

dianugerahi pemahaman dan ibadah ketil@ beliau berusia tujuh

tahun).2

Abdullah bin Ahmad dalam Zayta'id Az-Zuhd dan Ibnu Abi
Hatim, meriwaya&an dari Qatadah, "(Maksudnya adalah) dianugerahi

perangi yang baik ketika beliau berusia tiga tatrun."

Al Hakim dalam Tarikh-nya meriwayatkan dari jalur Nahsyal,

dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, ,@ ,-*.6 :upi-iui ,:'.aJ rl +il ,ti;) crt $.LY,ry 5,6

* 5$'r6i 'lt 
'.tii rt ,rU t*\y' (Anak-Lnai bertrata tcepada

Yahya bin Zakariya, "Mari bermainbersama kanni." Yahya menjawab,

"Kita tidak diciptakan untuk beriman-main. Mari kita shalat." Itulah

Jirman Allah, "Dan Kami berikan kepadarrya hibnah selagi dia masih

kanak-kanok").3

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalarn Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda" *'#t gtt'*'4'F-ot JS tH,f:j',i (Barangsiapa

dapat membaca Al Qur'an sebelum baligh, maka dia termasuk orang
yang dianugerahi hibnah wafuu masih tranak-tranak).a

2 oha't1
HR. Ad-Dailami dalam MusnadAl Firdaus (7371) dari hadits Ibnu Abbas.
3 Dha'i1
Dalam sanadnya terdapat Nahsyal bin Sa'id, yang disebu&an Ibnu Adi dalam

Adh-Dhu'afa', sementara Al Hafiztr mengatakan matruk dalam At-TaqrlD, serta
dinilai pendusta oleh Ishaq bin Ratrawaih.

a Sanadnya dha'if.
HR. Al Baihaqi (1949), dalam sanadnya terdapat Al Hasan bin Abi Ja'far, yang

dikatakan oleh Al Hafizh dalan At-TaqriD, "Haditsnya dha'if," kendati ibadatr dan
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Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara

mauquf.

Diriwayatkan oleh Abdr:rrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah,
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al
Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Al Baihaqi duluq Al Asma'
wa Ash-Shfat, daijalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, tit-A; (dan rasa belas kasihan yang mendalam), dia berkata,

"6ku tidak tatru apa itu, hanya saja aku menduga: melimpahkan kasih
sayang kepada hamba-Nya. "

Sejumlatr ulama salaf menafsirkannya sebagai rahmat ftasih
sayang).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai
firman-Nya, ',5i, (dan kesucian [dori dosaJ), dia berkata,
"(Maksudnya adalatr) keberkahan."

Mengenai firman-Nya" 6<fS (dan dia adatah seorang yang
bertakwa), dia berkata, "(Maksudnya adalatr) suci. Jadi, beliau tidak
pernatr melakukan dosa."

@ E; 693 At U i *i ;t r*,#.Ji a f{,
(_;- fu.Lii it,s; 6y$6,fi1 €; rrlC:6
3;,6 r:3y JG @ 6 G uyL, rt\i,;I.lli u @

'i;"* 
4 iK ;i ae@ tgj (n,*,.*il +u;

s@( Afi og\!l,;i:*Wl4cfi z;a;
W*';"$:,su-lyKju 6fi$'5,e"J1-

keutamaannya bagus.
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U,ly-,j"tAit;:66 @ti-;'(k-y*,rtG;ifr
ri,;E@ (, ;i15 .3,U:(i JV, 6iig6 fifii
u,qLcs5

q;$,#;r4$';3i
lAi'J4:ftc;; fi.aii'v;;

@tut
"Dan ceritahanlah (hisah) Maryam di dalamAl eur.an, yaitu

ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di
sebelah rimur, maka dia mengadakan tabir (yang merindwnginya)
dari mereka,lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka dia

menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusiayang sempurna.
Maryam berkata, ,sesungguhnya aku berlindung daripadamu
kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jilea kamu seorang yang

bertskwar. Dia (Jibril) berkata,,sesungguhnya aku ini hanyalah
seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-
laki yang suci'. Maryam berkata, ,Bagaimana akan ada bagiku

seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun
menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!, Jibril berkata,
'Demikianlah. Tuhanmu berJirman, t'Hal itu adalah mudah bagt-

Ku, dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia
dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu adalah suatu perkara

yang s udah dipuus kan,,.' Maka Maryam mengandungnya, lalu dia
menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Maka rasa sakit akan melahirkan anak mematcsa dia (bersandar)

pada pangkal pohon kurma, dia berkata, ,Aduhai, alangkah
baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidah
berarti, lagi dilupakan'. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang

d;).L::i;LdF
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rendah, 'Janganlah kamu bercedih hati, sesungguhnya Tuhanmu

telah menjadikan anak sungai di bawahmu Dan goyangkanlah

pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan

menggagurkan buah kurma yang masah kepadamu Maka makan,

minum dan bersenang hatilah kamu Jika kamu melihat seorang

manusia, maka katakanlah, t'Sesungguhnya aku telah bernadzar

berpuasa untuk Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan

berbicara dengan seorang manusia pun pada hari inl'
(Qs. Maryam [19]: 16-26)

Firman-Nya, *.i.$ii4fif, (dan ceritakanlah [kisahJ
Maryam di dalarn Al Qur'an) mulai menyinggung tentang penciptaan

Isa.

Maksud *$:t di sini adalah surah ini, yakni ceritakanlatr

kepada manusi4 hai Muhammad, dalam surah ini mengenai kisah

Maryarn. Bisa juga maksud ,$ft di sini adalah jenis Al Qur'an, dan

surah ini termasuk diantaranya, karena penyebutan ".ceritd' ini tidak

dikaitkan dengan individu tertentu, maka perlu diperkirakan mudhaf
yang terkait dengan "cerita" ini, yaitu €-; i '"i (tlrutr Maryam) atau

f-f 'F 
@erita Maryarn).

c,'.J..;,i;l@aitu t@til@ dia menjauhlan diri). 'Amil pada zharf-

nya adalah rnudhafyarrg diperkirakan tadi. Bisa juga dijadikan sebagai

badal isytimal (pengganti menyeluruh) dari ';;, karena setiap waktu
(masa) mencakup apa yang ada di dalarnnya, dan yang dimaksud fr'
adalah beritanya. Penggantian ini menunjukkan besarnya perkara

waktu karena kejadian kisahnya yang menakjubkan pada waktu itu.
i ;1r Jyatni daxi ii.i! artinya lemparan dan lontaran, sebagaimana

firman-Ny; Cr#ift'riis (lalu mereka melemparkan janji itu ke

belalrang punggung mereka). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 187). Maknanya

yaitu, Dia me4iauhkan diri.

30 TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Qutaibah berkata, "Maksudnya adalah mengasingkan

diri."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

menyendiri.

Maknanya-makna tersebut saling mendekati.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai alasan dia'
menjauhkan diri:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu untuk beribadah

kepada Allah SWT.

Pendapat lain menyebutkan unhrk bersuci dari haidnya.

Kalimat A-6e (dari kctuarganyA terkait dengan c.i;ti
(menjauhlrnn diri). Manshub-nya $;rKl(ke suatu tempat di sebelah

Timur) adalatr karena sebagai maful dartfi 'I tersebut, yakni salah satu

tempat di sisi Timur. tii3t, dengan suhtn pada huruf raa', adalah

tempat terbitnya matahari. Dikhususkannya tempat di sebelah Timur
karena mereka mengagungkan aratr Timur, yang merupakan tempat

terbitrya cahaya. Demikian makna yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir.

Orang-orang berbeda pendapat mengenai kenabian Maryam:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa Maryarn seorang nabi

perempuan karena pengutusan malaikat kepadanya, dan dia berbicara

kepada malaikat.

Pendapat lain menyebutkan bahwa Maryarn bukan seorang

nabi, karena malaikat berbicara kepadanya dalam wujud manusia.

Pembahasan tentang itu telah dipaparkan dalam suratr Aali
'Imraan.

Grgi'uJG:6 (maka dia mengadapan tabir [ya'g
melindunginyal dari mere&a) maksudnya adalah, dia mengadakan

tabir yang menutupinya dari keluarganya, sehingga mereka tidak

melihatrya ketika beribadah, atau ketika bersuci dari haid.

qt;rdt artinya tabir dan penutup/pemisatr.
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q,Q;W (alu Kami mengutus roh Kami kepadanya)
maksudnya adalatr Jibril AS.

Pendapat lain menyebutkan batrwa adalah roh Isa,

karena Allah SWT telah mencrptakan roh sebelum jasad.

Pendapat pertama lebih tepat, berdasarkan firman-Nyu, j?i
, (-;fu}d (maka dia menjelma di hadapannya [dalam bentukJ

manusia yang sempurna), yakni Jibril menampakkan diri kepadanya
dalam. wujud manusia yang tidak berbeda sedikit pun dari ciri
manusla.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa alasan menjelmanya
malaikat itu dalam bentuk manusia adalah karena Maryarn tidak dapat
melihat malaikat dalam wujud aslinya.

Tatkala dia melihatnya dalam bentuk manusia yang sempurna,
sementara hijabnya telah robek, dia mengira orang tersebut hendak
berbuat buruk terhadapnya, maka dia berlindung kepada Allah
darinya, dan 6&uy4f3\I;; Oycl(' (Maryam bertrnta,

"Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang

Maha Pemurah, jika lcamu seorang yang bertalrwa.,).Maksudny4
jika kamu termasuk orang yang bertakwa dan takut kepada Allah.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa (i adalahnama seorang
lelaki shalih. Jadi, Maryam berlindung kepada Allah darinya sebagai

bentuk kekagetan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah seorang lelaki
jahat yang dikenal pada waktu itu.

Pendapat pertama lebih tepat. Penimpal kata syarat di sini
dibuang, yakni "maka janganlah engkau mendekatiku.

gtr;J;rbl t:3yJ(i (Dia [JibritJ berkata,,,Sesungguhnya aku
ini harryalah seorang utusan Tuhanrnu.') maksudnya adalah, Jibril
beikata kepadanya, "sesungguhnya aku ini ufusan Tuhanmu yang
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engkau berlindung kepada-Nya, dan aku bukanlah orang yang engkau

khawatirkan akan berbuat jahat terhadapmu."

U)6n gl,*""1 @ntuk memberimu seorang anak laki-laki
yang suci), dinyatakannya pemberian itu darinya (Jibril) tyakni Gl
gll y*g secara harfiah berarti "untuk aku memberimu"l karena

pemberitahuan ini darinya [disampaikan olehnya], atau: karena secara

lahir dialah yang melaksanakan peniupan itu.

Abu Amr, Ya'qub dan Warsy dari Nafi membacanya '4,
dengan makna: ,lJ| 'eA.4J:)l (yang mengutusku unhrk,Dia
memberimu). Adapun yang ia*yu membacanya ,*"t1, dengan

hamzah. i$t uaa*, suci dari dosa yang tumbuh dengan kesucian dan

keterpeliharaan. Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan lfl' {f*S suci) adala}r nabi.

F e' :-s- it'* aiK 6i Ji6 (Maryam ber*ata, "Bagaimana
alrnn ada bagiht seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang

manusia pun menyentuhh) maksudnya adalah, aku tidak pernah

disentuh oleh suami atau yang lain.

qfi $ (dan aht bulcan fpulal seorang peznQ.'n4t adalah

pennayang berzina dengan kaum lelaki.

Al Mubarrad berkata, "Asalnya 'r!:*.seperti wazon J:F
Kemudian htxuf wmryu-nya diganti dengan htxaf yaa',lalu di-idgham-.

kan ke dalam hurufyaa', sedangkan hwuf ghain-nya di-kasrah rurtuk

menyesuaikan.

Ibnu Juni mengatakan batr*a itu bentuk ',F; Tambatran

penyebutan batrwa dia "bukan pezind'kendati dia telatr mengatakan,
";il. d),*-'{ ltidak nernah seorang manusia pun menyentuhht),

mencakup persetubuhan yang halal dan yang haram, sebagai bentuk

penegasan keterlepasannya dari perbuatan kej i."

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dia tidak memustahilkan

sedikit pun takdir Allah, akan tetapi dia ingin mengetahui bagaimana
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ada anak itu, apakah dengan adanya suami nantinya? Atau Allatr SWT
langsung menciptakannya?

Ada juga yang mengatakan bahwa i.;ir ini [yakni ,i''1
(menyentuhht)) adalah ungkapan tentang . nikah yang halal
(persetubuhan yang halal). Berdasarkan pemaknaan ini, maka tidak
perlu menjelaskan perkataannya, $fitt (dan aku bukan [pulaJ
seorang pezina). Apa yang kami kemukakan tadi lebih tepat, karena
lebih lengkap dan sejalan dengan pengguftuul para ahli bahasa.

o\lt;|iA*lj (dan agar dapat Kami menjadikannq suatu
tanda bagi manusla) maksudnya adalah, agar Kami menjadikan anak
ini. Atau, penciptaannya yang tanpa ayah ini sebagai tarrda bagi
manusia, yang dengannya mereka berdalih tentang kesempurnaan
kekuasaan Allah. Ini sebagai alasan untuk akibat yang dibuang,
perkiraannya adalatr, L-jlhi.iL'at (Kami menciptakannya agar Kami'
dapat menjadikannya...), atau yang di-'athf-kat kepada alasan lain
yang disembunyikan, yang terkait dengan yang ditunjukkan oleh
firman-Nya, ?#iF3(hat itu adalah mudah bagi-Ku).

Kalimat "6;t|"4.JjCqKjG @at itu adatah mudah
bagi-Ku) adalah kalimat permulaan, dan yang mengatakairnya adalah
malaikat itu. Pembatrasan tentang hal ini sama dengan pembatrasan

mengenai perkataan Zakariya sebelum ini.

Firman-Nya, Lr!"T; (dan sebagai rahmat dari Kami) dr-
'athf-kan kepada ''4t:. Maksudnya yaitu, dan agar Kami

menjadikannya sebagai rahmat yang besar dari Kami untuk manusia,
sehingga mereka mendapat hidayatr dan kebaikan yang banyak,
karena setiap nabi adalatr rahmat bagi umatnya

lU:ilO(S (dan hal itu adalah iuatu perkara yang sudah
diputuskan) maksudnya adalah, dan hal yang disebutkan itu
merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan pena
pun telah kering dari mencatatkannya
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,,7 z /4;e;i (maka Maryam mengandungnya). Di sini kisahnya

diringkas, perkiraannya adalatr, maka Maryarn pun menjadi tenang

karena perkataannya itu, lalu malaikat itu mendekatinya dan

meniupkan pada keratr bajunya, lalu tiupan itu sampai ke perutnya,

maka Maryarn pun mengandtrngnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa tiupan itu pada ujungnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa tiupan itu pada mulutnya.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa kelahirannya bersarnbung

dengan kehamilan itu tanpa melalui masa kehamilan, dan ini
ditunjukkan oleh firman-Ny4 Li(k+iai;:6 (tatu dia
menyisihlran diri dengan fundungannya itu kc tempat yang jauh).
Maksudnya adalah menyisihkan diri dan menyendiri ke tempat yang
jaufr. lelir artinya r.rj'(y*g jauh).

Suatu pendapat menyebutk6n batrwa tempat ini berada di
belakang gunung.

Ada juga yang mengatakan bahwa tempat itu merupakan

tempat yang sangat jauh dari perkampungan itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa tempat itu di dasar lembatr.

Ada yang mengatakan bahwa Maryarn mengandung selama

enam bulan.

Ada yang mengatakan bahwa Maryam mengandung selasra
delapan bulan.

Ada juga yang mengatakan bahwa Maryarn mdngandung
selama sembilan bulan.

NAi*" Jyj"tiJitli-Jl @oka rasa sakit akan melahirkan
anak memaksa dia [bersandarJ pada pangkal pohon htrmb)
maksudnya adalah mendorong dan mendesaknya. Contohnya adalah
ungkapanhhatrberikulllri; 

.. ,.. -t ,o, . (,Gltt zitAAt'ir;l
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"Dia didorong oleh rasa tahtt dan harapan."

Syibl membacanya (ullitt, dari il-+fijr (tiba-tiba). Qira'ah ini
diriwayatkan juga dari Ashim

Al Hasan membacany a tarrpa htx:uf hamzah.

Sementara itu, dalam Mushaf Ubay dicantumkan AiEl ill.
Dalam Al Kasysyafdisebutkans butrwa rior+f ainutil dari iri,

hanya saja penggunaannya setelah penukilan telah beralih kepada

makna l,;"iyi (perlindungan). Ini terlalu jauh, adapun yang benar

adalalr, masing-masingfi'l ini diposisikan pada posisi tersendiri.

,fdtadalah mashdardari - t-bL. -'e J# - i'i;j' l*r;
be;t yang artinya wanita itu hampir melatrirkan

Jumhur membacanya dengan fathah pada huruf miim,

sementara Ibnu Katsir membacanya dengan kasrah.

ii-7str adalah pangkal pohon kurma yang kering. Seakan-akan

dia mencari sesuatu untuk bersandar, sebagaimana dilakukan oleh

orang hamil yang hampir melahirkan karena rasa sakit yang

dirasakannya. Bentuk ta'rif di sini menunjukJcan jenis atau yang sudah

diketahui.
lu.- t -.--2.\iJi4,#-AG (dia berkata, "Aduhai, alangkah bailvtya alat

mati sebelum ini.') maksudnya adalah sebelum waktu ini. Dia

berharap mati karena khwatir mendapat dugaan buruk terhadap

agamanya. Atau, agar tidak a.da orang yang terjerumus ke dalam

tuduhan karenanya.
,r'< ' '- ' t, , I rQ&) (dan alru menjadi sesuatu yang tidak berarti).

Dalam perkataan orang-orang Arab,'.,jJt adatah sesuatu yang hina,

yang pantas dilupakan dan tidak dikenang, serta tidak sedih karena

kehilangannya, seperti halnya tali. Contohnya adalatr ungkapan Al
Kumait berikut ini:

s tthat Al Kasysyaf(3/l l).
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,Ptli '; ;,;; U)
-r-r/

'"^Lt$ -i(l. t:b d;it
"Apalrah lrnu hendakmenjadikan kami sebagai jembatan untuk anjing

Oudha'ah.

Kami bukanlah barang remeh yang tidak diperhitungkan dan tidak
punya peran.",

Al Farra berkata, "|#lt adalah apa yang dikeluarkan oleh
wanita karena faktor penyakit. Oleh karena itu, Maryam mengatakan
( ,:J,qi,yakni haid yang dikeluarkan."

Ini dibaca dengan fathah pada huruf nuun, dan juga dengan

kasrah. Keduanya merupakan dua macam logat atau dialek, seperti
'h-l aatfit,serta $r dan'ri].

Muhammad bin Ka'b Al Qaraztri membacanya iwl, dengan
hamzah dankasrah pada huruf nuun.

Nauf Al Bikali membacanya dengan huruf hamzah, danfathah
pada huruf nuun.

Bakr bin Habib membacanya *, denganfathah pada huruf
nuun darr tasydid padahuruf yaa', tanpa hamzah.

l#l artinya yang ditinggalkan dan tidak diingat, serta tidak
terlintas di benak seorang pun.

-W4Qlfi (matrn Jibril menyerunya dari tempat yang
rendah) maksudnya adalah, Jibril menyerunya ketika mendengar
perkataannya itu, dan posisinya di tempat yang lebih rendah darinya,
yaitu di kaki bukit kecil. Ada juga yang mengatakan di bawatr pohon
kurma.

Ada yang mengatakan bahwa yang berseru itu adalatr Isa.

Lafafu ir di sini dibaca dengan fathah pada huruf miim.
Dibaca juga dengan kasrah.

Kalimat ii$t ganganlah kamu bersedih hati) sebagai
penafsiran senuul itu, yalcni ,jF ! (anganlah kamu bersedih hati).
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Atau, ,ii;, i,L,, @endaklah kamu tidak bersedih hati) karena

dianggap sebagai mashdar.

6; *,i,; G'i (sesungguhrrya Tuhanmu telah meniadikan

anak sungai di bmtahmu). Mayoritas mufassir mengatakan bahwa

b;, adalah sungai kecil (anak sungai). Maknanya adalah,

sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah

kakimu.

suatu pendapat menyebutkan bahwa itu adalah sungai yang

sudah tidak berair lagi, lalu Allah mengirimkan air pada sungai itu

untuk Maryam, dan dengan itu menghidupkan kembali pangkal pohon

yang telah kering, yang disandari olehnya sehingga berdaun dan

berbuatr.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud b/' di sini adalatr

Isa.
- J. ,

b*rjuga berarti bangsawan. Contohnv1'€f t)A-' (tulan

seorang bangsawan) .lt? fi b d*i kalangan bangsawan. 
.

i,$i U*-f"i5 (dan goyangkanlah pangkal pohon latrma

itu lrB arahmu). lir lyakni dari -'s:iid artinya ',:)-,y,,ilt (menggerakkan,

menggoyangkan). Dikatakan'iit"J6:F (dia' menggoyangkannya

sehingga bergoyang). Huruf baa' pada kalimat ir3i5, sebagai

tarnbahan untuk penegas.

Al Fara berkata "Orang Arab biasa mengatakan g-i dan F.'$
(artinya sama: goyangkanlah itu)."

Lry' artinya bagran bawah pohon (pangkal pohon)'

Quthrub berkata, "setiap kayu di pangkal pohon adatah Li!
, z Makna .#ladalah ry , ft Asf 'Uir:; adalatr

hi#i,lalu huruf raa'-nyadi-idgham'kan kepada huruf siin.

Hamzah dan Al A'masy membacanya'hili,secara takhfif'

Ashim dalam riwayat Hafsh dan Al Hasan membacanyu t*i,
dengan dhammah pada huruf taa' datsecara takhfif, serta kasrah pada
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huruf qaaf. Lafazh ini juga dibaca 'Jott:;i, dengan dua huruf raa'.

Dibaca juga dengan htxuf yaa' yang disertu tasydid pada huruf siin.

Dibaca juga -ui- a* W
Ularna lainnya membacanya dengan meng-idgham-kat huruf

taa'kepadahuruf siin.

Orang yang membacanya dengan huruf taa' berarti

menetapkan dhamir-nya untuk 'il3i, sedangkan yang membacanya

dengan hurufyaa' berarti menetapkan dhamir-nyauntuk g.ta.

Manshub-nyalatah (Lj menurut sebagian qira'ah tadi adalah

karena tamyiz, dan menurut sebagian lain karena sebagai maf'ul.

Al Mubarrad dan Al Akhfasy berkata, "Bisa juga manshub-nya
($karcnagi, yakni M, LyrV $ *t eT (goyangkanlah buah

kurma yang masak ke arahmu pada pangkal pohon kurma itu), yakni

tei+ oJb fBadapangkalnya)." Pendapat ini dinilai lemah oleh Az-

Zamakhsyari.

f,,+tr unirrvu yang dipetik dalam keadaan matang.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalatr yang sudah layak

untuk dipetik.

Lafazhtersebut merupakan bentuk 
",p.i 

y *tebermakna 3 fr
Al Farra berkata, "t$t dan ,r.ir;ir afiinya sama."

Ada juga yang mengatakan bahwa latazh itu merupakan

bentuk J# y*g bermakna.lc0, yakni kurma matang yang baik.

,t r,5& (matrn makan, minum) maksudnya adalah dari buah

kurma itu dan air tersebut. Atau dari buah kurma dan perasan sarinya.

Didatrulukannya penyebutan "makan" kendati "sungai" lebih

dulu disebutkan daripada "buah kurma", disebabkan oleh kebutuhan

wanita nifas terhadap buah kurma yang lebih tinggi daripada

kebutuhannya terhadap air.

tr6;; (dan bersenang hatilah kamu). Jumhur membacanya

dengart fathah pada hwuf q aaf.
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Ibnu Jarir menuturkan bahwa ini dibaca juga dengan kosrah,

dia berkata, "Itu logat Najed."

Maknanya yaitu, bersenang hatilah kamu dan tepiskanlah

kesedihan darimu. Diambil a*i fi'aan i]-iir, yang artinya sejuk atau

dingin. Orang yang senang adalah yang h$inya sejuk dan tenteram.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya yaitu, bersenang

hatilah kamu karena melihat anak yang dianugerahkan kepadamu.

Asy-syaibani berkata, "Maknanya yaitu, tidurlah kamu;

tenanglatr kamu."

Abu Amr berkata, *i4'?sfl aranyaAllatl menidurkan hatinya

dan menghilangkan j aganya."

fir1!i'uri;e,6 (iit(a lcarnu melihat seorang manusia).

Asalnya 'u-{F, seperti 't#, huruf hamzah-nya diringankan, huruf

nuun-rLya gugur karcr1a jazm dan yaa' dhamir karena pertamuan dua

sulatn setelatr masuknya nuun taukid (nuun partikel penegas). Contoh

seperti ini tanpa nuun taukid adalah perkataan Ibnu Duraid berikut ini:

.rfur ;n:-t';: tr e"p if; 6c q?, €; Gf

" Tidaklcah kau melihat kepalaht, dia memancarkan warnanya,

bak dahinya pagi di bowah pancaran ekar penguiung malam."

Thalhah dan Syaibah meinbacanya 'C-;, dengan suhtn pada

hurufyaa' danfathah pada hunrf nuun secata takhrtf.

Abu Al Fath berkata "ki qira'ahyangiatggal-"

Kalimat penimpalnya (iawab asy-syarth) adalah Lt:i6;J;i
(;, +-). (malra katakanlah, "sesungguhrrya aht telah bernadzar

berpuasa untuk Yang Maha Pemurah."), yakni jika ada seseorang

yang memintamu berbicara maka katakanlah, "sesungguhnya aku

telah bernadzar untuk Yang Maha Pemuratr untuk tidak berbicara."

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah puasa

yang syar'i, yaitu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
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Penafsiran yang pertama lebih tepat.

Dalam qira'ahUbay disebutkan tiLi t|'J-b ,*-U,lr}iJ ;l
(sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa tidak berbicara untuk
Yang Maha Pemurah), yaitu dengan kedua lafazhnya.

Demikian juga yang diriwayatkan dari Anas.

Diriwayatkan juga darinya, bahwa dia membacanyati"Jaj6T
(berpuasa dan diam [tidak berbicara]), yakni dengan tambahan huruf
vl0wu.

Mayoritas mufassir berpendapat

maksudnya adalah diam (tidak berbicara),

kalimat f; ;;1Ii$6i @atra atu tidak
seorang manusia pun pada hari ini).

Makna i'1J,t secara bahasa lebih luas daripada kedua makna
itu.

Abu Ubaidah berkat4 "setiap tindak menahan diri dari makan,

berbicara, atau berjalan, maka pelakunya disebut d.b."
Qira'ah Ubay menunjukkan bahwa maksud ilJejt di sini adalatr

diam (tidak berbicara), karena merupakan penafsiran ?'br.
Sedangkan qira'ah Anas menunjuklcan bahwa i'y:a di sini

bukan diam, sebagaimana ditunjuk*hn oleh adanya huruf werwu

Makna *t;lt#{i @aka aht tidak alcan berbicara
dengan seorang manusia pun pada hari ini) maksudnya adalah, dia
tidak akan berbicara kepada seorang pun setelah memberitahukan hal
ini, melainkan hanya berbicara kepada malaikat dan bermunajat
kepada Tuhannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak memberitahu
mereka dengan lafaz}a ini, melainkan dengan isyarat, karena terikat
dengan nadzar tersebut.

bahwa puasa di sini
yang .ditunjukkan oleh

alan berbicara dengan
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abb"s, mengenai

firman-Nya, |TkQlUe*i (meniauhkan diri dari

keluarganya kc suatu tempat di sebelah Timur)' dia berkata

,,Maksudnya adalah tempat yang dinaungi dali sinar matahari,

sehingga tidak terlihat oleh seorang pun dari keluarganya'"

Al Firyabi, Ibnu Abi SyaibalL Abd bin Humaid' Ibnu Jarir'

Ibnu A1 Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia

berkata, "Kaum Nasrani menjadikan arah Timur sebagai kiblat

mereka, karena Maryarn menjadikan suatu tempat di sebelah Timru

sebagai tempat untuk menjauhkan diri dari keluarganya. oteh karena

itu, Lereka menjadikan tempat kelatriran Isa sebagai aratr kiblat'

Sementara kaum Yahudi bersujud miring ketika diangkatnya gunung

ke atas mereka, lalu mereka merubatrnya sambil memandang ke

arahnya karena l*rawatir ditimpakan kepada merek4 lalu mereka pun

zuj.rd- dengan zujud yang diridhai Allah, lalu itu dijadikan sebagai

n"biasm-ayatkan 
oreh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Al

Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-shifat, danlbnu Asakir dari jalur As-

Suddi, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah, dari Ibnu

Mas'ud, keduanya berkata, "Maryam binti Imran pergr ke sisi Mihratr

untuk menjalani masa haid yang dialaminya. Tiba-tiba saja dia melihat

seorang lelaki bersamanya' {4$iii (maka dia menielma di

hadapannya [dalam bentukJ manusia),sehingga Maryarn terkejut, dan

# * uy,&,fl\:l;l o;;iu (l'I ary am b er kit a 

" 
s e s un gguhnv a aht

berlindung dartpidamu kepada Tuhan yang Maln Pemurah, jika

Iwmuseorangyangbertalwa,.).Diapunkeluarsarrrbitmengenakan
jitbabnya, lalu Jibril meraih bajunya dan meniupkan pada bajunya,

yang pada bajunya ada robekan dari arah kakinya' lalu tiupan itu

masukkedadany4dandiapunhamil.Lalupadasuafumalam,
saudarnya, yaitu ishi Zakaiya, datang mengunjunginya' Setelatr

dibukakan pintu untirkny4 disambutnya saudarinya itu, dan istri
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Takaiya berkata, 'Hai Maryam, aku merasa sedang hamil'. Maryarn

pun berkata, 'Aku juga merasa sedang hamil'. Istri Zakariya lalu

berkata, 'Sesungguhnya aku merasakan bahwa apa yang ada di perutku

bersujud kepada apa yang ada di perutmu'. Itulah firman Allah Ta'ala,

;it| i$'r{ij,?. (yr"S membenarlmn knlimat dari Allah). (Qs. Aali

'Imraan [3]: 39).

Istri Zakaiya lalu melahirkan Yahya. Kemudian ketika

Maryarn hampir melahirkan, dia keluar ke sisi mihrab. ,)tiiCiCA
t:i J:i L, #-J6'43i* JL (matra rasa sakit akan melahirknn anak

mernalrsa dia [bersandarJ pada pangkal pohon kurma, dia berkata,

'Aduhai, alangkah baitvrya alat mati sebelum inf.) '$16 (maka Jibril
merryerunya), yakni melaikat Jibril menyeru Maryarn. if$l$n
(dari tempat yang rendah, 'Janganlah kamu bersedih hati). .

Setelah Maryam melatrirkan, syetan pergi memberi tahu bani

Isra'il bahwa Maryarn melahirkan. Ketika mereka hendak

menyampaikan perkataan kepada Maryam, Maryarn pun menunjuk

kepada Isa, maka, $fi6;t; j;t'ri 4Li(t (Berkata Isa, 'sesungguhnya

aht ini hamba Allah, Dia memberiht Al Kitab [Injil'.D.

- Setelah Isa lahir, tidak ada lagi berhala di bumi kecuali

menyungkur kepada waj ahnya. "
Abdwrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai Maryam,

dia berkata, "Ketika hamil, dia langsung melahirkan."

Ibnu Asakir meriwayatkan darinya, "Dia melahirkan setelah

delapan bulan (kehamilan). "
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-

Nyq 61j LA]W Qalu Kami mengutus roh Kami kepadanya).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-

Nya, tA-rj 6ifl;A Qatu Kami mengutus roh Kami kepadanya), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) Jibril."
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Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir meriwaya&an serupa

itu dari Sa'id bin Jubair.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari Atha.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, A1 Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-shifat, serta

Ibnu Asakir, dari Ubay bin Ka'b, mengenai ayat ini, dia berkata,
..Menjelma kepadanya roh Isa dalam bentuk manusia, lalu dia

mengandungrya. Jadi, dia mengandung yang berbicara kepadanya,

yang masuk ke dalam mulutrYa."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nva. €-;t(k 1t e *p at y ang i auh), dia berkata, "gy (yang j auh). "

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, i;3i*JL@ra, panglal pohon htma), dia

berkata, "Pangkal pohon itu sudah kering."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan darinya,

mengenai firmap-Nya, ( i\$L,*) (dan afu meniadi sesuatu

yang tidak berarti, lagt dilupakan), diaberkata, "(Maksudnya adalah)

aku belum diciptakan dan belum menjadi sesuatu apa pun."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, mengenai firman-Nya,

,fu3t5,:,U, (dan aht menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi

dilupakan), dia berkata, "(Maksudnya adalah) seperti kain penyumbat

haid yang dibuang."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa

itu dari Mujahid.

Abd bin Humaid meriwayatkan serupa itu dari Nauf Al Bikali

danAdh-Dhahhak.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ikrimah, mengenai

firman-Nyq #oe61W (matra Jibril menyerultya dari tempat yang

rendah), dia berkata, "Yang menyerunya adalah Jibril."
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Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Yang menyerunya dari

tempat yang rendatr adalah Jibril, dan Isa belum berbicara hingga

Maryarn membawanya kepada kaumnya."

Ada perbedaan riwayat dari paxa salaf tentang penyeru

tersebut, Jibril atau Isa?

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyasy,

dia berkata, "Ashim bin Abi An-Najud membacanya t4bi 3; Orlrd

(maka yang di tempat rendah menyerunya). Ashim berkata, 'Siapa

yang membacanya dengan nashab, maka.maksudnya adalah Isa,

sedangkan yang membacanya dengan khafadh maka maksudnya

adalah Jibril'."

Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu An-Najjar

meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabd4 #J ,$ J+l|:fr$, trirr j,6 ,fI' 'ArLlr'ot

4a}A.q?i, +?t'* ,l-f (Sesungguhnya anak sungai yang'Altai
lratakan lrepada Maryam, 'Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan

anak sungai di bowahmu', adalah sungai yang Allah keluarknn

untuknya agar dia minum darinya)."

Dalam sanadnya terdapat Ayyub bin Nuhaik Al Jabali, yang

dinilai dha'if oleh Abu Hatim Ar-Razi. Sementara Abu Zur'ah
mengatakannya mungarul hadits (haditsnya munkar).

Abu Fath Al Azdi mengatakannya matrulatl hadits (haditsnya

ditinggalkan).

Ath-Thabarani sendiri setelah mengeluarkan hadits ini
mengatakan bahwa hadits ini sangat gharib.

Ath-Thabarani dalam Al Mu'jam Ash-Shaghir dan Ibnu

Mardawaih, meriwayatkan dari Al Bara bin Azib, dari Nabi SAW,
mengenai firman-Ny4 -U*ge;j;'i (sesungguhnya Tuhanmu
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telah menjaditran anak sungai di bm,ahmu), beliau bersabda, 'fiit
" (Malrsudnya adatah) sungai.'26

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin

Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, yang

dinilai shahih oleh Al Hakim, serta Ibnu Mardawaih, daxi Al Bara, dia

berkata tentang ayat ini, "Maksudnya adalatr kali, yakni sungai kecil

(anak sungai)."

Dengan demikian, jelaslatr bahwa ta +aqquf adalhh lebih benar.

Diriwayatkan dari sejumlah tabi'in, bahwa b/t adalah lsa.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, (;$i (buah htrma yang masak), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) segar."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan tentang

firman-Nya, ti;; 6;:;yl:ai ay @esungguhnya aht telah bernadzar

berpuasa untuk Yang Maha Pemurah), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) diam (tidak berbicara)."

Abd bin Humaid dan Ibnu AI Anbari meriwayatkan darinya,

balrwa dia membacaiya ttii 6lt-b (berpuasa [sehinggal tidak

berbicara)

6 shahth.
IIR. Ath-Thabarani dalam Ash-shaghir (1D44), sanadnya dho'rt dan dalam

sanadnya terdapat Adh-Dhadari (perawi yang dha'ifl, sementara Baqiyyah seor.mg

mudallis.
Disebutkan oleh Al Albani dalatt Ash-shahihah (l191), dari hadits Al Bara bin

Azib,yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Al Abbas AlBazzar, dan ia berkata,

"Sanadnya ja1yid."
Disebutkan juga oleh Ibnu Jarir (16153) dan Al Hakim secara nauquf Q1373).
Al Albani berkat4 *Yang mauquf ni lebrh shahih."
Dia me4iadikarnya sebagai syahid (riwayat pendukung) untuk men-shahih-kan

hadits ini.
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A_j q .*,r) f,#jjc ii; tili, 4, ;6
;j6'rt @F 6,4A efu5 r*:A Ei i,w,6F Ai-

66 #" I, o*trj @ € U: 6 i_:4jG ;jA\
@ (; fi ;5i -rA if: L 13 ii& :f!::)5@ ri,

uMaka Maryam membuwa anak itu hepada haumnya dengan
menggendongnyu Kaumnya b erkatar, Hai Maryam, s es ungg uh ny a
kamu telah melakukan sesuatuyang amat mungkar. Hai saudara

perempuan Haran, ayahmu sekati-kali bukanlah seorang penjahat
dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezinat. Maka Maryam
menunjuk kepada anaknya Mereka berkata, rBagaimana kami
akan berbicara dengan anak kecil ydng masih dalam ayunant.

Berkata rsa, 'sesungguhnya aku ini hambaAltah, Dia memberiku
Al Kitab (rniil) dan Dia manjadikan aku seorang nabi Dan Dia

menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada,
dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan

(menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakfi kepada ibuku,
dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celak*
Dan kesejahteraan semoga ditimpahkan kepadaku, pada hari aku

dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku
dibangkitkan hidup kembali,.,, (es. Maryam llglz 27-33)

Setelah Maryarn AS tentang sesudah melihat tanda-tanda itu,
dan telah selesai dari nifasnya, 4,,fri (maka Maryam membawa anak
i/z), yakni Isa.
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Kalimat ',fi-i Tdengan menggendongnya) berada pada posisi

nashab sebagai hoal $eterarrgan kondisi).

Datangnya Maryarn kepada kaumnya adalah dari tempat yang

jauh, yaitu tempatrya mengasingkan diri. Ketika mereka melihat anak

itu bersamnyq mereka pun bersedih, karena mereka atrli bait yang

shalih.

$6 ltou*rryo bertrata) memungkiri hal itu, *:6f# (Yi
Maryam, sesungguhnya kamu telah melahian), yakni #tl
(melakukan) , $jrt :'. (sesuatu yang dmat mungkar).

Abu Ubaidah berkata ,*by'raninya keanehan yang jarang."

Begitu juga yang dikatakan oleh Al Akhfasy.
tqytt jugaberarti terputus, seakan-akan itu adalah yang di luar

kebiasaan. Atau terputus karena merupakan keanehan yang jarang.

Quthrub berkata "'qrjjil artinya perbuatan yang baru engkau

lakukan. Kamu melakukan hal baru yang diada-adakan, yang belum

pemah engkau lakukan sebelumnya."

Sa'id bin Mas:adah berkata, "L jt adalatr kejanggalan yang
- dibuat-buat. Dikatakan tij aan l: i.]( armyasama. Anak dari hasil

zina seperti keburukan yang diada-adakan."

AllahTa'alaberf irman,S#t'4t1'efi6-#,q!r1;
(Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan

dan lrabi mereka). (Qs. Al Mumtalrarrih [60]: 12)

Mujatrid berkata, "'elit artinya yang besar (perkara yang

besar)."

StF-r-U- (hai saudara perempuan Harun). Ada perbedaan

pendapat mengenai makna "saudara", dan "Harun" yang dimaksud:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalatr Harun

saudara. Maknanya adalatr, wanita yang kami kira seperti Harun

dalam hal ibadah,-bagaimana bisa seperti ini?
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Pendapat lain menyebutkan batrwa Maryarn dari keturunan

Harun saudaranya Musa, maka dikatakan kepadany4 "Hai saudara

perempuan Harun " sebagaimana dikatakan kepada seseorang dari

keturunan Arab, "Wahai saudara Arab."

Pendapat lain menyebutkan bahwa Maryarn mempunyai

saudara seayatr yang bemama Harun.

Pendapat lain menyebutkan bahwa Harun ini adalah seorang

lelaki shalih pada waktu itu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pada waktu itu ada seorang

lelaki jahat yang bemama Harun, lalu dinisbatkan kepadanya sebagai

bentuk celaan dan hinaan. Demikian yang dituturkan oleh Ibnu Jarir

tanpa menyebutkan sumbernya, namun pendapat ini lemah.

6.,44e#S ri:V$i,gC (oyahmu sekali-lati butrantah

seorang penjahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina). Di
sini terkandung penegasan unfuk ungkapan celaan dan hinaan yang

sebelumny4 serta peringatan bahwa kekejian yang dilakukan oleh
keturunan orang-orang shalih tidak layak terjadi.

A!{-r& (malca Maryam menunjuk kepada anakrrya), yakni

kepada Isa. Maryam yang menunjuk dan tidak berbicara karena telah

bernadzar kepada Yang Maha Pemurah untuk tidak berbicara,

sebagaimana telatr dikemukakan. Ini berdasarkan perkiraan bahwa

saat itu termasuk hari-hari nadzarnya. Adapun berdasarkan perkiraan

balrwa dia telah melewati hari-hari nadzamya, maka bisa dikatakan

batrwa dia cukup memberi isyarat untuk menunjukkan tanda yang

besar, dan bayi itu memahami isyarat serta dapat berbicara.

WnSe3G#,-Sij6 (mereka berlcata, "Bagaimana
lrami alran berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ryunan.').
Pertanyaan ini sebagai bentuk pengingkaran dan keheran terhadap

isyarat Maryarn kepada bayi (Isa) yang belum dapat berbicara kepada

mereka.
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Abu Ubaidatr berkata, "Dalam redaksi tersebut kalimat sisipan

tambahan' Maknanya adalah' *ill 'd *'fgl i;3, (bagaimana kami

akan berbicara dengan bayi yang mzlsih dalam ayunan). seperti

ungkapan penYair berikut ini:

"Dan para tetangga lrami yang baik-baik'"

Az'Zajjai berkata, "Pendapat yang lebih tepat ydp: 6
membawa makna syarat dan penimpA. Arti,'yu * *,nJl ,J 

'ok|
'^JgS',-t5i (orang yang masih dalam buaian, maka bagaimana karni

akan berbicara dengannya?).' Ini di-raiih-kat oleh Ibnu Al Anbari,

dan dia berkata, "Tidak boleh dikatakan batrwa 3(sebagu tambahan

karena $r. pada posisi manshub." Pandangan ini disanggah, bahwa

yang mengatakannya sebagai tarnbatran menyatakan bahwa yang

menyebabkan manshub-nya $r2 adatah fi'1, yaifi T, seba*aimana

perkiraannya telah dikemukakan tadi.

Pendapat lain menyebutkan bahwa 3-rfti sini sempurna yang

berarti terjadi dan ada. Pandangan ini disanggatr, bahwa bila sempurna

rnaka tidak memerlukan khabar.

sJ1( arAnya sesuatu yang telatr dikenal, yaitu yang digunakan

untuk menidurkan anak (ayunan atau buaian). Maknanya adalah,

bagaimana kami berbicara kepada orang yang cara menidurkannya

dengan menggunakan ayunan atau buaian karena masih kecit (bayi). 
,

suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya di sini adalah

gendongan ibu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudrlya adalah tempat

tidur yang seperti ayunan.

Tatkala Isa mendengar perkataan mereka, ;i"1gyi6 (berkata

Isa, "sesungguhrrya aht ini hamba Allah.'). Hal yang pertama kali

dikatakannya adalah pengakuan penghambaannya kepada Allah. 6ft'"
i$fi lOta memberilru Al Kitab), yakni Injil, telah menetapkan untuk

iry 5ik ahtj,'.j
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memberiku Al Kitab dan kenabian. Walaupun saat itu belum

diturunkan dan belum menjadi nabi.

Pendapat lain menyebutkan batrwa telah diberikan Al Kitab

kepadanya, dan telah menjadi nabi pada saat itu. Namun pendapat ini
jauh dari tepat.

'';'.-(,646e";t (dan dia menjadilan aht seorang yang

dibertrati di mana saia iyu gerada) maksudnya adalah '.J? Cb tai
mana saja aku berada). ki, *Anya dari -r ijl, !:lj. (berlututnya unta).

Maknanya adalatr, menjadikanku teguh pada agama Allah.

Ada juga yang mengatakan bahwa *it adalah tambahan dan

ketinggian, seakan-akan dia berkata, "Menjadikanku tambahan yang

tinggi dan sukses dalam segala hal."

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna gj+it adalatr yang

mendatangkan manfaat kepada para hamba.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah pengajar

kebaikan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalatr yang

memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

.:t;taU O*iY (dan D i a m emer intahkan kep ada lat [m e n dir i kanJ

shalat) maksudnya adalah lriIl (memerintahkan itu kepadaku),

rHjG (dan [menunaikanJ zakat), yakni zakatharta, atau penyucian
jiwa. (! i;iV (selama atu hidup).

Semua fi'l madhi ini merupakan bentuk penggunaan yang

belum terjadi dengan unglcapan yang telah terjadi untuk menunjukkan

kepastian terjadinya, karena telah ditetapkan qadha'-nya yang pasti.

Kalimat oAt',fi go" berbahi kepada ibuta) di-'athf-karr
kepada ?t(j. Oia hanya menyebutkan ibu karena telah mengetatrui

bahwa dia tidak mempunyai ayah. Ini juga dibacati;), dengan kasrah
pada huruf baa' karena dianggap sebagai mashdar dan disifatkan

sebagai ungkapan mubalaghah (hiperbola).
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$16€,#-?, @on Dia tidak menjadipan alat seorang

yang sombong lagi ,.tot-1. ]u*ir adala6 orang sombong yang tidak

memandang orang lain punya hak terhadapnya. Sedangkan pJlt
adalah orang yang durhaka terhadap Tuhannya.

Ada yang mengatakan bahwa artinya adalatr yang gagal'

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah yang durhaka

kepada orang tua.

V fi ii-t -L'*6;-) L n)ii&'ig,,' (dan tresei ahteraan

semoga ditimpahkan kepadalat, pada hari aht dilahirkan, pado hari

alat meninggal, dan pada hari aht dibangkitkan hidup lcemba^li). Para

mufassir mengatakan bahwa irtJJr ai sini bermakna il 'rr

(<esetamatan), yakni keselamatan pada hari aku dilatrirkan, sehingga

syetan tidak mencelakakanku pada waktu itu, tidak menyesatkanku

ketika aku mati dan tidak juga ketika aku dibangkitkan.

Pendapat lain menyebu&an batrwa yang dimaksud adalah

ucapan salam.

Pendapat lain menyebutkan bahwa huruf laam di sim lil iins
(menunjukkan jenis).

Pendapat lain menyebutkan bahwa laam ini lil 'ahd

(menunjukkan telatr diketahui), yakni: dan salam (doa kesejahteraan)

yang dltujukan kepada Yatrya pada tig4 tempat itu juga difitjukan

kepadaku.

Pendapat lain menyebutkan bahwa setelah perkataan ini Isa

tidak lagi berbicara hingga mencapai usia yang biasanya anak-anak

bisa berbicara.

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, ',816j'-r;6 (maka Maryam

membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya), dia

berkata, "setelah empat puluh hari, yaitu setelah berlalu masa

nifasnya."
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Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abd bin Humaid, Muslim, At-
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lain meriwayatkan dari Al Mughirah
bin Syu'bah, dia berkata: Rasulullah SAW mengutusku ke penduduk
Najran, lalu mereka berkata, "Bagaimana menurutmu tentang apa
yang kalian baca, Si;L\k- (hai saudara perempuan Harun),
sedangkan jarak masa Musa dengan Isa adalatr sekian dan sekian?"
Aku pun kembali, lalu menceritakan itu kepada Rasulullah SAW.
Beliau lalu bersabda, fi.idj'd)U\ :V\u, qW tis "6'&?t ti
(Mengapa engkau tidak beritahu mereka bahwa mereka [traum
tersebutJ dinamai dengan nama-nama para nabi dan orqng-orang
shalih sebelum merelca?)1 Ini penafsiran nabawi, sehingga riwayat-
riwayat lain dari para salaf telah dicukupi dengan ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas, dia berkata, ..Isa

telah mempelajari Injil dan hukum-hukumnya sewaktu di dalamperut
ibunya. Itulah firman-Nya, i$f '6it:.;iii g\@esungguhnya aht ini
hamba Allah, Dia memberifu Al Krtab [Injil)."

Abdturazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, mengenai
firman-Nya, ,$fiA;t; (Dia membeyifu Al Kitab [Injil), dia berkata,
"(Maksudnya adalah), telah ditetapkan bahwa aku menjadi demikian."

Al Isma'ili dalam Mu jam-nya, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah,
Ibnu Mardawaih, dan Ibnu An-Najjar meriwayatkan dari Abu
Hurairah, dia berkata, "Nabi sAw bersabda tentang perkataan Isa,
.a;'.^(,$?rQ,61;{-t @an dia menjadilun aht seorang yang
diberlrati di mana ;aja alru berada), i>-i;it tJ-,rJ ,/EtLtit ,* ,jt
(beliau mengatakan, 'Menjadikanht bermanfaat bagi manusia kemana
pun dht pergi'.')8

'shahth.
HR. Muslim (3/1685), dari hadits Al Mughirah bin Syu,bah.
' Abu Nu'aim dalam Al flilyah (3125), dari hadits Abu Hurairah.
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Ibnu Adi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

dari Nabi SAW, mengenai firman-Ny4 ?C C;{.) (dan dia

menjadikan aku seorang yang berbahi),beliau bersabda, $'i't WA

" (Malrsudnya adalah) pengaj ar dan p endidik."e

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya ("56\;,#-?t (dan Dia tidak meniadilcan aht

seorang yang sombong lagi celaka), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

{.og ldurhaka;."

'b;;x- *. 6 5i rfi 4i,'1i'si *- i):"
4ltl :,v 'bK 3 fr 3j;.69 6 {i; isf-ii.)T n't;t
A.:"J;tii3v:6,@1i:JL*66,"irU6K;;,
"c;Uii;;,vfoE@

G it;s ii ); is@ #,y,\iA i',:$i 6s
qb W #J.i;t\ Lj * uy-@. i,;-$., iJ 4E e'i_, j{

@:'P;
"Itulah Isa patra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar,

y.ang mereka berbantah-bantahon tentang kebenarannyo. Tidak

layak bagiAllah mempunyai anak, Maha Suci Di.a. Apabila Dia
telah menetapkan sesuatu, maka hanya berkata kepadanya,

'Jadilah', maka jadilah dia- Ses.ungguhnyaAllah adalah Tuhanku

dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah

jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada)

di antara mereka Maka kecelahaanlah bagi orang-orang kafir pada

P;;+* a'b7{'u$)-3'-}

s4

e Saya belum menemukannya.
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waktu menyaksikan hariyang besar. Alangkah terangnya
pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka

pada hari mereka datang kepada KamL Tetapi orang-orang yang

zhalimpada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata
Dan berilah mereka peringatan tentang Hari Penyesalan, (yaitu)

ketika segalaperkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian

dan mereka tidak (pula) beriman. Sesungguhnya Kami mewarisi

bumi dan semua orang4rrang yang ada di atasnya, dan hanya

kepada Kamilah mereha dihembalikan. "
(Qs. Maryam [19]:3440)

Kata penunjuk j.l..i (itulah) menunjukkan kepada yang disifati

dengan sifat-sifat yang lalu.

Az-Z,anaj berkat4 "(Maksudnya adalah), perkataan,

'sesungguhnya aku adalah hamba Allah',' yaia'yilui* Qsa putra
Maryam), dan bukannya seperti yang dikatakan oleh kaum Nasrani,

bahwa dia adalah puta Allah dan bahwa dia adalah Tuhan."

Ibnu Amir, Ashim, dan Ya'qub membacanya fi 45 Oang
mengatalan perlcataan yang benar), dengan nashab, sedangkan yang

lain membacanya dengan rafa'. Alasan qira'ah yang pertama adalah,

manshub-nya itu sebagai pujian, atau karena sebagai mashdar yang

menegaskan kalimat ;;l'.,6 OLj(i (Oertrata Isa, 'sesungguhnya aht ini
hamba Allah'.). Demikian yang dikatakan oleh Az-Z,ajjaj. Sedangkan

alasan qira'ah yang kedua adalah, itu sebagai na't lafazh ui,'o., yak,ri

'6;1',::rs;;'ry.t ,fu elJj (perkataan itu dari Isa putra Maryam, itu
adalah perkataan yang benar). Demikian yang dikatakan oleh Al
Kisa'i. Beliau disebut '6-;"St ip seUagaimana juga disebut.ir L;F,
sedangkan ifitua*"n A[ah 'Azzawa Jalla.

Abu Hatim berkata, "Maknanya yaral6iit'J':j'$ (dia adalah

perkataan Yang Maha Benar)."
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'd, Jl iiS litu adalah sebuatr ucapan, dan itu adalah perkataan yang

), yaitu bentuk idhafah yang disifati kepada sifat, seperti ',*

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini bentuk idhafah untuk

penjelasan. Kalimat ini juga dibaca ',F i'6, dan ini diriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud.

Al Hasan membacanyu'i',jt iy, a"ng* dhammah pada huruf
, .o t ,. I zz t . c

qaaf. Jrdt ,JAt ,JiAt dan JtilJl artinya sama.

Kalimat iii"J-*,,sii @ang mereka berbantah-bantahan

tentang lrebenarannya) sebagai sifat &. Maksudnya, itulah Isa putra

Maryarn yang meieka berbantah-bantahan mengenainya sebagai

perkataan yang benar.

Makna i:ifJ'- adatah O;W" (bersilang pendapat), yaitu dari

iriCiir, atau dari 4;jr 6"raebatan). Muncul juga perdebatan mengenai

Isa, kaum Yahudi mengatakan bahwa beliau adalah seorang tukang

sihir, sementara kaum Nasrani mengatakan bahwa beliau adalah putra

Allah.

iin'r;i;\4,.i,fc Gidak toyak bagi Atlah mempunyai anak)

maksudnya adalah, itu tidak benar dan tidak layak. Jadi, .,i berada

pada posisi rafa'sebagai ism 'o(

Az-Zajjaj berkata, ",c pada kalimat irq. seaagai partikel

penegas yang menunjukkan penalian satu dan banyak."

Allah SWT lalu menyucikan Diri-Nya, l:54,(Maha Suci Dia),

yakni Maha Suci Dia dari perkataan mereka tersebut.

Altah SWT lalu menyatakan hal yang menunjukkan tingginya

kekuasaan-Nyq'rKgfiAfi$;f,t{i;il, (apabita Dia telah

menetaplcan sesuatu, makn hanya berkata kepadarrya, "Jadilah,' maka

jadilah dia), yatai apabila Dia telah menetapkan suatu perkara, maka

saat itu tidak bisa lagi ditangguhkan. Pembahasan tentang ini telah

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkiraannya adalah rjj

benar

,j'iJl.
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dipaparkan secara gamblang dalam surah Al Baqarah.

Dikemukakannya hal ini di sini sebagai pembungkam yang besar bagi

kaum Nasrani, yakni, bagaimana mungkin Dzat yarrg perihalnya

demikian mempunyai anak?

lt+u*;i$;i$ (sesuns*thnya Altah adalah Tuhanlat dan

Tulwnmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian). Orang-orang

Madinalr,Ibnu Katsir, dan Abu Amr membacanya bl, deigxrfathah.

Ibnu Amir dan orang-orang Kufah membacanya dengan

kasrah, yaitu kelanjutan perkataan Isa.

Ubay niembacanya &r 11, taopu hr;rirfiwowu.

Al Khalil dan Sibawaih mengatakan batrwa,alasan qira'ah

dengan nashab adalatr karena bermakna "$;tu!, a' L0; 1a* karena

Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu).

Al Farra membolehkannya pada posisi khafadh, karena di-

' at hf-kan kepada aYiJ r.

Abu Amr bin Al 'Ala' membolehkannya di-'athf-kan kepada

tr,
,.i!,L*tKQni adalah jalanyang lurus) maksudnya adalatr,

yang aku sebutkan kepada kalian ini, yaitu bahwa Dia adalah Tuhanku

dan Tuhan kalian, adalah jalan yang lurus, yang tidak ada

kebengkokan padarrya dan tidak menyesatkan penempuhnya.

6.[#.$ii3(fr' (maka berselisihlah golongan-golongan

fyang idil ai antara merelca). ! di sini sebagai tambatran, dan i. FV(
(golongan-golongan) ini adalah kaum Yahudi dan Nasrani, yakni

terjadi perselisihan diantara golongan Ahlul Kitab mengenai perkara

Isa, dimana kaum Yahudi mengatakan batrwa beliau adalah seorang

tukang sihir, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ada pula

diantara mereka yang mengatakan bahwa beliau. adalah anaknya

Yusuf An-Najjar (si tukang kayu). Sementara kaum Nasrani terpecah

menjadi beberapa golongan mengenai beliau, yaitu golongan

TAFSIR FATHUL QADIR 57



Nasthuriyatr mengatakan bafuwa beliau adala]r putra Allah. Golongan

Malkiyah menyatakan batrwa beliau adalah (tuhan) yang ketiga dari

yarrg tiga, sementara golongan Ya'qubiyah menyatakan bahwa beliau

adalah Allah Ta'ala. Kaum Nasrani semuanya ke.liru dan berlebihan,

sementma kaum Yahudi keliru dan sangat merendahkan.

't;KirS"S-i' (maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir)

maksudnya adalah orang-orang yang berselisih mengenai beliau.

P;-+;:3a Qtada wahu menyalailan hari yang besar)

maksudnya adalah saat menyaksikan Hari Kiamat, hisab, dan siksaan

yang terjadi ketika itu. Atau, dari tempat menyaksikan itu. Atau, saat

dipersaksikannya pada hari itu kepada mereka.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, maka

kecelakaanlah bagi mereka ketika menyaksikan peristiwa besar, saat

mereka berkumpul untuk bermusyawarah.

- ict - -.i;;$&A\ @langkah terangrtya pendengaran merekn dan

alangkah nioinyo penglihatan mereka). Abu Abbas berkata, "Orang

Arab biasa mengatakan ini sebagai ungkapan ketakjuban. Mereka

mengatakan *r'4.1i *-4'Vi (betapa terang pendengaratZud darr

betapa tajamnya penglihatannya). Jadi, Allah menakjubkan Nabi-Nya

SAW terhadap mereka."

;f\'rt:J$i{-,1(tgtapi orang-orang yong zhalim pada hari ini)

maksudnya adalah di dunia. y*O (berada dalam kesesatan yang

nyata) dan jelas, akan tetapi mereka lalai memikirkan dan mengambil

pelaj aran dari bukti-bukti.
':Ftti);it: (dan beritah mereka peringatan tentang Hari

Penyesalan) maksudnya adalah hari saat mereka semua menyesal, hari

ketika orang menyesali perbuatan buruknya dan orang baik menyesali

karena tidak lebih banyak lagi melakukan kebaikan.

f'itai+ (yaitul ketil@ segala perkara telah diputus)

maksudnya adalah, ketika selesai hisab dan ditutupnya lembar-lembar
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catatan amal, para ahli surga pergi menuju surga dan ahli neraka pergi

menuju neraka.

Kalimat i;; A p <Oon mereka dalam kctalaian) berada pada

posisi nashab sebagai haal, yakti dalam keadaan lalai terhadap apa

yang akan diberlakukan terhadap mereka. Demikian juga katimat 'irIJ
'oj:,tii-gan mereka tidak [pulal beriman), berada pada posisi nashtab

sebagai haal Q<eterurgan kondisi).

Wl;;;'iil;'irGy@esunggt hnto Kami mewarisi bumi dan

semua orartg-orang yang ada di atasrrya) maksudnya adalatr, Kami

mematikan para penghuninya, sehingga tidak seorang pun yang

mewarisi orang-cirang mati. Seakan-akan Allah SWT mewarisi bumi

dan semua yang ada padanya dengan mematikan mereka semua.

i;e;-qb (dan hanya trepada Kamilah mereka ditrembalilan)

maksudnya adalah, dikembalikan kepada Kami pada Hari Kiamat, lalu

Kami mengganjar masing-masing dari mereka sesuai perbuatan

masing-masing. Penjelasan ayat seperti ini telah dipaparkan dalam

surah Al Hijr.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Qatadalr, mengenai firman-Nya, Fi4j (yang mengatalmn

perlcataan yang benar), dia berkata, "Allah Yang Maha Benar 'Azza

wa Jalla."

Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Ny4 i'ii3- *:,a 5i @ ang mer e ka b er b ant ah-b ant ahan

tentang kebenmannya), dra berkata, *Bani Isra'il berkurnpul lalu

mengajukan empat orumg dari mereka, yaitu orang alimnya dari setiap

kaum, lalu mereka berbantah-bantatran mengenai Isa ketika diangkat.

Salah seorang mereka berkata, 'Dia adalah Allah yang turun ke bumi,

lalu menghidupkan yang hidup dan mematikan yang mati, kemudian

naik ke langit'. Mereka golongan Ya'qubiyatr. Ketiga lainnya berkat4

'Engkau dusta'. Kemudian dua orang lainnya berkata kepada orang

ketiga, 'Katakan mengenainya'. Dia pun berkata, 'Dia anak Allah'. Ini
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dari golongan An-Nasthuriyah. Lalu dua orang lainnya berkata,

'Engkau dusta'. Salah seorang dari kedua orang (sisanya) kemudian

berkata kepada yang lain, 'Katakan mengenainya'. Dia pun berkata,

'Dia adalah yang ketiga dari yang tiga. Allah adatah Tuhan, Isa adalah

Tuhan, dan ibunya adalah Tuhan'. Ini dari golongan Isra'iliyah,

mereka adalah para ruja Nasrani. Lalu orang yang keempat berkata,

'Engkau dusta. Dia adalah hamba Allah, rasul-Nya, dan ruh dari

kalimat-Nya'. Mereka ini golongan muslim.

Masing-masing orang dari keempat orang tersebut mempunyai

pengikut sesuai dengan pendapat masing-masing, maka mereka saling

membunuh, dan kemenangan di pihak kaum muslim. Itulah firman

Altah swr, o!tt32 5-$\<rtll|O-$ O;n-i;3 (dan membunuh

orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil)." (Qs. Aali

'Imraan l3l 21)

Qatadah juga berkata, "Mereka itulah yang Allah katakan,

6jr;;1fi3g| (matra berselisihlah golongan-golongan [yang
adal di antara mereka). Mereka berselisih mengenainya hingga

menjadi beberapa golongan. Seorang yang muslim lalu berkata, 'Aku

persumpahkan kalian kepada Allah, apakah kalian tatru bahwa Isa

dahulu memakan makanan, sedangkan Tuhan tidak makan?' Mereka

menjawab,.'Ya Allah, benar'. Dia berkata lagi, 'Apakah kalian tahu

bahwa Isa dahulu tidur, sedangkan Allah tidak pernah tidur?' Mereka

menjawab, 'Ya Allah, benar'. Kaum yang muslim lalu menyelisihi

merek4 sehingga kaum itu pun saling membunuh

Diceritakan kepada kami batrwa saat itu golongan Ya'qubiyah

lnenang dan golongan muslim kalah, maka Allah menurunkan ayat,

0+;"j# nVi{irUTi' @aka kecelakaanlah bagi orang-orang

lcafir padawahu menyalcsikan hari yang besar)."

Ibnu Al Mtrndzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, ;::6'gl @langtrah terangnya

pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka),
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dia berkat4 "Pada saat itu orang-orang kafir berkata, 'Dengarkanlatr

sesuatu dan lihatlah sesuatu itu'. Namun pada hari itu mereka tidak

dapat mendengar dan melihat."

Abdwrazzaq, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, 6SU|TQtada hari
mereka datang kepada Kami), dia berkata, "Maksudnya adalah Hari
Kiamat."

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id
Al Ktrudri, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, y:oit ;;1 S*S ti1
o- ;1"5, fy: l!$'oJ'-14,:*1,iff ^fr? 

y r;ru..-)ai, 16, rrlt,1t?i.'6r.gi "t, i*:r :giii #to;yi oitpstwe li;t'S ,F, ,ytii; ,p; ,:ojii otip"or:t*3 uia oji;t J" '3r3r ,b( ,t$- j .ti'rn
Sht us ;.-t1' n ?b ,#, ,yt $-. :!ri!s'C.4 yr?:i! ,tt', i "ngi.irr"J'
'e"t-jy,-iS* ,srilt lApabila ahli surga tilah masuk surga dan ahli
neralra telah masuk neralra, didatangkanlah kematian dalam bentuk

seelar domba putih bersaput sedikit hitam, lalu diberdirikan di antara
surga dan neraks, kemudian dikatakan, "Wahai ahli surga, tahukah

tmtian apa ini?" Mereko pun melongok dan melihat kepadarrya, lalu
berlrnta, uYa, ini adalah kematian." Semuanya telah melihatnya.

Kemudian diserukan kepada ahli neraka, "Tahulcah kalian apa ini?"
Merelra pun melongok dan melihat, lalu berkata, "Ya, ini adalah

lrematian. " Semuanq/a telah rnelihatrrya. Kemudian diperintahlan, lalu
domba itu. pun disembelih lalu dikatakan, "Wahai ahli surga,

kcabadianlah (bagi kalian), maka tidakada lagi kematian. Wahai ahli
neralra, lreabadianlah (bagi kalian), mako tidakada lagi kematian.').

Rasulullah SAW lalu membacakan ayat" 'ersrii)rit: <ar"
berilah mereka peringatan tentang Hari Perryesalan) sambil memberi
isyarat dengan tangannya dan bersabdq l-j[b,rJ 6-tr'S-ll gUt
lre duni aan dalam ke adaan I engah).ro

to Muuafaq'alaih.
HR. Al Bul*rari (4730) dan Muslim (4D188).
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An-Nasa'i, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan serupa dari Abu Huraiah secaxa marfu'.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, dia berkata,"'tifit iitil*i Penyesalan) termasuk nama-

nama Hari Kiarnat." Lalu dia memb4cakan ayat, il;;i::;l ,fr Jfi,i
;itl * A$jlS(Suprya jangan ada orangyang mengatakan, "Amat

besar penyesalanlat atas kelalaianht dalam terhadap Allah. '). (Qs.

Az-Zumar [39]: 56).

Ali adalah perawi yang dha'if, darl ayat yang dijadikan dalil

oleh Ibnu Abbas tidak menunjukkan konteks yang dimaksud, tidak

dengan kesesuaiannya, kandunganny4 maupun kelazimannya

dsi"- "ti6,t 
@ 6A* l,Kx; **Y$t,t f'v

q d;&\;];a.{;A;'!ti'fr
,5 1 ;S@ f, tv* ufr i4:6,iil p 6 .iJ a

6ja#1ie 4G6fi.
w +i;v\ig* ;i i 1?sE,4yc6

("; .r, <r( t*Y; a i;:r; ir{" {fr JC

'6i<i63 o.,V;S fi gi u 5;i 6 Fj{S
A'(;u ii si,tl:#1\6 ;{;oi 

gi @ *;.',t?,v,
"# A;) €t ; u I 6;@ t, v; %ZFt'Gr.;L-

we'v'bl:)

o:e i,;y-.i:a-

J,16eY;S
LL\j j(t
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'\Ceritakanlah (hai Muhammad) hisah lbrahim di dalamAl Kitab
(Al Qur'an) inl Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat

membenarkan lagi seorang nabl Ingatlah ketika dia berkata kepada

bapaknya, 'Wahai Bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu
yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidok dapat menolong
kamu sedikit pun. Wahai Bapakku, sesilngguhnya telah datang

kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu,
maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjuhkan kepadamu jatan
yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu mcnyembah syetan.

Sesungguhnya syetan itu durhaka kepada Yang Maha Pemurah.
Wahai Bapakhq sesungguhnya aku khawafir bahwa kamu akan
ditimpa adzab oleh Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi

kawan bagi syetant. Berkata bapaknya,'Bencikah kamu kepada
tuhan-tuhanku, hai lbrahim? Jika hamu tidah berhenti, maka

niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalhanlah aku buat waktu
ydng lama'. B erkata lbrahimr'S emo ga kes elamatan dilimp ah kan
kepadamq ahu akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku

Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku Dan aku akan
menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain

Allah, dan ahu akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku
tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku,. Maka ketiha
Ibrahim sqdah menjauhkan diri dart mereka dan dari apa yang

mereka sembah selainAllah, Kami anugerahhan hqtodanya Ishah
dan Ya'qab. Dan masing-masingnya Komi anghat menjadi nabl

Don Kami anagerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami
dan Kami jodikan mereka buah tutur yang baih lagi fingglu

(Qs. Maryam [19]: a1-50)

Firman-Ny4 fs$ geritatranlah [hai Muhammad) di-,athf-
kan kepad" ;;ilj (dan berilah mereka peringatan). Maksud Rasul
menceritakannya di dalam Al Kitab adalah membacakan itu kepada

TAFSIR FATHUL QADIR 63



manusia, seperti firman-Nya, *lLt'€&39 (Dan bacakanlah

lrepada mereka kisah lbrahim). (Qs. Asy-Syu'araa' 126l:.69).

Kalimat 66-* it(X; @esungguhrrya dia adalah seorang

yang sangat membenarkan lagi seorang nabi) sebagai alasan perintah

bagi Rasulullah SAW untuk menceritakannya. $$3r adalah yang

sangat benar. Manshub-nya (j adatah karena sebagai khabar lain

untuk iK Vtatcsudnya adalah, ceritakanlah tentang Ibrahim yang

memiliki dua sifat ini.

Kalimat *$riAt; Qngatlah t@titu dia berkata kepada

bapalmya) adalah badat isytimal dan 'et\ Dikaitkannya penceritaan

dengan satu waktu, kendati maksudnya adalah menceritakan berbagai

kejadian yang terjadi waktu itu, untuk tujuan hiperbola (mubalaghah).

Bapaknya Ibratrim bernama Aazar, sebagaimana pernatr dikemukakan.

Hnruf raa' pada kalim at gii-merupakan pengganti hurufyaa'.

Kalimat tanya i::'t (mengapa kamu menyembah) sebagai

pengingkaran dan celaan . '€3-:J ( (sesuatu yang tidak mendengar)

pujian dan doa y*g 
"rrgfuu 

ucapkan kepadanya. 3;;-{; (ttdak

melihat) penyembahan yang engkau lalcukan kepadanya, dan juga

perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan karena mengharapkan

pahala. Bisa juga penafian mendengar dan melihat ini dari yang lebih

umum dari itu, yakni tidak dapat mendengar apa pun dan tidak dapat

melihat apa pun.

6 ,i; 
"A-'li 

@"n tidak dapat menolong kamu sedikit pun)

sehingga tidak mendapatkan manfaat apa pun kepadarnu dan tidak

mencegah madharat apa pun darimu, yaitu berhala-berhala yang

disembah oleh Aazar. Atau maksud Ibrahim AS adalah memberi bukti

dan nasihat kepada bapaknya. Semuanya diungkapkan dalam bentuk

senum yang mengandung kelembutan dan kesantunan untuk

membujuk hatinya, dan sebagai bentuk pelaksanaan perintah

Tuhannya.
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Ibratrim lalu mengulang seruannya kepada kebenaran, O\riy.
;x-f- lC +!t <i ciLi (iahai Bapokht, sesungguhnya telah
datang trepadaht sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang
kepadamu). Ibratrim memberitahr.rnya, bahwa telah sampai kepadanya

ilmu yang tidak sampai kepada bapaknya. Ilmu pengetahuan itu
mengantarkannya kepada kebenaran dan memungkinkannya untuk
menunjuki orang yang sesat, karena itulah Ibratrim mengajaknya

untuk mengikutinya, dia pun berkata, 6iL*'!ffr-r#:V, (maka

ilattilah aht, niscaya aht akan menunjukkan kcpadamu jalan yang
lurus), yakni jalan lurus yang mengantarkan kepada yang dicari dan

menyelamatkan dari yang dibenci.

Beliau lalu menegaskan itu dengan nasihat lainnya, dengan

menegur apa yang tengatr dilakukannyq b!,At;fr\4i (Wahai

Bapokht, janganlah. knmu menyembah syetan), yakni janganlah

engkau mematuhiny4 karena menyembatr berhala berarti mematuhi
syetan.

Beliau lalu mengemukakan alasannya dengan mengatakan, !)(i.;'rt{'oq;4)i (sesungguhnya syetan itu durhata trepada yang

Maha Pemurah), karena dia meninggalkan apa yang diperintahkan
Allah kepadanya, yaitu bersujud kepada Adam. Barangsiapa

mematuhi sesuatu yang durhaka kepada Allah SWT, maka dia
durliaka kepada Allah, sedangkan orang yang durhaka berhak untuk
dicabut kenikmatan darinya dan layak mendapatkan siksa.

Al Kisa'i berkata, ''g*lrdan *afir artinya sama"

Beliau lalu menjelaskan hal yang mendorongnya
mengemukakan nasihat ini, 6t A 3(i J17'i $ 36 ey;:"_
(Wahai Bapakht, sesungguhrya aht khawatir balwa kamu aksn
ditimpa adzab oleh Yang Maha Peiurah).

Al Farra berkata, *Makna .3U1ai sini adalatr iltlf fa* tatru).,,

Mayoritas orang mengatakan batrwa jfll ai sini maknanya
adalah sesuai makna asalny4 karena Ibrahim tidak memastikan
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kematian bapaknya dalam keadaan kafir, sebab bila telatr tahu maka

tidak akan sibuk menasihatinya. Makna mengk*rawatirkan orang lain

adalah menduga akan terjadinya keburukan terhadap orang lain itu.

A;;t i\ oj(i lmatra kamu ryenjadi lcawan bagi syetan)

maksudnya adalah, jika engkau mematuhi syetan, maka engkau akan

bersamanya di dalam neraka dan laknat, sehingga engkau menjadi

kawannya. Atau, lantaran berkawan dengannya maka engkau akan

bersamanya di dalam siksaan, karena memang tidak ada perkawanan

atau pertemanan yarlg hakiki, berdasarkan firman Altah SWT,

3's a:;-;i^t;. fj;;$+-i| (Temanleman abab pada hari itu
sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lam). (Q* Az-

Zukfiruf [43]:67).

Pendapat lain menyebutkan bahwa lir ai sini bermakna f.6r
(pengikut).

Ada juga yang mengatakan bahwa iJj' ai sini bermakn" *it
(dekat), yakni menjadi dekat dengan syetandi dalam neraka.

Setetatr nasihat-nasihat berharga ini didengar oleh Aazar, dia

justru menanggapinya dengan marah dan kasar, maka ;" J;4b;\ i6
'et\-*)7 (berknta bapalcrrya, "Bencikah kamu kepada tuhan-

tuhanlan, hai lbrahim?"). Pertanyaan ini sebagai bentuk cercaan dan

keheranan. Maknanya yaitu, apakah engkau menentang itu dan

berpaling kepada yang lain?

Kemudian dia mengancalnnya dengan mengatakan, ;4 i ,l
&":n $ilra tramu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan latraiam),

yakni dengan bebatuan. Ada juga yang mengatakan dengan lisan,

sehingga maknanya adalah, maka aku pasti akan mencercamu. Ada
juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, .niscaya aku akan

menghajarmu (memukulmu). Ada juga yang mengatakan bahwa

maknanya adalah, niscaya aku akan mengalahkan perkaramu.

A, a-;$b (dan tinggalkanlah aht buat waktu yang lama)

maksudnya adalah X* tlU,i(untuk waktu yang lama).
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Al Kisa'i berkata, "Dikatakan ifiai-;i{t- #lt*artinya
gJ:Jr;i:jl-;t, yakni j---*l' (panjang), yang maksudnya aku

meninggalkannya untuk waktu yang lama. Contohnya ungkapan

Muhalhal berikut ini:

,lrL:l';it ia'&., f:Alry' r*,G
'Maka puncak gunung pun menjadi retak lcarena kcmatiannya,

'"*'"'*'::::r;:r:;::;:x;:,menangis

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalatl,

menjauhlah dariku secara baik-baik, agar aku tidak berbuat kasar

terhadapmu. Ibnu Jarir memilih pemaknaan ini. Berdasarkan ini,
manshub-nya llj kar.na sebagai haal $eterurgaa kondisi) dari

Ibralrim. Sedangkan berdasarkan pemaknaan yang pertam4 manshub-

ny a lafazh itu sebagai zhorf (keter arrgan waktu).

Tatkala Ibrahim melihat pembangkangan dan sikap keras

kepala bapaknya, ,4ti11JC (berkata lbrahim, "semoga
lreselamatan dilimpahkan lcepadamu."), yakni ucapan selamat tinggal,

seperti pada firmm-Nyq 6:}rJ6 6j2Slrt'#6-flf (Dan apabita

orang-orang jahil merryapa mereka, merelca mengucapkan kata-kata

lreselamatan). (Qs. Al Furqaan l25l: 63).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maknanya adalah,

harapanlu unhrhnu. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. Beliau
mengharapkan itu kendati bapalarya' kafir, karena beliau tidak
diperintatrkan untuk memeranginya.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, dan itu merupakan

pendapat Jumhur.

Pendapat lain menyebutkan bahwa malananya adalatr,

mendoakan keselamatan unfirknya, sebagai bentuk kasih sayang

kepadanya.
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Ibrahim kemudian berjanji kepadanya akan memohonkan

ampunan untuknya kepada Allah SWT, sebagai bentuk bujukan dan

harapan agar bapaknya tidak lagi kasar. Janji beliau ini sebelum

mengetahui bahwa bapaknya akan mati dalam keadaan kafir dan

berlaku atasnya ketetapan Allah. Oleh karena itu, Allah SWT

berfirman, frff, ;iL3:t;,*i 
^'#$' 

(rattrala jelas bagi lbrahim

bahwa bapatcnya itu adalah musuh Allah, maka lbrahim berlepas diri

daripadanya). (Qs. AlTauqah t9l: 1la) Setelah firman-Nya,6(V2
','4[7 *t t:*.i J, I y 

"i> 
;+El 3ti;$ " Dan permintaan ampun

dari Ibrahim untuk bapalcnya tidak lain hanyalah knrena suatu janji

yang telah diilvarkannya kepada bapakrtya rrzl. (Qs. At-Taubah [9]:

1 r4).

Kalimat Qr; ",5#:ty 
(sesungguhnya Dia sangat baik

kepadah) adalatr alasan untuk hal yang disebutkan sebelumnya.

Maknanya yaitu, aku akan memohonkan amptuum untukmu dari

Allah, karena Dia sangat lembut dan baik kepadaku. Dikatakan y:f
apabila bersikap baik kepadanya.

Al Kisa'i berkata, "Dikatakan;,bt -'rtb - €'uir."
Al Farra berkata, *(3io,6#3yartinya mengetahui lagi

Lembut, Dia mengabulkanku bila aku berdoa kepada-Nya."

Ibrahim Al Khalil kemudian menyatakan ucapan selamat

tinggalnya , fi pi a.5rLi6 Fj;:V (dan aku akan meniauhtran

eliri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah).

Maksudnya adalah, dengan agamaku, aku akan meninggalkan kalian

dan sesembahan kalian, karena kalian tidak mau menerima seruan dan

nasihatku.
.z t til- -it Vilt (dan aht akan berdoa kepada Tuhanh) semat4 61i

6 J-t k'ttfi-i\ @uaan-mudahan aht tidak alcan kecewa dengan

berdoa lrepada Tuhanht), yakni gagal.Ada juga yang mengatakan

durhaka. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud doa ini adalah,

mudah-mudahan Allah memberinya anak dan keluarga yang akan
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meftNa senang dalam kesendiriannya [yakni setelah

menjauhi kaumnya] dan merasa tenteram dengan mereka ketika
merasa terkucil.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud doa itu adalah

unfuk bapaknya agar mendapatkan hidayatr.

5i ai sini sebagai bentuk keraguan, karena beliau memang

tidak tahu, akan diperkenankan atau tidak? Pemaknaan yang pertama

lebih tepat, berdaiarkan firman-Nya, ii pi U't:j-fr_Y: ,li;t tX
3fr;i*;t ii(6 (matra ketitra lbrahim sudah menjauhkan diri dari
mereko dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami
anugerahkan kcpadarrya Ishak dan Ya'qub). Maksudnya adalah, Kami
jadikan orang-oftmg y.ang diberikan kepadanya itu 

-berupa 
keluarga

dan anak- sebagai pengganti keluarga yang ditinggalkannya.

6 rl;fu g"" masing-masingnya Kami nlnsknt menjadi
nabi), masing-masing dari keduanya. Manshub-nya)Af adalah karena

sebagai maful pertama dari t:-G, yang didatrulukan penyebutannya

sebagai bentuk pengkhususan, tapi ini khusus mereka. Maksudnya,
masing-masing dari mereka Kami angkat sebagai nabi, dan bukannya

sebagian dari mereka

lS)il6; @an Kami anugerahkan kcpada mereka

sebagian dari rahmat Kami) maksudnya adalatr, dengan Kami angkat
mereka sebagai para nabi. Allah menyebutkan ini setelah menyatakan

batrwa mereka diangkat menjadi nabi unhrk menerangkan bahwa
kenabian termasuk rahmat. Pendapat lain menyebutkan batrwa yang

dimaksud denga4 rahmat di sini adalatr harta. Ada juga yang

mengatakan ffi*, dan ada juga yang mengatakan Kitab. Memang,
bisa juga mencakup semua ini.

W g+'Jl:) iL (q (dan Kami jadikan mereka buah tutur
yang baik lagi tingg{). r.il&lr h;1, uOutul, i,-:.i;t l;!lr 6"utr tutur yang

baik). Ini diungkapkan dengan menggunakan kata it ',,ijt karena
terjadinya dengan itu (idah atau penuturan), sebagaimana pemberian
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yang diungkapkan dengan menggunakan kata 3-jr (tangan). Di-
idhafaft-kanrrya 'bl:) kepada ,2b, dan penyifatannya dengan

ketinggian, menunjukkan bahwa mereka adalatr orang-orang yang

benar sehingga menjadi buah tutur para hamba.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny", Ji*.j'i (niscaya kamu akan lwajam),
dia berkata "(Maksudnya adalah) niscaya aku mencelamu. a.i;Y
(ry gan tinggaltranlah aht buat waktu yang lama), yakni (r (watctu

(yang lama)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dariny4 mengenai firman-Ny4 W a_i;V (dan

tinggallranlah aht buat waldu yang lama), dia berkata, "(Maksudnya
yaitu) jauhilah aku secara baik-baik."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia

berkata, "(Maksudnya adalah) jauhilah aku dalam keadaan baik
sebelum engkau ditimpa hukuman dariku."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan

Ikrimah, "()j (walau yang lama)yakni r]!'r (waktu yang lama)."

Abdwrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Qatadah, dia berkata, "(Maksudnya,adalatr) dalam keadaan baik."

Abd bin Humaid juga meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
rneriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4 .r,5#:)y
("; (sesungguhnya Dia sangat baik kepadah), dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) lembut. "
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,

31li i*;LA 6t (Kami anugerahlan lcepadanya Ishak dan Ya'eub),

dia berkata, "(Maksudnya adalatr) Kami anugeratrkan kepadanya Ishaq

dan Ya'qub, cucunya.'
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim juga
meriwayatkan darinya, mengenai firman-Ny4 g-Virq lA;
U7b @o Kami jadikan mereka buah tutur yang baik tagi tinggi), dia
bprkata, "(Maksudnya adalah) yang mendapat pujian baik..

tx;-v@ 6 {,5 Lg6, {,Ktf5;; 
".{S,e 

IsV
@qS_1-i,AWei^6ir@q'"{:Irfift,,ai;L

'et)fi$ 
"; e A63'#t ilt; o;i u'$i'i d; {ii

WG r4li U::ix; gt tty"t;;v ei #, J. #5
*+i$i W|igr Vt;t,y -p, b,il * frw:
'6jLir,;ri- jv W "Lr;'it;j 46 i, S y

'#\ l:,q :;$',;;,4i *; er;@ ry,'o;-$_-t;'.U

4J1:,*r(,(,xy

@ 6 tG.6,k i" 3,tj,ii $) i8
"Dan ceritakanlah (haiMuhammad kepada mereha), kisah Mwa di
dalamAl Kitab (Al Qur'an) inl sesungguhnya dia adarah seorang

yang dipilih dan seorang rasul dan nabl Dan Kami telah
memanggilnya dari sebelah kanan ganung Thur dan Kami telah

mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami).
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Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat

Kami, yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang nabl Dan

ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang

tersebut) di dalamAl Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang

yang benarjanjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabl Dan

dia menyuruh ahlinya untuk shalat don menunaikan zakat, dbn dia

adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya Dan ceritakanlah

(hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang disebut) di
dalamAl Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat

membenarkan dan seorang nabl Dan Kami telah mengangkatnya

ke martabat yang tinggl Mereka itu adalah orang-orang yang telah

diberi nikmat oteh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan

dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari
keturunan lbrahim dan Isra'il, dan dari orang-orang yang telah

Kami beripetunjuk dan telah Kamipilih. Apabiln dibacakan ayt-

ayatAllah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka

menyungkur dengan bersujud dan menangis. Maka datanglah

sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat

dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan

menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman

dan beramal shalih, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak
dianiaya (dirugikan) sedikit pun. Yaitu surgaAdn yang telah

dijanjikan oleh Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya,

sekalipun (surga itu) tidak nampak- Sesungguhnya janjiAllah itu
pasti akan ditepatl Mereka tidak mendengar perkataan yang tak

berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam- Bagi mereka

mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Itulah
surgtt ydng akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang

selalu bertakwa." (Qs. Maryam [19]: 51-63)
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Setelah menyebutkan kisah Ibrahim, Allah menyebutkan kisah
Musa, karena beliau urutan berikutnya dalam segi kemuliaan.
Didahulukannya penyebutan kisah Musa daripada kisah lsma,il
bertujuan tidak terpisahnya dari penyebutan kisatr ya,qub.

6LlrKi:y (sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih).
orang-orang Kufah membacanya dengan fothah pada raam, yakni
Kami menjadikannya seorang yang terpilih dan Kami memilihnya.

Ulama lain membacanya dengan kasrah, yakni orang yang
ikhlas dalam beribadah dan mengesakan Allah, tanpa riya terhadap
para hamba.

6{;LV, @on seorang rasul dan nabi) maksudnya adalah,
Allah mengutusnya kepada para hamba-Nyq lalu dia menyampaikan
syariat-syariat Allah kepada mereka, yang telah Allah tetapkan bagi
mereka.'Disebutkannya kata "nabi" setelah penyebutan kata ..rasul,,

kendati seorang rasul adalah seorang nabi, seakan-akan Auarl
memaksudkan bahwa "rasul" ini adalah rasul secara batrasa [yang
berarti utusan], bukan secaxa syariat.

An-Nisaburi berkata, "Rasul adalah nabi yang memiliki Kitab,
sedangkan nabi adalah yang memberitatrukan dari Allah kendati tidak
memiliki Kitab. Yang cocok adalatr penyebutan yang umum sebelum
yang khusus, hanya saja pemeliharaan bunyr akhir kalimat
menuntutrya kebalikan itu [yakni ayatnyaberakhiran Lr_], seperti pada
firman-Nya $iit1* {s,(Tuhan Harun dan Musa). (es. Thaa}raa [20]:
70)

iSr.Airv;i!,--w (dan Kami telah memanggitnya dari
sebelah kanan gunung Thur) maksudnya adalah, Kami berbicara
kepadanya dari sisi gunung Thur, yaitu gunung yang terletak di antara
Mesir dan Madyan. Namanya zubur. Makna i- t**, sisi itu di
sebelah kanan Mus4 karena pohon tersebut terletak di sisi itu, dan
senrum itu dari arahnya. Jadi, maksudnya bukan di sebelah kanan
gunung itu, karena gunung tidak ada sisi kanan dan kiri.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa makna iS "a*un 
oiii'jr

(yang dibekahi). Makna "panggilan" ini yaitu, muncul perkataan dari

sisi tersebut.

q'^i'$ (dan Kami telah mendelcatkannya kepada Kami di

wahu dia munajat [kepada Kami) maksudnya ada]ah, Kami

mendekatkannya dengan mendekatkan kedudukan, sehingga Kami

berbicara kepadanya

l4=Sturtirryu €6t (yang bermunajat), seperti ,,r#t dan ft'Sr.
Jadi, mendekatkan di sini adalah mendekatkan kemuliaan dan

penghormatan. Perihalnya diserupakan dengan perihal orang yang

didekatkan kepada raja karena munajatrya.

Az-Zajjaj berkat4 "Allah mendekatkannya dalam hal

kedudukan, sehingga dia mendengar perkataan-Nya."

Ada juga yang mengatakan bahwa Allah' SWT

mengangkatnya, sehingga dia dapat mendengar goresan qalam (pena).

Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian salaf.
-($:C56tt (dan Kami telah menganugerahkan kepadanya

sebagian rahmat Kami) maksudnya adalah, sebagai nikmat dari Kami.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, karena

rahmat kami.

Lafazh';rir> Gtar un) di-' athf-kan kepada $ @e nj adf s e o r ang

nabi) sebagai haal (keterangan kondisinya) mengenainya. lni karena

Musa memohon kepada Tuhannya dengan mengatakan, ;ifi$i,F,;\3
J6ji@.jJ (Dan iadikanlah untukku seorang pembantu dari

lreluargaku, Harun, saudaraku). (Qs. Thaahaa 1207: 29'30)
' ilii5*t(Xt@lS+3;S (dan ceritatrantah [hai

Muhammad lcepada merekal kisah Ismail [yang tersebutJ di dalam Al

Qur'an. Sesungguhrrya dia adalah seorang yang benar ianjinya).
Allah SWT menyifati Isma'il dengan "yang benar janjinya" kendati

semua nabi demikian, sebab beliau sangat dikenal dengan yang
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demikian ini. Cukuplatr bagi Anda, bahwa beliau adalatr orang yang

menjanjikan kesabaran .pada dirinya ketika menghadapi

penyembelihan, dan beliau memenuhi itu. Bahkan beliau pernatr

menuilrnggu orang yang menjanjikan kepadanya dalam beberapa hari,

sampai-sampai dikatakan bahwa beliau menunggu janji itu hingga
setahun.

Maksud b*tdi sini adalah Isma'il bin Ibratrim. Tidak ada

yang menyelisihi pendapat ini kecuali pendapat yang tidak dianggap,

yaitu yang mengatakan batrwa itu adalah Isma'il bin Huzaiqil, Allah
mengutusnya kepada kaumnya, lalu mereka menguliti kulit kepalanya,

maka Allah memberinya pitihan apa saja untuk mengadzab mereka,

namun dia memaafkan dan rela dengan pahalanya.

Firman Allah Ta'ala tentang Isma'il, 6$;6 (dan dia
adalah seorang rasul dan nabi) dijadikan dalil pada pernyataan bahwa

seorang rasul tidak harus seorang pembawa syariat, karena anak-anak

Ibrahim mengikuti syariat Ibratrim (sedangkan mereka adalah para

rasul).

Pendapat lain menyebutkan bahwa Isma'il disebut rasul
(utusan) karena Ibrahim mengutusnya kepada suku Jurhum.

'rf'lt;rj3\,ff\'jf-t(j (dan dia menyuruh ahtirrya untuk
shalat dan menunaikan zakat). Ada yang mengatakan bahwa maksud

,'^ii1ai sini adalatr umatnya.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr suku Jurhum.

Ada' juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr

keluarganya, sebagaimana firman-Nya, <r1f'iii(r*Jrl, (Dan
berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat). (Qs.
Asy-Syu' ar aa' 126l: 21 4).

Maksud "shalat dan zakat" di sini adalah dua ibadah yang

disyariatkan itu. Bisa juga maksudnya adalah secara bahasa.
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Qr; -43'+o(3 @o" dia adalah seorang yang diridhai di sisi

Tuhanrrya) maksudnya adalatr diridhai, sucl, dan shalih.

A1 Kisa'i dan Al Farra berkata, "Orang yang mengatakan
teV, 

maka formatnya da.,i L>* ;.'
Keduanya juga berkpta, "Orang-orang Hiiaz mengatakan

,, .. --
-ro)A."

,, 9,yq'$ Cf;S (dan ceritalantah [hai Muhammad kepada

mereka, kisahJ ldris [yang di sebutJ di dalam Al Qur'an). Nama Idris

adalah Akhnukh. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah kakek

Nuh, karena Nuh adalah anak Lamik bin Matwasylakh bin Akhnukh.

Berdasarkan pendapat ini, maka beliau adalah kakek Nuh. Demikian

yang disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dan lainnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa pendapat ini salah. Lafazh

j.t 
'y.tiaat 

bisa di-rashrif karena merupakan kata 'ajam (non-Arab)

dan sebagai ism 'alam. Beliau adalah orang pertama yang menulis

dengan pena, yang menemukan ilmu perbintangan dan

perhitungannya, serta orang pertama yang menjahit pakaian.

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau orang pertama yang

dianugerahi kenabian dari keturunan Adam.

Ada perbedaan pendapat mengenai makna firman-Nya, 'riiii
q:k (dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa Allah mengangkatnya ke langit

keempat.

Ada yang menyebutkan bahwa Allah mengangkatnya ke langit

keenam.

Ada yang menyebutkan bahwa Allah mengangk atryake langit

kedua.

Al Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya dari hadits

tentang israa',dan di dalamnya disebutkan, 4'6t d. i.e"ri\"i<'+:
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(diantararrya ada ldri,s di fiangitJ kedua).Ini kesalahan dari riwayat

Syarik bin Abdillatr bin Abi Namr.

Pendapat yang benar adalatr yang menyebutkan bahwa Atlatl

mengangkatnya ke langit keempat, sebagaimana diriwayatkan oleh

Muslim dalam Shahih-nya dari hadits Anas bin Malik, dari Nabi

sAw.lr

Ada yang mengatakan bahwa maksud i'mengangkatnya ke

martabat yang tinggi" adalah kemuliaan kenabian yang dianugerahkan

kepadanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau diangkat ke surga.

'$i'i *'il A'uii Jt;\ (mereka itu adalah orans-orans

yang telah diberi nilcrnat oleh Allah,'yaitu para nabi). Kata penunjuk

ini ditujukan kepada orang-orang yang disebutkan dari awal surah

hingga ke sini, dan lafaztr maushul ini sebagai sifatny4 sementara

latazin $iG sebagai keterangan maushul, dan kalimat i;(*;ib,
(dari lreturunan Adan) sebagai badal darinya dengan mengulang

partikel khafadh tyal<ni 41.

Ada juga yang mengatakan bahwa e pada i3(itin
menunjukkan sebagian.

dA(Eiil: @on dari orang-orang yang Kami anglcat

bersama Nuh) maksudnya adalah dari keturunan orang-orang yang

Kami angkat bersamanya selain Idris, karena Ibrahim dari keturunan

Sam bin Nuh. 'etLii"; (dan dari keturunan lbrahim), yaitu

sisanya. ,r.:;5 (dan Isra'il), yakni keturunan Isra'il, diantaranya

adalah Musa, Harun, Yahya, dan Isa.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud i;(i:ia (tari
lreturunan Adam) adalah Idris saja. Maksud 6'CWii-y(dan dart

orang-orang yang Kami angknt bersama Nuh) adalah Ibrahim saja.

't shahih.
HR. Muslim (lll45), dari hadits Anas bin Malik RA.
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Maksud 'et\-ij;, (dan dari lceturunan lbrahim) adalah Isma'il,

Ishaq, dan Ya'qub. Sedangkan maksud ,t.:;5'e[ii*t (dan dari

lreturunan lbrahim dan Isra'i[) adalah Musa, Harun, Zakaiya, Yahya,

dan Isa.

e-iii-, (dan dari orang-orang yang telah Kami beri

petunjuk) maksudnya adalah dari orang-orang yang Kami tunjuki

kepada Islam. W6 (dan telah Kami pilih) untuk beriman.

.W@,'V fSi 4; P $f\@pabita dibacakan qvat-nvat

Atlah Yong Maha Pemurah kepada mereka, maka meyfi
menyunghtr dengan bersuiud dan menangis). Ini khabar #i)
(merelra itu). Bisa juga khabar-Lya adalah kalimat d;ii;\ lir-itt
(orang-orang yang telah diberi nikrnat oleh Allah). Kalimat ini

sebagai kalimat permulaan yang menerangkan ketundukan mereka

kepada Allah dan takutnya mereka kepada-Nya.

Dalam surah Al Israa' telah dipaparkan makna \'AVi
(mereka menyunglatr dengan bersuiud).Dikatakan - ;'<t' - &- - 6J
3J.:.Al Khalil berkata, 'oJika menangis sebentar maka itu seperti

kesedihan, yakni tanpa disertai suara (isakan). contonya ungkapan

penyair berikut ini:

"lrirt't:ivdr *6')
o' Mat aht menangis, dan dia metnang b erhak untuk menangi s iny a,

namun isaknn itu tidak berarti apa-apa dan tidak pula tangisan."

Manshub-nya \1i$" adalah karena sebagai haal Geterangan

kondisi).

Az-Zajiajberkata, "Telah diterangkan bahwa para nabi upubitu

mendengar ayat-ayat Allah, maka mereka menangis dan bersujud."

Ayat tersebut dijadikan dalil tentang disyariatkallnya sujud

tilawah.

rlr< A,i-j c, o /,
. -:,9 $\JL>.
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Setelah Allah menyebutkan pzua nabi itu dengan sifat-sifat ini

sebagai motivasi untuk yang lain agar mengikuti mereka dan

menempuh jalan mereka, Allah lalu menyebutkan kebalikan mereka

agar manusia menjauhi carumereka, .;:;.7i;bJii lmatra datanglah

sesudah mereka, pengganti), yakni pengganti yang buruk.

Para ahli bahasa mengatakan bahwa pengganti yang baik

disebut "tiii, denganfathah pada huruf laam. Sedangkan pengganti

yang buruk disebut Lii;, dengan sukunpada huruf laam. Pembahasan

tentang ini telatr kami paparkan di akhir surah AI A'raaf.

ij31 Vl! (y ang menyi a-nyi akan s hat at). Mayoritas mufassir

mengatakan bahwa maknanya adalah, mereka mengakhirkannya dari

waknrnya.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menyia-

nyiakan

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

mengingkarinya dan menentang kewajibannya

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tidak

melaksanakannya sesuai ketentuan yang disyariatkan.

Orang yang mengakhirkan shalat dari waktunya atau

meninggalkan salah safu kewajiban atau syaratnya atau rukunnya"

berarti telah menyia-nyiakarrnya. Termasuk dalam tindak penyia-

nyiaan ini adalah meninggalkannya sekali, apalagi mengingkarinya.

Mereka lalu berbeda pendapat mengenai sasaran

diturunkannya ayat ini?

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan kaum Yahudi.

Ada yang menyebutkan bahwa ayat ini dittrunkan berkenaan

dengan kaum Nasrani.
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Ada yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan

dengan suatu kaum dari kalangan umat Muhammad SAW yang datang

pada akhir zannau

Makna o.#|ii3(t (dan memperturutlcan hawa nafsunya)

adalah melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka yang

berupa keharaman-keharaman, seperti minum khamer dan berzina.

W;i(-S; (maka kelak merelca alcan menemui kesesatan).

Menurut para ahli bahasa, fir aaaafr 
trSlt 

fteburukan), sebagaimana

3rJ:,!r yang berarti i+*\ (kebaikan). Maknanya adalatr, mereka akan

menemui keburukan, bukan kebaikan.

Ada yang mengatakan bahwa pir aaaan jy:rlt 
ftesesatan).

Ada yang mengatakan 4;lrjr 6"gagalan).

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah nama sebuah lembah

di dalam Jahanam.

Ada yang mengatakan bahwa pada redaksi ini ada kalimat

yang dibuang, perkiraannya adalah $ritft ori" Gelak mereka akan

menemui balasan kesesatan). Demikian yang dikatakan oleh Az-

Zajjaj, s-eperti firman Allah SWT, CGt'tY (Niscaya dia mendapat

dosa). (Qs. Al Furqaan [25]: 68), yakni 76tit7 (balasan dosa).

W Ji;Gt;j 4C uJl @ecuali orang-orans yans bertobat,

beriman dan beramal shalih) maksudnya adalah bertobat dari apa

yang telah ditakukannya, berupa menyia-nyiakan shalat dan

memperturutkan hawa nafsu, lalu kembali kepada ketaatan terhadap

Allah, beriman kepada-Ny4 dan beramal shalih. Pengecualian ini

menunjukkan bahwa ayat ini berkenaan dengan oftmg-orang kafir,

bukan berkenaan dengan orang-orang muslim.

'-if\'rjr1r,A4-:fo (matra merekn itu akan masuk surga). Abu

Ja'far, Syaibah, Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Abu Amr, Ya'qub, dan

Abu Bakar membacanya iiVU(dimasukkan), dengan dhommah .pada

hurufyaa' danfathah pada huruf Htaa'.
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Ulama lain membacanya 'b;f-i(masuk), dengan fathah pada

fu,nfi yaa' dan dhammah padahwuf khaa

Siititi:-{; (dan tidak drantiaya [dirugikanJ sedikit pun)

maksudnya adalatr, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka,

karena Allah SWT akan menyempurnakan pahala mereka.

Manshub-nya ,;9g (yaitu surga 'Adn) adalah karena

sebagai badal dari 'rjfi, yakni bentuk badal ba'dh (pengganti

sebagian), sebab ,i *!+ (surga 'Adn) adalah sebagian dari ''a:A

(surga).

Az-Zajjaj berkata, "Bisa jaga gi9L pada posisi rafa'
sebagai mubtada', dan dibaca demikian."

Abu Hatim berkata, "Seandainya bukan karena mengikuti

bentuk tulisan, tentu akan dicantumkan p:.r-b fr,yalrrrridengan bentuk

tunggal sebagai pengganti bentuk jamak."

Namun tidak ada masalah dengan ini, karena i&it adalah

sebutan untuk kumpulan surga yang berarti setara dengan ragam untuk
jenis. Latazh ini dibaca juga dengan nashab sebagai pujian, dan

dibacajuga dengan bentuk tunggal.

4:;E'#j'^6,ri ro,ang tetah dijanjikan oleh Yans Maha

Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun [surga ituJ tidak

nampak). Kalimat ini sebagai sifat untuk q;9* (surga 'Adn).

Kalimat *;J\berada.padaposisi nashab sebagu haal dmi cE, atau

dari ::'G,yakni samar dengan kegaiban.

. Dibaca juga dengan memberlahrkan tashrif pada lafazh oi
dan dengan tidak memberlakukannya, karena lafaz}l iru ism 'alam

untuk makna i,Ujr yang artinyu L61r (tinggal; menetap), atau ism

' al am urfiitk ne geri surga.

$yi6ir(,Xy (sesungguhnya janji Atlah itu pasti akan

ditepati) maksudnya adalah janji Allah secara umurn, sehingga

tentunya termasuk juga surga.
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Al Farra berkata, "Di sini tidak disebutkan dengan lafazh L*j
(datang; terjadi), karena setiap yang mendatangimu berarti Anda

mendatanginya."

Demikian juga yang dikatakan oleh Az-Zayaj.

gi(rr-'otl:i$ fuereta tidak mendengar perkataan yang tak

berguna di dalam surga) maksudnya adalah perkataan yang sia-sia

dan tidak berguna. Ini sebagai kiasan tentang tidak terlahirnya kesia-

siaan dari mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa :-flr adalah segala yang

tidak mengandung dzikrullah.

fj'l| (lrecuali ucapan salam) adalatr bentuk pengecualian

terputus, yakni salam sebagian mereka kepada sebagian lain. Atau,

salam malaikat kepada mereka.

Az-Zajjaj berkata, "illJt adalah ism yatgmenghimpun segala

kebaikan karena mengandung keselamatan. Maknanya adalatr, para

ahli surga tidak akan mendengar apa yang menyakiti mereka, tapi

mereka hanya mendengar yang menenteramkan mereka."

$'-:RW#+pt Oos, mereka rezekinya di surga itu
tiap-tiap pagi dan petang). Para mufassir mengatakan bahwa di surga

tidak ada pagi dan petang, akan tetapi mereka diberi rezeki sesuai

dengan kadar makan siang dan makan malam yang mereka kenal.

6i,f;(*.rli,ii':El* Qntah sursa yans akan Kami

wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertalova)

maksudnya adalatr surga yang perihalnya telatr Karni sebutkan itu,

Kami wariskan kepada or,mg-orang yang bertakwa, sebagaimana

pewaris mewarisi harta orang yang diwarisinya.

Ya'qub membacanya Li4 a""g an tasydidpada huruf raa'.

Ulamalainmembacanyasecarankhfif (tarryatasydid).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa pada redaksi ini ada

kalimat yang didahulukan dan dibelakangkan letalcnya
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(penyebutannya), perkiraannya adalah, vJlV',y # oS U'oti $*rg
akan Kami wariskan kepada yang selalu bertakrva di antara hamba-

hamba Kami).

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nyu, (!i{i3i(, <a""
seorang rasul dan nabi), dia berkata, "I.Iabi adalah yang diajak bicara,
diberi wahyu, rurmun tidak diutus.;

Lafa* Ibnu Abi Hatim: Para nabi bukanlah para rasul yang

diberi wahyu dan tidak diutus kepada seorang pun. Sedangkan para
' rasul adalah para nabi yang diberi wahyu dan diutus.

Abdtxrazzaq, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
. meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Ny4 ;:- t-ptr;

(sebetah kanan gunung Thur), dia berkata, "(Maksudnya adalah) 9h
4iji ,Ht di sebelah kanan gunung. *,'.C:5 (dan Kami tefah

mendelratkannya kepada Kami di wahu dia munajat [kepada Kamifl.
Maksudnya adalah bermunajat dengan ketulusannya."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr, dia
berkata, "(Maksudnya adalah) mendekatkannya hingga mendengar

goresan pena."

Diriwayatkan menyerupai ini dari sejumlah tabi'in.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin
Humaid, .Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al
Hakim, dan dia menilainya shahih, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat

ini, dia berkat4 *(Maksudnya adalah) hingga mendengar goresan pena

yang tengah menulis di Lauh (Mahfuzh)."

Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ad-Dailami darinya secara

marfu'.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nyq 'rrFivlf;Xaia$it (dan Kami tetah

menganugerahkan lcepadarrya sebagian rahmat Kami, yaitu
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soudaranya, Harun), dia berkata, "Harun lebih tua usianya daripada

Musa, namun dia diberi kenabiarurya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, $r(k';;; (dan Kami telah mengangkatnya l@

martabat yang tinggi), dia berkata, "Idris adalatr seorang penjahit,

beliau tidak pemah menusukkan jarum kecuali sambil mengucapkan,

'subfuaanallaah'. Beliau juga senantiasa menyebut nama Allah, tidak

ada seorang pun yang lebih utama perbuatannya daripada beliau.

Seorang malaikat lalu meminta iz:m kepada Tuhannya, 'Wahai

Tuhanku, izinkanlah aku untuk turun kepada Idris'. Allah pun

mengizinkanny4 maka malaikat itu menemui Idris dan berkat4

'sesungguhnya aku datang kepadamu rurtuk melayanimu'. Idfrt

berkatq 'Bagaimana engkau melayaniku, sedangkan engkau malaikat

dan aku manusia?' Idris lalu berkata, 'Apakatr engkau punya

hubungan dengan malaikat maut?' Malaikat itu berkata, 'Itu

saudaraku dari kalangan malaikat'. Idris berkata, 'Bisakah engkau

membantuku?' Mataikat itu berkatq 'Jika menangguhkan atau

memajukan sesuatu, maka itu tidak bisa. Akan tetapi aku akan

berbicara kepadanya untukmu, sehingga meringankanmu ketika

kematian'. Malaikat itu lalu berkata 'Naiklah di antara kedua

sayapku'. Idris pun naik, lalu naik ke langit yang tinggr, lalu bertemu

dengan malaikat maut, sementara Idris berada di antara kedua sayap

mataikat itu. Malaikat itn berkata, 'sesungguhnya aktr mempunyai

keperluan kepadamu'. Malaikat maut berkata, 'Aku tahu keperluanmu,

engkau akan membicarakan denganku mengenai Idris. Sementara

namanya telatr dihapus dari daftar, karena tidak ada lagi yang tersisa

dari ajatnya kecuali setengatr kejapan mata'. Idris pun meninggal di

antara kedua sayap malaikat itu."

Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mashabif dan lbnu Abi Hatim

meriwayatkau dari Ibnu Abbas, dia berkata *Aku tanyakan kepada
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Ka'b." Lalu dia menceritakan kisatr yang menyerupai itu. Jadi ini
termasuk Isra'iliyat yang diriwayatkan oleh Ka'b.

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Idris diangkat ke langit keenam."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dinilai shahih,Ibnu Al
Mundzir, serta Ibnu Mardawaih, dia berkata: Anas bin Malik
menceritakan kepada kami dari Nabi SAW, e *:\y,.>tl: €ti ,5

)J1:jt " Jt (Ketikn aht dinaikkan fire langitJ, aku melihat ldris di
langrt Arempat).rz

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari Abu Sa'id Al
I(hudri secara marfu'.

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai ayat ini, dia
berkata, "Idris diangkat sebagaimana diangkatnya Isa, dan beliau
belum mati."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"Idris adalah Ilyas." Riwayat ini dinilai hasan oleh As-Suyuthi.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hatim, dari As-Suddi
mengenai firman-nya, d; {ii'A r-ri 4iJr-ii,!x{,J (mereka itu adatah orang-
orong yang telah diberi nilcrnat oleh Allah) hingga akhir, dia berkata,

"Ini penyebutan para nabi yang telah disebutkan. Dari keturunan
Adam adalah Idris dan Nuh, sedangkan dari yang dibawa bersama

Nuh adalah Ibrahim. Dari keturunan Ibrahim adalah Isma'il, Ishaq,

dan Ya'qub. Sedangkan dari keturunan Isra'il adalah Musa, Harun,
Zakariya, Y..tyu, dan Isa."

" shahih.
HR. At-Tirmi dzi (3 I 57).
Dinilai shahih oleh Al Albani.
Redaksinya terdapat dalam hadits yang lalu sec,ua panjang lebar, yang

diriwayatkan oleh Muslim dari hadib Anas juga.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daxi As-Suddi, mengenai

firman-Nya, .n7X:z,IiL (maka datanglah sesudah merekn,

pengganti [yang jetekJ), dia berkata, "Mereka adala]r kaum Yatrudi

dan Nasrani."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai ayat

ini, dia berkata, "Mereka dari kalangan umat ini yang saling

bertumpangan di jalanan, sebagaimana halnya binatang, tidak malu

kepada manusia dan tidak talut kepada Allah di langit."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai

firman-Nya, ijAiv$l (yang menyia-nyiaknn shalat), dia berkata,

"Menyia-nyiakannya bukanlah meninggalkanny4 karena adakalanya

seseorang menyia-yiakan sesuatu tanpa meninggalkannya. Jadi,

meninggalkannya di sini adalah tidak melaksanakannya pada

waktunya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

Ibnu Hibban, Al ,Hakim dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih,

serta Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, dari Abu Sa'id Al Ktrudri: Aku

mendengar Rasulullah SAw membacakan ayat, VJil .li 7* :z.IiL
o.#ifiGi$, @aka datanglah sesudah mereka, pengganti [yang
jelekJ yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa

nafsunya),lalu bersab da,, 9r.tiilt tfiij al,la riA:zt * e;*.'u ''it i
(Maka generasi yang datang setelah mereka adalah yang merryia-

nyiakan shalat dan meperturutlmn hqwa nafsu).*;iW# !ry"tu,
ketak merelra aknn menemui kesesatan). f ii;iir ot?*-'.b'ok'i
|-ti ,ft1r-,,i ,b'F ,ffi otptf;it ;61t; ;A- (Kemudian datang

generasi yang membaca Al Qur'an namun tidak melewati

keronglangan mereka. Ada tiga golongan yang membaca Al Qur'an,
yaitu mulonin, munafik dan yang hanyut dalam kcmaksiatan [fai ir).r3

t' HR. Al Hakim (21374), dia menilainya shahih dan disepakati oleh Adz-
Dzahabi; Ibnu Hibban Q/67); Ahmad (3/38); dan Al Baihaqi dalan Asy'Slu'ab
Q626), dari jalur Basyir bin Abi Amr Al Khaulani, dari Al Walid bin Qais At-
Tajibi, dari Abu Sa'id.
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Diriurayatkan oleh Abmad s€rta Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, dari Uqbah bin Amfu, dia berka0a: Aku mende,ngar Rasulullah

SAw b€rsabd4 illr ,b?: q$rjff C b'dp Ukan binasa dari
umatht Ahli Kitob don Ahlul-laban). Aku lalu berkata, "Watrai
Rasulullaluapa itu AhIi Kitab?" Beliau meqiawab, -.ru$ir o&-?f
r j-oii 'U- t \l j*"- (Orang-orang yang mempelajmi Al Kitab dan

mendebat orang-orang beriman dengamya). Aku berkata lagr, "Lalu
apa itu Ahlul-laban?" Beliau menjawab, iriSfJ grr..lJ:Jr l$i';
ofi4t (Orang.orang yang memperturutkan syalwat dan mirryia-
nyiakan shalot).ra

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatinq Ibnu Mardawai[ serta Al
Hakim, dan dia menilainya shahih, dari AiExah, bahwa dia
mengirimkan sedekah kepada omng{mng png berhak menerima

sedekah sambil berpesan, "Janganlah kalian berikan darinya kepada

orang Barbar, karena sesungguhq.a aku mendengar Rasulullah SAW
benabda, ',J-j; irr,li'ul.ilri,&r jri c*, 'Ji;rir i (Mereta adalah
kaum pengganti yang dikatakn, Allah 'Maka datanglah sesudah

mereko, pengganti [yang j elekJ ).'rs
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, W;;E-l;J (maka kclak mereka akan

menemui kesesatan), dia berkata, "(Maksudnya adalah) f.J
(kenrgian)."

Saya katakan: Al Walid bin Qais At-Tajibi dinilai maqbtl oleh Al Hafiz.h dalam
At-Taqrib.

ta Sanadnya shahih.
HR Ahmad (41146) sertaAlHakim W74\
Al llakim menilai hadits ini shahih dan pendaparnya ini disepakati oleh A&-

Dzahabi.

'5 Sanadq'a dha'if.
HR. Al Hakim (212M), dia menilairyra sholdh,lalu Adz-Dzahabi mengomentari,

*Abdullah diperdebafkan ko*iqah-annya, (kedibilitaqrd), sementara Malilq aku
tidak mengehhuinya. Selain itu, sanadnya Erputns."

Disehdkan juga oleh Ibnu Katsir dalam I4ytrnnya Qll28), dan disanda*an
kepada Ibnu Abi Hatim, dia berkat4 *Hadir ghoib."
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Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Hannad,

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-

Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Al Baihaqi

dalam Al Ba'rs, dari beberapa jalur, dari Ibnu Maq'ud, mengenai

firman-Nya, WI;AJ# (makn kelak mereka akan menemui

kesesatan), dia berkata, "f,jit adalatr sungai atau lembah di dalam

Jahanam yang dialiri oleh nanah, yang sangat dalam dan rasanya

sangat buruk. Ke sanalah dilemparkannya orang-orang yang

memperturutkan syahwat. "
Sementara itu, Al Bara bin Azib mengatakan bahwa itu adalatl

sebuah lembah di dalam Jahanam. Ini diriwayatkan darinya oleh Ibnu

Al Mundzir dan Ath-Thabarani.

Ibnu Jarir, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabd4 iE.L tiila'd;. t'& -# b W. J;tt 601 -;:e u1'a;*:" il ii
?Jl}'e 4r#'i ,6-F (Seandarnya seiuah'batu yang seberat
'sepuluh 

uqiyah dilemparkan ke dalamnya dari tepi Jahanam, maka

batu itu tidak aknn sampai ke dasarnya selama tujuh puluh tahun.

Lalu aWirnya alcan sampai kepada Shoyy dan atsaam). Aku lalu

berkata, "Apa itu ghayy danatsaam?" Beliau bersabda, JrJi A yH
6 g#'JT*!) ,y;q e?itr yi gr;ijr r;.i1 ,lrir .1if L* ry. ,V-'&
$6'rfr'6;',W,f1(bua buah sungai di ilasar Jalunam'yarg dtolirt
oleh nanah dan darah para penghuni nerala. Keduanya yang

disebutlran Allah di dalarn Krtab-Nya, "Maka kclak merela akan

menemui lresesatan" dan "barangsiapa yang melahimn yang

demikian itu, nisccya dia mendapat dosa". [Al Furqaan ayat 68])."16

'6 Dha'i7
Al Haitsami dalam Majma' Az-Zava'id (10/389), dan dia mengatakan,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat para perawi dha'if,
namun dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban dengan berkata, 'Mereka keliru (dalam
menilai dha'iJ)')'
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi

SAW, beliau bersabd4 '& ,t tr:to:lt 1dt Ghoyy adalah sebuah

lembah di dalam Jahanam).

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, Cl,1).'orl:5-i (mereka tidak mendengar

perlmtaan yang tak berguna di dalam surga), dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) perkataan yang batil."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nya,

$'lR @ayt dan petang), dia berkata "Itu didatangkan kepada

mereka sekadar dengan apa yang mereka lakukan sewakfu di dunia."

Al Hakim dan At-Tirmidzi dalam Nav'adir Al Ushul

meriwayatkan dari jalur Aban, dari Al Hasan dan Abu Qilabah,
keduanya berkata: Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah

ada malam hari di surga?" Beliau bersabda, flij db |!eb 6j (Apa

yang mendorongmu untuk menonyakan ini?) Dia menjawab, "Aku
mendengar Allah menyebutkan dalam Al Kitab, $';Fr$ii:, #j
(bagi merelrn rezekirrya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang). Alcu

lalu berpikir bahwa malam terrrasuk pagi dan petang." Rasulullah

SAw lalu bersab dq cttijr uv jlfit ii- ,"riti'* F alb ,F 16',-A
y.,r,$-tiy d, rfet e$if' ;i, U'ill' J'*'#S ,\:;$;& c'i:1,,
a-ir1$:at W'Pt,tJfur d (Di sana tidak ada iolo*, akan tetapi di
sana hanya ada cahaya dan sinar, yang mengiringi pagi ke petang
dan petang lre pagt. Mereka didatangi batas hadiah-hadiah dari Altah
pada waldu-waWu shalat yang dahulu biasa mereka gunakan untuk
shalat sewahu di dunia, dimana para malaikat memberi salam
lrepada mereka).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairatr, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, '^!i 11 ,Ur1u .d,k t ,eirtt prli "u aif'ot G

gr,iq:!'ut.il? dt .,^€rt: ytt 2iii'u?\,e l' 'd: a;,ii- (ridak
ada satu pagi pun dari antara pagi-pagi surga, sementara semua
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surga adalah pagi, hingga dia berjalan kepada wali Allah. Di sana

ada istri dari kalangan bidadari, yang paling rendahnya diciptalan

dari zafaran).

Setelatr itu Abu Mutrammad berkata, *Hadits ini 7nvnfra7."

'AS 6.('uAfA1, q$'&c AW ;t $ Yt*t'
7w5i i?E q$i,s:ub,>- >A\3. j @ r',;'$: i( 6

S; L( $ i'6;'!'1 3fio@ ti, fr )z b i*4
$ ii tri:fr or'^tiLrif ;Sv,i ?L:iri@ t1

,,Dan tidaktah hami (libtit) turun, kecuali dengan perintah

Tuhanmu Kepunyaan-Nyalah apa-apayang ada di hadapan kita,

apa-apayangdibelakangkitadanapo.al,ayangadadiantora
heduanya, dan tidaklah Tuhanmu lup* Tuhan (yang menguasai)

langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara heduanya, maka

sembahlah Dfu dan berteguh hatilah dalam beribadah hepada-Nya

Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia

(yang patut disembah)? Dan berkata manusio"'Betulhah apabila

aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibanghitkan

menjadi hidup kembali?' Dan tidahkah manusia itu memihirkan

bahwa sesungguhnya Kami telah menciptahannya dahulu, sedang

dia tidak ada sama sekati? Demi Tuhanmq sesungguhnya akan
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Kami banghitkan mereka bercama syetan, hemadian akan Kami
datanghan mereka ke sekeliling Jahanam dengan berlutul

Kemudian posti akan Kami tarih dari tiap-tiop golongan siapa di
antara mereka yang sangat durhaka kepada Yang Maha Pemurah.
Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui otang-otang yang
seharusnya dimasukkan ke dalam neraka Dan tidak ada seorang
pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu Hal itu bagi

Tahanma adalih suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
Kemudian Kami ahan menyelamatkan orang4rrang yang bertakwa
dan membiorkan orang4nang yang zhalim di dolam neraha dalam

headaan berlututt, (Qs. Maryam [19]: 6+72)

Firman-Nya, 3i;C; (Dan tidaHah kami [JibritJ turun)
maksudnya adalah, Allah SWT berfirman, *Hai.Jibril, katakanlah,

'Dan tidaklah kalni turun...'." Ini karena Rasulullah SAW merasa
firunnya Jibril secara lambat kepadanya, maka Jibril diperintahkan
unttrk memberitahu beliau, bahwa para malaikat tidak turun
kepadanya kecuali dengan perintah Allah.

Ada yang mengatakan bahwa Jibril tidak datang kepada
Rasulullah SAW selama4O hari.

Ada yang mengatakan bahwa Jibril tidak datang kepada
Rasulullah SAW selama 15 hari.

Ada yang mengatakan bahwa Jibril tidak datang kepada
Rasulullah SAW selama l2hai.

Ada juga yang mengatakan bahwa Jibril tidak datang kepada
Rasulullah SAW selama 3 hari.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini cerita tentang ahli surga,

bahwa ketika memasukinya mereka berkat4 "Dan tidaklah kami turun
ke surga-surga ini kecuali dengan perintah Tuhanmu."
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Penafsiran yang pertama tepat, berdasarkan redaksi

sebelumnya.

Maknanya ada dua kemungkinan:

Pertama, dan tidaklah kami turun kepadamu kecuali dengan

perintah Tuhanmu kepada kami unhrk turun.

Kedua, dan tidaklah kami turun kepadamu kecuali dengan

perintah Tuhanmu yang telah memerintatrkanmu apa-apa yang

disyariatkan bagimu dan umatmu.

J!$t artinya turun dengan perlahan, tapi kadang juga berarti

turun secara mutlak.

Jibril lalu menegaskan apa yang diberitahukannya kepada Nabi

sAw,Ai66.l1'rffil1i6-$'6i1';,(tcpurryaaan-Nyalahapa-apa
yang ada di hadapan kita, apa-apayang di'belakang kita dan apa-apa

yang ada di antara keduarrya). Maksudnya adalatr apa-apayang ada di

semua arah dan semua tempat. Atau, yang ada di semua masa lampau

dan yang akan datang, serta yang ada di antara masa atau tempat yang

sedang kita alami ini. Jadi, kita tidak dapat berpindah dari satu arah ke

arah lainny4 atau dari satu masa ke masa lainnya, kecuali dengan

perintah dan kehendak Tuhanmu.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya yaitu,

kepunyaan-Nyalatr segala urusan dunia dan segala urusan akhirat,

serta segala yang ada di antara kedua tiupan sangkakala.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah bumi
yang ada di hadapan kita, langit yang ada di belakang kita, serta apa-

apa yang ada di antara langrt dan bumi.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalah, umur

kita yang akan datang dan yang telatr berlau, serta kondisi yang tengah

kita alami.

Berdasarkan semua pendapat ini, maka maknanya adalah,

Allah SWT meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang

lebih
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tersembunyi bagi-Nya, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari

pengetahuan-Nya, walaupun hanya seberat atom, maka kita tidak

dapat mendahului suatu perkara ptrn kecuali dengan seizin-Nya.

Di sini sebutkan dy'<5.11'j a"rttidak disebutkan 4i *.Att,
karena maksudnya adalah apa yffiLg di ada di antara apa yang telah

kami sebutkan, sebagaimana firman-Nya, ,i\f'' <$jitiL (Pertengahan

antara rrzl.(Qs.Al Baqarah [2]: 68).

$4;'bA6 (dan tidaHah Tuhanmu tupa) maksudnva

adalatr, Tuhanmu tidak lupa walaupun wahyu itu lambat darimu.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Allatl

mengetahui segala sesuatu dan tidak melupakan sedikit pun darinya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, dan

tidaktah Tuhanmu lupa untuk mengutus kepadamu pada waktu Dia

mengufus para utusan-Nya.

q$5*i'iltt,;y:ri$ qunan [yang menguasaiJ langit dan

bumi dan apal4pa yang ada di antara lceduanya) maksudnya adalah

pencipta keduanya dan qpgala yang ada di antara keduanya, serta

penguasa keduanya dan segala yang ada di antara keduanya. Dzat

yang demikian mustahil lupa akan itu semua.

Allah lalu memerintahkan Nabi SAW untuk menyembatr-Nya

dan bersabar dalam hal itu, -r94.re.6li;G (matra sembahlah Dia
dan berteguhhatilah dalam beribadah kepada-Nya).Htxuf faa'di sini

sababiyah (menunjulJcan sebab), karena status-Nya sebagai Tuhan

semesta alam merupakan sebab yang mengharuskan-Nya untuk

disembatr. Muta'addi-tyafi'l'taJt dengan kata bantu laam di sini dan

tidak dengan kata bantu yang biasanya adalatr karena mencakup

makna keteguhan.

A",arJA;], @pakah lcamu mengetahui ada seorang yang

sama dengan Dia [yang patut disembahJ)Z Kalimat tanya ini

merupakan bentuk pengingkaran. Maknanya yaitu, tidak ada yang
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serupa dengan Dia dan tidak ada yang menyetarai-Nyq sebab jika ada

yang menyamai-Nya, maka menjadi tidak murni untuk Allah SWT.

Tidak ada yang menyertai-Ny4 maka AUah SWT berhak tmtuk

disendirikan dengan ibadah dan dimurnikan bagi-Nya Pemalmaan ini

berdasarkan anggapan bahwa maksud 
t#t ini adalah sekutu dalam

penyebutan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah sekutu

dalam nom4 sebagaimana terjadi dalam bahasa orang-orang Arab,

sehingga dikatakan bahwa maknanya yaitn, sekali-kali tidak ada safir

berhala prm yang dinamai Allah- Yakni setelah masuknya hr:u:ut alif
danlaam yang menggantikan hvruf hamzah dan menjadi lazim Oukan
muta'addi).

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalall apakah

engkau mengetahui ada seseorang selain-Nya yang bernama Ar-
Rahmaan?

Az-Zayaj berkata "Talonrilannya: Apakah engkau tahu ada

seseoftrng selain-Nya yang berhak dikatakan pencipta, maha kuasa

dan maha mengetahui segala yang teht terjadi dan yang akan

terjadi?" Berdasarkan penalorilan ini, tidak ada sesuatu pun yang

layak dinamai dengan nama-rurma Allah. Kendati ada sesuatu yang

dinamai dengan salah satu nama Allalt maka sesungguhnya hanya

Allah yang benar-benar memiliki sifat itu Jadi, yang dimakzud

dengan penafian 'ilm yang disimpulkart dari pengingkaran ini di sini

b/akni berrtuk pertanyaan yang mengingkari] adalah penafian ma'lum-

nya dengan bentuk trngkapan yang sangat mendalam.

*'ul s;3ncsJ'S{3};; (dan berkata mamtsia,

'Betulkah apabila aht telah mati, balwa aht sunguh-sungguh akan

dibangkitkan meryiodi hifup kembali?'). Jumhur membacanya dalam

bentirk kalimat tanya Ibnu Dzalcq/an membacanya 
t1U, 

r31 (apabila

aku t€lah mati), dalam bentuk khobar (b€rita).
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Maksud ;ilii (manusia) di sini adalah orang kafir, karena

pertanyaan ini untuk mengingkari, mengolok-olok, dan mendustakan

pembangkitan kembali setelah mati.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf laam pada latazh

i$jf menunjukkan jenis semuanya, walaupun tidak semua manusia

mengatakan ini kecuali sebagiannya, yaitu orang-orang kafir, karena

terkadang 'apa yang dilakukan oleh satu orang dari mereka

disandarkan kepada semuanya.

Maksud $ "aA"n 
dikeluarkan dari kuburan. 'Amil paAa

zharf di sini berupa /i'l yang ditunjuk&an oleh'$, karena yang

setelalr hrxuf laam tidak berlaku untuk yang sebelumnya.

$4ii'fiu'^t1i6 }i^'ij bi-{i\ (dan tidatckah

manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah

menciptalrannya dalrulu, sedang dia tidak ada sama sekali?). Huruf

hamzah di sini untuk pengingkaran yang bernada celaan, sedangkan

huruf wcrwu-rLya untuk meng-'athf-1a*t (merangkaikan) kalimat yang

setelahnya dengan kalimat yang sebelumnya.

Maksud fL' di sini tyakni aan 'Liladalatr memikirkan.

Tidakkah orang yang ingkar ini tidak memikirkan awal penciptaannya

sehingga berdalih dengan permulaan itu untuk terjadinya

pengulangan? Permulaan itu lebih menakjubkan dan lebih aneh

daripada pengulangan, sebab penciptaan pertama kali adalatr

mengeluarkan makhluk-makhluk ini dari tidak ada menjadi ada tanpa

ada contoh sebeh:mnya Adapun penciptaan pada kali yang lain telah

didahului oleh penciptaan yang pertam4 sehingga penciptaan yang

pertama bagaikan contohnya.

Makna 'rfiO, adalah sebelurr kondisi yang dialaminya

sekarang.

Kalimat $4$ (sedang dia tidok ada sama sekati) berada

pada posisi nashab sebagai haal (keterungan kondisi), batrwa saat itu
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dia sama sekali belum menjadi apa pun. Jadi, pengulangarmya setelah

sebelumnya diatelatr ada, pasti lebih mudah.

Orang-orang Makkah, Abu Amr, Abu Ja'far, dan Orang-orang

Kufah 
-selain 

Ashim- membacanya ';:-;-fif, a"ng* tasydid,

asalnya adalah fA
Syaibah, Ashim, dan Ibnu Amir membacanya'2-4 secara

t a khfif ltanp a t as y d i dl.

Ubay membacany 
" f tA-lif .

Setelah Allah SWT mengemukakan hujjah tersebut 
-yang

telah disepakati oleh orang-orang berakal, bahwa'tidak ada hujjah
tentang pembangkitan kembali yang lebih kuat dari ini- Allah pun

menegaskannya dengan sumpah menggunakan nama-Nya yang di-
idhafah-kan kepada Rasul-Nya, sebagai bentuk pemuliaan dan

pengagnngan baginya, -f6fii 6,;;, (demi Tuhanmu,

sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka).

Makna 'fi!r{i adalah, niscaya Kami menggiring mereka ke

padang Mahsyar setelah mengeluarkan mereka dari kuburan dalam

keadaan hidup sebagaimana sebelumnya.

Huruf wcrwu paaa |b1lij lbersama syetan) untuk meng-
'athf-karikepada kalimat yang manshub, atanbermakna g. (bersama).

Maknanya adalah, Orang-orang yang ingkar itu [yakni yang

mengingkari pembangkitan kembali setelah matil akan dikumpulkan
Allah bersama syetan-syetan mereka yang telah mengelabui dan

menyesatkan mereka. Ini bukti yang menetapkan bahwa htxuf laam
pada jiijf berfrrngsi lil 'ahd (menunjukkan yang sudah diketahui),
yaitu manusia yang kafir. Sedangkan menetapkannya lil jins
(menunjukkan jenis), maka di antara jenis itu ada yang dikumpulkan
(di padang Mahsyar) bersama syetannya.

b:i6-'J;;f-e:i'* (kcmudian aknn Kami datanglmn

merelra ke setreliling Jahanam dengan berlutut).'"-:vlt adalah jarnak
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ph, yaitu 6*i (;* - t-tf- - ' ';':3') ;b t* (berlutut pada kedua

lututrya). Lafazh ini pada posisi nashab sebagai haal, yalrrli dalam

keadaan berlutut pada lutut mereka tatkala mereka ditimpa huru-hara

mauqif (ytadarrg Matrsyar) dan kedahsyatan hisab (penghitungan amal

perbuatan). Atau, karena berlutut pada lutut merupakan kondisi

manusia di padang Mahsyar, sebagaimana firman-Nyu, 'q|-ilKg;
(Dan lramu lihat tiap-tiap umat berlutut). (Qs. Al Jaatsiyatr [a5]: 28).

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud (;3 adalah ?bG
(dengan berkumpul). Asalnya jamak dani:t&,yaitu tumpukan tanah

atau bebatuan.

Tharfah mengatakan,

):bt tr'u? i)r2 ry7G'u re*,si
"Kau lihat dua gundulan tanah, di atas keduanya terdapat

lempengan-lepengan codas nan kcras yang saling bersusun."

'#{aGl? (kemudian pasti akan Kami tarik dari

tiap-tiap golongan). zi,))t adalah golongan yang mengikuti suatu

atiran agama (sekte). Az-ZanaY'hsyui mengkhususkan ini, dia

berkata, "Yaitu golongan yang mengikuti orang yang sesat. Allatr

Ta'ala berfirman, Q$(S &r6i,e-51it (sesungguhnya orang-

orang yang memecah-belah agama-Nya dan merekn meniadi

beberapa golongan)." (Qs.Al An'aam [6]: 159)

Makna U ,fl:Q'fr\'fr @iapa di antma rnereka yans

sangat durhaka kcjada Yang'Maha Pemurah) adalah, siapa yang

paling durhaka terhadap Allah, karena akan ditarik dari setiap

golongan sesat dan rusak orang yang paling durhaka di antara mereka.

Setelatr mereka berkumpul, dilemparkanlah mereka ke dalam

Jatranam. i#t * sini adalah moshdar, seperti 
tjAt,yaitu 

keras kepala

dalam kedurhakaan (kemaksiatan).
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya yaitu, pasti akan

Kami tarik dari tiap'pemeluk agama para pemuka dan para pemimpin

mereka dalam keburukan

Para ahli qira'ah sependapat membacanya 
-€\, 

dengan

dhammah pada huruf haa',kecuali Harun Al Ghazi, dia membacanya

dengarfathah.

Az-Zajjaj berkata, "Ada tiga pendapat mengenu rafa'-nya

tatazh-iA.-

Tiga pendapat tersebut adalah:

Pertama: Pendapat Al Khalil bin Ahmad, bahwa mafu'-nyaitu

karena dalam bentuk penuturan. Maknanya adalatr, kemudian pasti

akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan yang dikatakan tentang

mereka: fr\-fr @iapa di antara merekn yang sangat).

Mengenai ini, Al Khalil mengemukakan ungkapan seorang

penyair,

?:H'ttert'4i )*rrat'a|$tUt
"Sungguh, alat telah menolak tawaran kedudukan dari sang gadis. 

.

aht menolak kedudukan yang tanpa aturan dan larangan."

An-Nahhas berkata, "Aku melihat Abu Ishaq -yakni 
Az-

Zajjaj- memilih pendapat ini dan menilainya' bagus. "

Kedua: Pendapat Yunus, bahwa <;i! Qtasti akan Kami

tarik) sebagai kata keda yang tidak dianggap (tidak mempengaruhi

harakat kata lainnya). Jadi, mentrutrya .fi'l (kata kerja) ini

mengambang dari fungsinnya terhadap latazhlt.

Al Khalil, Sibawaih, yang lainnya mengkhususkan

mengambangnya fi'l-fi'l syakk (kata kerja yang meragukan) dan

serupanya dari yang tidak benar-benar tetjadi.
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Kefiga: Pendapat Sibawaih, bahwa i\ U, siri mabni 'ala

dhamm, karena menyelisihi saudara-saudaranya dalam pembuangan

kata.

Mayoritas atrli nahwu memandang Siwabaih keliru dalam hal

ini, sampai-sampai Az-Zajjaj berkata, eer{ku tidak melihat kekeliruan

Sibawaih dalam kitabnya kecuali di dua tempat, dan ini salatr

satunya."

Ada pembicaraan yang cukup panjang di kalangan atrli natrwu

mengenai i' r ab kalimat tersebut.

Uq$5'i'r5\'*1'g3? @an kemudian Kami sungguh

lebih mengetahui orang-orang yang sehmusnya dimasukkan ke dalam

neraka).Polanya U - ,Y--,J2 sepertisg - ,*--iA, ,;n.
Al Jauhari berkata, ..Dikatakan t|-j ,]-jlt'r>i:o apabila Anda

memasuk&an omng itu ke dalam api dan menjadikannya

memasukinya. Tapi apabila Anda melemparkannya seolatr-olatr Anda

hendak membakarnya, maka saya katakan '€iJ ,'^?iJ| d6t ,*i.
Contohnya, Wff_: (Dan dia akan masuk ke dalam api yang

menyala-nyala,). (Qs. Al Insyiqaaq'[84]: l2). Adapun yang men-

taHfif, maka berasal dari ungkap * b P6-- i6l "ttli ,p, y*rg
artinya fulan terbakar api. Allah Ta'ala berfirman, €)n+,[J'iir-5i
(or ang- or ang y ang s eharusrry a dbnasukkan ke dal am ner aka).

Al Ajiaj berkata,

6)r*i tf lUtr li nri

"Demi Allah, seandairrya tidak ada ruo* rorf akan kami masuH."

Makna ayat ini adalah, orang-orang yang sangat durhaka

terhadap Ar-Rahman adatah orang-orang yang lebih datrulu memasuki

neraka.

C"rV{fu* <a"" fidak ada seorang pun daripadamu,

melainlran mendatangi nerala itu). Khithab ini untuk manusia tanpa

TAFSIR FATHUL QADIR 99



peralihan bentuk redaksi. Atau untuk jfi}i yang telah disebutkan,

sehingga merupakan peralihan bentuk redaksi. Maksudnya, tidak ada

seorang pun di antara kalian melainkan mendatangi (memasuki)

neraka itu.

Orang-orang berbeda pendapat mengenai 31]!r ini [yakni dari

U'rVl
Suatu pendapat menyebutkan bahwa i:)lt artinya if'ilt

(masuk), yang bagi orang-orang beriman. menjadi dingin dan

keselamatan, sebagaimana terjadi pada Ibrahim AS.

Segolongan lainnya mengatakan bahwa 
":i:lt 

maksudnya

melewati titian j embatan.

Ada juga yang mengatakan bahwa ilfit adalah iill,Jt
(masuk), sebagaimana ungkapan @3f d:apr b31j (aku datang ke

Bashrah tapi tidak memasukinya).

Banyak ulama yangberlawaqquf mengenai hakikat ilj] aan

mengartikan se,syai zhahimyaberdasarkan firman-Ny a, . :';'J 6-ltiy
6k,qt;4i6:Jtqf$ (Bahwa orans-orans yans tetah ada

untuk merelra kctetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan

dari neraka). (Qs. Al Anbiyaa' [2U: 101). Mereka berkata, "Jadi,

tidak akan masuk neraka orang yang dijamin Allah unhrk dijauhkan

darinya." Dalil yang menunjukkan bahwa iitlt tidak selalu berarti

in-iJt (masuk) diantaranya firman Allah Ta'ala, <j-i:(,';;$;
{Dan tatknla dia sampai di sumber air negeri Madyan). (Qs. Al
Qashash [28]: 23), karena maksudnya adalatr sampai kepadanya,

bukan memasukinya. Contohnya ungkapan Z;'rhay'. berikut ini:

" 
.,?.a ,e2/

| )rbl2Jl fr,yJ [v* G;iat o\r tai
*Tailala mereka sampai di sumber air beningyang telah terkumpul,

mereka menempatkan tempayan air yang mantap."
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Cukup jelas pend apat yang menyebutkan bahwa t:)N, disini
maksudnya adalah melewati titian jembatan, atan maksudnya adalah

memasuki Jahanam, namun Jatranamnya diam (tidak panas). Ini
merupakan penyimpulan dari pemudahan datil-dalil di dalam Al Kitab
dan As-Sunnah, maka ayat ini selayaknya diartikan demikian, karena

memang banyak yang mengartikan llilt artinya memasuki neraka,

hanya saja orang beriman yang memasukinya dijauhkan dari

adz.abnya, atau mengartikannya hanya sekadar melewatinya di atas

titian jembatan yang dibentangkan di atasnya.

lri;G 43 &L( @rt itu bagt Tuthanmu adalah suatu

lremestian yang sudah ditetaplan) maksudnya adalah, datang atau

masuknya mereka merupakan ketetapan Allah SWT yang pasti terjadi.

Golongan Mu'tazilah berdalih dengan ini dalam menyatakan bahwa

wajib atas Allah melakukan siksaan itu, sedangkan golongan

Asy'ariyah menyatakan bahwa ini menyerupai kewajiban dari segi

,kemustahilan yang tidak tergantikan.
'rri3i'"-5i#f (tremuaian Kami alwn menyelamatkan orang-

orang yang bertahwa) maksudnya adalah orang-orang yang menjauhi

hal-hal yang menyebabkan terkena api neraka, yaitu kufur terhadap

Allah, durhaka terhadap Allah, serta meninggalkan hal-hal yang

disyariatkan serta diwajibkan Allah.

Ashim Al Jahdari dan Mu'awiyah bin Qunah membacanya

,#,secara nkhfif (yakaitanpa tasydid),yaitu dari 
'$l 

Demikian
juga qira'ah Humaid, Ya'qub, dan A1 Kisa'i. Sedangkan ulama

lainnya membacanya dengan tasydid.

V$-<"r+fii3i3 @an membiarlcan orang-orang yang

zhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut). Ibnu Abi Laila
membacanya 'tk '1, denganfathah padahuruf ,saa'.

Maksud drr$Af (orang-orang yang zhalim) adalah orang-

orang yang menztralimi diri mereka sendiri dengan melakukan hal-hal
yang menyebabkan terkena api nerak4 atau menzhalimi orang lain
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dengan tidak kezhaliman terhadap jiwa, harta, atau kehormatan.to-:fit

adalah bentuk jarnak dari pr4. Penafsiran dan i'rab-nya telah

dikemukakan tadi.

Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari.Ibnu Abbas, dia

berkata: Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, ;t q)'ibt |:liX-r;
tu:::j b @p, yang menghalangimu untuk mengunjungi kami lebih

sering tagi?) Lalu turunl ah ayat, dj t\Jl.'iiitt (dan tidaHah

lrami [JibrilJ turun, kccuali dengan perintah Tuhanmu) hingga akhir

ayat."l7

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

menambahkan,'{tu adalah jawaban untuk Muhammad (SAW)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Anas, dia berkata:

Rasulullah SAW ditanya, "Tempat apayarq paling disukai Allah dan

tempat apa yang paling dibenci Allah?'Beliau bersabda, o-i; qll i*

JJt (Aht tidak tahu, maka aht bertanya [tebih dulu). Jibril lalu

turun, yang turunnya itu lambat [yakni tidak segera datang], maka

beliau berkata, ,i:"17 * Jrr"ol'c;lb ,P ,P'crb.f'rfl (Engkau telat

mendatangiht hingga alat mengira ada dendarn Tuhanht terhadapku).

Jibril lalu berkata, Aj ;\Jy'ifr6 (dan tidaklah kami [JibrilJ
turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu).

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Ikrimah, dia berkata, "Jibril datang telat kepada Nabi SAW hingga 40

hari, kemudian Jibril turun, maka Nabi SAW berkata kepadanya, tJ
''IijiLi;:lr & i:j (Engtrau tidak turun kepadaht hingga aht rindu

lrcpadamu). Jibril lalu berkata, 'Aku juga rindu kepadamu, akan tetapi

aku (hanya) diperintah'. Allah lalu mewahyukan kepada Jibril agar

berkata kepada beliau, qt i\Syfi;G (Dan tidaklah trnmi [JibrilJ
turun, lrecuali dengan perintah Tuhanmu).Nwayat irri mursal.

fi shahih.
HR. Al Bulftari (4731'), dari hadits Ibnu Abbas RA.
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Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, o'Para

malaikat utusan datang telat kepada Rasulullah SAW, lalu Jibril
mendatangi beliau, maka beliau berkata kepadanya, g;b U+ 6 (Apa

yang menghalangimu darifu?) Jibril menjawab, 'Bagaimana kami

mendatangi kalian, sedangkan kalian tidak memotong kuku kalian,
tidak membersihkan ruas-ruas jari-jari kalian, tidak memotong kumis

kalian, dan tidak bersiwak?' Jibril lalu membacak an ayat, Jy{iiC;
Aj i\ (dan tidaklah kami [JibrilJ turun, kecuali dengan perintah
Tuhanmu)." Riwayat ini mursal.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "'rfrl1A
ti$ (kepunyaan-Nyalah apa-apa yang ada di hadapan kita)
maksudnya adalah perkara akhirat. Wq (apa-apa yang di belakang
lcita), yuw perkara dunia. Ai 6.\7j go" apa-apa yang ada di
antara keduanya), yaitu apa yang ada di ankra dunia dan akhirat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, - Ai <5.C'_,
(dan apa-apa yang ada di antaro keduarrya) maksudnya adalah di
antara kedua tiupan (sangkakala). "

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa itu dari Abu Al Aliyah.

Diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, Ibnu Mardawaih, Ath-Thabarani, Al Baiatraqi, serta Al Hakim,
dan dia menilainya shahih, dari Abu Dardq yarrg me-marfu'-kxr
hadits ini, dia berkata, "Apa yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya
adalah halal, dan apa yang Allah haramkan adalah haram. Sedangkan
yang tidak Allah singgung berarti dimaafkan. Oleh karena itu,
terimalah dari Allah apa yang dimaafkan-Nya,'8 karena Allah tidak
melupakan sesuafu."

r8 Sanadnya shahih.
HR. Al Hakim Q1375), dan ia menilainya shahih serta disepakati oleh Adz-

Dzahabi; Al Haitsami dalam Al Majma' (lll7L), dia borkata, "Diriwayatkan oleh Al
.Bazzar dan Ath-Thabarani dalam Al Kabir, sanadnya hasan dan para perawinya
tsiqah;'
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Dia kemudian membacakan ayat, \Liit;i(t;3 (dan rictaklah

Tuhanmu lupa).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari hadits Jabir.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, Wt):,b @patrah kamu

mengetahui ada orang yang sama dengan Dia [yang patut

disembahJ?) dia berkata, "(Maksudnya adalah) apakah kamu

mengetahui ada orang yang serupa atau menyamai Tuhan?"

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilairtya shahih, serta Al Baihaqi

dalam Asy-Syu'ab, darinya, mengenai firman-Nya, W|i)AJ;
(apalrah lcamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia [yang
patut disembahJ) dia berkata, "Tidak ada seorang pun selain-Nya

yang dinamu Ar-Rafumaan."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya, mengenai ayat

ini, dia berkata, "(Maksudnya adalah), hai Muhammad, apakatr kamu

mengetahui adarrya seorang anak bagi Tuhanmu?"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai

firman-Nya, '{;.!-i36; (dan berkata manusia), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) Al Ash bin Wail."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

finr1an-Nya" (>,(dengan berlutut), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

r'rji! (duduk)."

Mengenai firman-Nya, (2 ltorgot durhaka), Ibnu Abbas

berkata,"(Maksudnyaadalah)'aYZl1^"Usiat).'

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyq b
(sangat durhako),dia berkata, "(Maksudnya adalah) {p9 ldwhaka;."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-

Nya, 6A? Qremudian pasti akan Kami tarik), dia berkata,
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"(Maksudnya adalah), pasti akan Kami tarik dari semua pemeluk

agarnapara pemimpin mereka dalam keburukan."

Ibnu Abi Hatim dan A1 Baihaqi dalam Al Ba'ts meriwayatkan

dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "(l\daksudnya adalah) Kami akan

mengumpulkan mereka dari yang pertama hingga yang terakhir,

hingga setelah jumlahnya lengkap mereka semua dibangkitkan.

Kemudian dimulai dengan yang palng durhaka, lalu yang durhaka."

Dia lalu membacak an ayat, 'f6fii 4,;;' (demi' Tuhanmu,

sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka) hingga, (g ltrngrt
durhaka).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai

firman-Nya, q, qdL'&'"5\'&1;,:i? (dan kemudian Kami
sungguh lebih menge.tahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan

ke dalam neraka), dia berkata, "Allah mengatakan bahwa mereka

lebih pantas masuk ke dalam Neraka Jahanam."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, Al Hakiim, At-
Tirmidzi, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia
menilainya shahih, Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi, dari Abu
Samiyyah, dia berkata, "Kami berbeda pendapat tentang masuk

neraka, sebagian kami mengatakan bahwa tidak ada orang beriman

yang memasukiny4 sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa

semua manusia memasukinya- Wi'u$i,#| (kemudian Kami akan

menyelamatlrnn orang-orang yang bertalcvta). Lalu aku berjumpa

dengan Jabir bin Abdullah, maka aku menceritakan hal ini kepadanya,

dia pun berkata sambil mengisyaratkan jarinya ke telinganya, yang

maksudnya, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 1i';,1i I
it-iu. bl * At;.1 ob us tts 6y-'3 t3i. s413 e'o;E{t Ss 

"t1 s,6
6:7.|H t F4tJ (Tidak seorang pun yang baik maupun yang jahat
kecuali memasukinya [neraknJ. Lalu neraka menjadi dingin dan

keselamatan bagi orang beriman, sebagaimana (api yang pernah
menjadi dingin dan lceselamatan) bagi lbrahim, sampai-sampai api itu
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bergemuruh karena dinginnya). 
-Beliau 

kemudian membacakan

ayat:- ubwar+iat:x:'6ib-5i67 Qrcryudian Kami akan

menyelamatkan orang-orang yang bertalcwa dan membiarknn orang-

orang yang zhalim di dalam neraka dalam kcadaan berlutut)."re

Abdtrrazzaq, Sa'id bin Manshur, Hannad, Abd bin Humaid,

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

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Nafi bin Al Anaq berdebat

dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkat4 "!3)lr adalah i?!ilt
(masuk)." Nafr berkata, "Bukan." Ibnu Abbas lalu membacakan ayat,

5i',j qi 5 3; 4i; ii -si' u 6-:'-xi3t16 i 
241

(Sesungguhnya knmu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah

umpan Jahanam, larnu pasti mosuk ke dalamnya). (Qs. Al Anbiyaa'

t21]: 98). Dia juga berkata, "Masuk atau tidak?u Lalu membacakan

ayat, j\3i i3.3fr 
-#ijl;;liiri3;-(Dia berjatan di muka kaumnya

di Hari Kiamat lalu memasukkan merekn ke dalam neraka). (Qs.

Huud I l]: 9S). Dan berkata, "MemasukJcan mereka atau tidak? Aku
dan kamu akan memasukinya, lihatlah nantilatr apakah kita akan

keluar darinya atau tidak?"

Al Hakim meriwaya&an dari Ibnu Mas'ud, mengenai firman-
Nya A:V[if-+o$ (dan tidak ada seorang pun daripadamu,

melainlrnn mendatangi neralca rtu), dra berkat4 "(Maksudnya adalah)
r4lats ii& !g 1a* tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan

memasukinya)."

Hannad dan Ath-Thabarani meri darinya, mengenai

ayat ini, dia berkata, *Mendatanginya adalah (meniti) jembatan(nya)."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi,
Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Al Baihaqi,

Ibnu Al Anbari, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Mas'ud, mengenai

re HR. Al Hakim (41587), dia menilainya shohih dan disepakati oleh Adz-
Dzahabi; Al Haitsami (7155), dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para
perawinya tsiqah."
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firman-Nya, KuV$fuoE (Dan tidak ada seorang pun
daripadamu, melainkan mendatangi neraka itA, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, ,l{l,L-;iL W iti:Ta-# ,rg' '$? ;At i j
'rrs ,i ,*r e t',1s j ,,r"j, k* i ,g:le d ,f, *"diU
# "€ , tjt (Semua manusia pasti masuk neraka. Kemudian

mereka akan kpluar darinya sesuai dengan amal perbuatan mereka.

Yang paling pertama dari antara mereka seperti sekejap mata,

kemudian seperti angin, kemudian seperti kuda yang kencang larinya,

kemudian seperti penunggang tunggangan, kemudian seperti orang
yang berjalan cepat, kemudian seperti orang yang berjalan).2o

Diriwayatskan juga menyerupai ini dari hadits Ibnu Mas'ud,
dari j alur-j alur lainnya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda mengenai firman-Nya, t?r2U{{qA
(dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi
nerakn itu), behiau. bersabda, 4n')t-e,i' (fMatrsudnya adalahJ
melaluinya).

Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Ummu Bubasysyir, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, $tAiti 6U. g lai 'rfri SX- l
(Tidak aknn masuk seseorang yang menyaksikan Perang Badar dan

Hudaibiyah). Hafshah berkata, "Bukankah Altah telah mengatakan

C'rVliQulj @on tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan
mendatan-gi neraka itu)? Beliaulalu bersab da, n4i "j ,iA r# nf
fj3t ;r2$ (TidaA:lah engknu mendengar Atlah berJirman, 'Kemudian

Kami alran me ny e I am a t ka n o r an g - o r an g y an g b e r t alctt a' .) .2 
|

20 shahih.
HR. Ahmad Qla3fl; At-Tirmidzi (3159), dinilai shahih oleh Al Albani dalam

shahih-nya; serta Al Hakim Q1375), dia menilainya shahih serta disepakati oleh
Adz-Dzahabi.

2'shahih.

HR. Muslim (411942), dari hadits Ummu Mubasysyir.
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AI Bul<fiari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan, dia berkata:
Rasulullah SAw bersabda, 

'*it jrir # lil,bfrls F.o*t
,:.A (Tidak seorang muslim pi" y""S ditinggat *iti ol"h tigo
analvtya lalu dia masuk neraka kecuali hanya merupakan
p e I a lrs a na a n s ump a h)."22

- oS8* -perawi 
hadits ini- lalu membacak an ayat: fuo$

63r!rYJ (dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan
mendatangi neraka itu).

Ahmad, Al Bukhari dalam Tarikh-ny4 Abu Ya'la, Ath-
Thabarani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Mu'adz bin Anas,

dari Rasulullah SAW, beliaubersabd4 ,L*, Ac*Fiir il)tbTf U
&bp js*"ti"'oy ,p' U rt *. ,bi;-il SGit *U"i afuh,
t-i'r1r-; 1! (Barangiiapa berjaga iort bdol-ng kaum muslim'fi
sabtllitahirroro tathawwu' yang tidak diambil oteh penguasa, maka
dia tidak aknn melihat neraka dengan kedua matanya kecuali hanya
sebagai p'emenuhan sumpah, karena sesungguhnya Allah berfirman,

'Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi
neralra itu'.uz3)

Hadits-hadits yang menafsirkan ayat tersebut sangat banyak.

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, Wg
(kemestian yang sudah ditetapkan), dia berkata, "(Maksudnya adalah)
ketetapan dari Allah."

Al Khathib dalam Tati At-Tatkhr's meriwayatkan dari Ikrimah,
mengenai firman-Nya, WIZ lkemestian yong sudah ditetapkon),
dia berkata, "(Maksudnya adalah) sumpah yang pasti."

22 Muttafaq'alaih.

!^fr.. Al Bukhari (1251) dan Muslim (4/2028), dari hadits Abu Hurairah.6 Al Haitsami dalarn Majma' Az-Zmta'id (5/287), dia berkata, ,,Diriwayatkan

oleh Abmad, Ath-Thabarani, dan Abu Ya'la. Pada salah satu sanad Ahmad terdapat
Ibnu Lahi'ah, yang kredibilitasnya lebih baik daripada Risydin.,,

108 TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny q tW-Ar+iet:XS (dan membiarknn orang-orang yang

zhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) tetap berada di dalamnya."

..r1':,

iii,$6 vE i,*vfc$i i6 {4.6$; ;41- # titi
6'i.Jt i ij e # 93fr "S@ $ 3:.4Ct1;7"
6$BL1;\::ifi)i'i;i:dtit*AbtG"S@C;i

6K1 Tr'i #,<;:G; i'AAi Y5 ;ti3i ly-'o:'ij_

a:ig\3 tsaj-\j'rJ;, <r_;$ $ i;@'i+ -ffi
'i.- oii,t;\@ t3; Tt$,$ ir,-T L*vft

t:i$;it, glll(rwgd4iu'iri;eiJ,9
@ t11 rtS-ti a ii'f:i, 3;4u #Ka'('<_@'i.;

(;,r(,*j 3du,)';;j
"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kamiyang
terang (maksudnya), niscaya orang-orang yang kaJir berkata

kepada orang-orang beriman,'Manakah di antara kedua golongan

(kalir dan mukmin) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih

indah tempat pertemuan(nya)?' Berapa banyak umat yang telah

Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih

bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang matu
Katakanlah, 'Barangsiapa yang berada di dplam kesesatan, maka

biarlah Tuhannya Yang Maha Pemurah iiemperpanjang tempo

baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa yang
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diancamkan hepadanya, baik siksa maupun hiamat, maka mereka

akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedadukannya dan lebih

lemah penolong-penolongnya'. Dan Altah akan menambah

petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petuniulc Dan amal-

amal shalih yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu

dan lebih baik hesudahannya Maka apakah hamu telah melihat

orung yang kaJir kepada ayat-ayat Kami dan dia mengatakan, 'Pasti

aku akan diberi harta dan anak'. Adakah dia melihat yang gaib atau

dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?

Sekali-kali fidak, Kami akan menulis apayang dia hatakan, dan

benar-benar Kami akan memperpanjang adzab untuknya, dan Kami

akan mewarisi apayang dia katakan itu, dan dia akan datang

kepada Kami dengan seorang dirl" (Qs. Maryam [19]: 73-80)

Dhamir pada 4 (lcepada mereka) kembali lrepada. orang-

olang kafir yang telah disebutkan pada firman-Nyq 'UlaFe"CV;
( lO"tutt*h apabila aku telah mati, bahwa alat-sunguh-sungguh

alran dibangkitkan menjadi hidup kernbali?). Maksudnya adalah,

orang-orang itu apabila dibacakan Al Qur'an kepada mereka, mereka

beralasan dengan perihal dunia, dan mereka berkata, "Jika kalian di

atas kebenaran dan kami di atas kebatilan, tentulah kondisi kalian di

dunia lebih baik daripada kondisi kami, dan tidak sebaliknya, karena

DzatYaorrg Maha Bijaksana tidak pantas menghinakan para wali-Nya

dan memuliakan musuh-musuh-Nya. "

Makna 'c,t 4t adalah yang jelas, yang tidak ada kesamaran

pada makna-maknanya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya

adalah yang menunjukkan keluarbiasaan. Ada juga yang mengatakan

bahwa maknanya adalatr hujjah-hujjah dan bukti-bukti. Pemaknaan

yang pertama lebih tepat. Kalimat ini sebagai haal yang menegaskan,

karena tidak ada ayat-ayat Allah kecuali sangat jelas. Penggunaan kata

jelas pada posisi samar pada kalim 
^t Wrjiiv lntr"oyo orang-orang
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yang kafi, berkata) mengindikasikan bahwa kekufiran mereka

disebabkan terlahirnya perkataan ini dari mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud VFi"$i (orang-

orang yang kafir) di sini adalah orang-orang yang keras kepala dan

membangkang dari mereka. ;;.,ii.

Makna "mereka berkata kepada orang-orang beriman" adiilah,

mereka mengatakan untuk orang-orang mereka. Ada juga yary

berpendapat bahwa huruf laam di sini adalatr laam tabligh

(penyampaian), sebagainiana firman-Ny4 ;t!; ;4'Jt33 (Dan Nabt

merelca mengatakan kepada mereka). (Qs. Al Baqarah [2]: 2a\.
Maksudnya adalatr, oftmg-orang kafir berbicara kepada orang-orang

beriman dan memantapkan perkataan itu kepada mereka.

lilfrp itali! (manakah di antara kedua golongan [trafir
dan muloninJ yang tebih baik tempat tinggalnya). Maksud ,itLji
(kedua golongan) ini adalah golongan mukmin dan kafir. Seakan-akan

mereka berkat4 *Apakah golongan kami yang lebih baik? Ataukah

golongan kalian?"

Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Humaid, dan Syibl bin Abbad

membacanya Jtii, dengan dhammah pada hunrf miim, yang artinya

litili '*,1(tempat *,rqk bertempat tinggal), dan bisajuga sebagai

mashdar yang bermakna li0)t (bertempat tinggal).

Ulama lairurya membacanya l7li1, deogan fathoh, yakni

&Ll t (tempat tinggal).

Ada juga yang mengatakap batrwa it iLit adalah tempat untuk

menempatkan perkara-perkara yang jelas.

Maknanya adalah, golongan manakatr di antara kedua

golongan itu yang lebih besar wibawanya dan lebih banyak

penolongnya?

&rr-rfr dari grr Xl artinya tempat bertemu dan tempat

berkumpulnya orang-orang. Contohnya firman Allah SWT, A<ri\j

1t,',:,
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?1JJfr'6,26 (dan mengerialwn kemungkaran di tempat-tempat

p ert emuanmu) . (Qs. Al' Ankabwt [29]: 29).

6rSr-; artinya menyertainya di tempat pertemtran. Contoh

pengertian ini adalatr tempat pertemuan yang disebut 6i:tit')li, karena

kaum musyrik bennusyawarah mengenai urusan-urusan mereka di

Darun Nadwatr. Dari pengertian ini ada rmgkapan seorang penyair,

t-{,*t it}t Jl * Lgd

"Aht mengihtti rapat keluarga Al Walid dan Ja'far)'

": ' 't-1! K,rt{S (berapa banyak umat yang telah Kqmi
,olO:y+t , .. ':ttyu't ut:tut )/:"6 

sz_.q.)
binasalcan sebelum mereka).0Pt adalatr umat dan golongan. i:..-ta't
6ri6;1 gedang mereka adalah le,bih bagus alat rumah tangganya

dan lebih sedap dipandang mata). gr-ilr adalah semua bentuk harta,

yaitu unta, kambing, sapi, budak, dan peralatan.

Ada yang mengatakan bahwa Lritr aaAaf, perkakas rumah.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah alas yang baru.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah pakaian.

Ada perbe daan qira'ah padalatazh $i$:
Orang-orang Madinah dan Ibnu Dzakwan membacanya J-:s,

dengan tasydid pada huruf yaa'. Mengenai ini, ada dua kemtrngkinan,

dan salah satunya yaitu, lafazhini berasal dari t-j:f], kemudian huruf

hamzah-nya diringankan dan diganti dengan huruf !oo', lalu huruf

yaa' pertarna dimasukkan ke dalam huruf yaa' kedtra. Maknanya

berdasarkan qira'ah ini adalah, sedangkan mereka lebih bagus

penampilannya. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas mufassir.

Bagusnya penampilan karena bagusnya pakaian, atau bagusnya dan

indatrnya fisik, atau karena keduanya?

Orang-orang Kufah, Abu Amr, dan Ibnu Katsir membacanya

(iiS, d"ng*, huruf hamzah. Demikian juga yang diceritakan Warasy
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dari Nafi dan Hisy.am, dari Ibnu Amir. Maknanya sama dengan makna

qira'ah yang pertama.

Al Jauhari berkata, 'oOrang yang menetapkan dengan huruf

hamzah berarti menganggapnya bermakna penampilan, yaitu dari kata

iilt, yang artinyaymLgterlihat oleh mata, berupa bagusnya pakaian

yang tampak. Abu ubaidah menyenandungkan syafu "untuk

Muhammad bin Numair Ats-Tsaqafi,

5ru!r b J*at 63r gy t-;G.?;'Sy,b)t'oabf

'Kau dirindukan oleh para pelancong saat m:ereka singgah

pada seseorang yang perlakasnya tampak indah dipandang matd.'

Adapun yang tidak menetapkan huruf hamzah berarti

meringankanny^a, atau-menganggapnya berasal dari perkataan'c,J-i
qt'i:t* 'rl'&rpl (warna [penampilan] dan kulit mereka tampak

bagus). Makstrdnya yaitu berkilauan dan indah."

Az-7ayaj juga menyebutkan mdrrra ini sebagaimana yang

dituturkan oleh Al Watridi darinya. Ya'qub menceritakan: Thalhah bin

Musharrif membacanya dengan satu huruf yaa' secaaa talchfif f/akni
tanpa tasydi$.Lalu dikatakan batrwa qira'ah ini keliru. Sebagan atrli

natrwu menyebutkan batrwa asalnya huruf hamzah, lalu dirubah

menjadi hurufyaa', kemudian salatr satu hurufyaa'-nya dibuang.

Diriwayatkan dari .Ibnu Abbas, batrwa dia membacanya

dengan hnruf zaay sebagai pengganti huruf raa'.

Diriwayatkan serupa itu dari Ubay bin Ka'b, Sa'id bin Jubair,

Al A'sham Al Makki, dan Al Yazidi.
tqlt 

artnyabentuk dan keindatran.

Ada yang mengatakan bahwa itu daxi U-s:yngartinya '{;e
(mengumpulkan), sehingga asalnya (rj, lalu huruf wawu-nya dirubah

menjadi hurufyaa'.
tq'jt jagaberarti kebaikan-kebaika; yang berhimpuan.
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'irlSio-ir$$ 6ont"nlah, "Barangsiapa berada di dalam

kesesatan."). Allatl SWT memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk

menjawab orang-orang yang membanggakan nasib duniawi mereka.

Maksudnya adalah, barangsiapa tetap berada dalam kesesatan. 'it;:t:$
fi'#)i (matra biarlah Tuhannya Yang Maha Pemurah

memperpanjang tempo baginya). Walaupun ini bentuk perintatr,

namun maksudnya adalatr berita. Dikemukakan dalam bentuk perintah

karena untuk menerangkan pemberian tangguh dad Allah SWT bagi

para pelaku kemaksiatan, dan itu pasti terjadi, guna mematahkan

semua alasan kaum-kaum yang sesat. Kemudian pada Hari Kiamat

dikatakan kepada mereka, KU*'bai;-( {r;,ij (Dan apakah

Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang culatp untuk

berpikir bagi orang yang mtau berpifurl. (Qs. Faathir [35]: 37). Atau

sebagai bentuk istidrai, seperti dalam firman Allah SWT, ? Stity
f-y6$1. (Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka

hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka). (Qs.Aali 'Imraan

[3]: 178).

Suatu pendapat menyebutkan maksud ayat ini adalah doa agar

diperpanj ang temponya.

Az-Zanaj berkata, "Takwilnya adalah, Allah menjadikan

balasan kesesatannya itu dengan membiarkannya dan memperpanjang

temponya, karena lafaz}l, perintah menegaskan makna berita. Seakan-

akan orang yang berbicara ini mengatakan: 'Aku melakukan itu dan

memerintahkan itu kepada diriku' . "
(Daii6i\tttt- @ehingga apabila mereka telah melihat apa

yang diancamkan kcpadanya) maksudnya adalah orang-orang yang

dibiarkan dalam kesesatan. Penggunaan dhamirjarnak ini berdasarkan

anggapan makna ;i, sebagaimana kalimat #i'i'::q(, iilSi yiQ
(i lbarangsiapa berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhannya

Yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya), berdasarkan

I afaz h-rry a yaitu penggunaan lafazh tunggal (d) berdasark an lafazh j
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sebagai lafazh tunggal. Inilah maksud diperpanjangnya tempo, bukan

karena ucapan orang-orang yang membanggakan diri karena tidak

mengandung pemanj angan tempo.

Kalimatli\Ai W 3t1:3i ty (b ai k s i ks a m aupun ki am at) adalatr

perincian kalimat it::ij-t1 (apa yang diancamkan kepadanya), yakni

apa yang diancamkan kepada mereka adalah salah satu dari drm hal

ini, yaitu adz-ab di dunia berupa dibunuh dan ditawan, atau di Hari

Kiamat kelak berupa adzab alhirat yang menimpa mereka kelak.

Kalimat tar*,-i136kr"; ;,<i.tl{z (maka mereka

alrnn mengetahui siapa yang lebih jelek kcdudukannya dan lebih

lemah penolong-penolongrrya) adalah penimpal kalimat syarat, yaitu

sebagai jawaban terhadap orang-orang yang membanggakan diri,
yakni orang-orang yang mengatakan, Afr".it3'Jif (manakah di
antara lredua'golongan firafrr dan muhrninJ yang lebih baik tempat

tinggahya), yaitu ketika mereka menyaksikan adzab dunia di tangan

kaum mukminin yang dijanjikan kepada merekq atu adzab akhirat,

maka saat itulatr mereka mengetatrui batrwa dia yang lebih buruk

kedudukannya dan bukannya lebih baik, dan batrwa dia lebih lematr

penolong-penolongnya dan bukannya lebih lnrat, serta tidak pula lebih

baik daripada golongan beriman. Maksudnya, tidak berarti ada

penolong-penolong yang lematr bagi orang-orang yang

membanggakan diri itu, melainkan tidak ada penolong sama sekali

bagi mereka" sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, ilj
W3g661g;u,Xi#-r,,a.rt& (Dan tidak ada bagi dia

segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah; dan selcali-knli

dia tidak dapat membela dirinya). (Qs. Al Kahfi [8]: a3).

Setelatr Allah memberitahu perihal orang-orang yang sesat,

Allah pun menjelaskan perihal orang-orang yang mengikuti petunjuk,

,saibJ56-;fi'Xil.r"t (Dan Atlah alcan menambah petunjuk

lrcpada merekn yang telah mendapat petunjuk), karena sebagian
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petunjuk membawa kepada sebagian lain, dan sebagian kebaikan

membawa kepada kebaikan lainnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud "tambatran" ini

adalah bertambahnya ibadatr dari orang-orang beriman.

Huruf wowu pada 3r$ sebagai permulaan, dan kalimat ini

sebagai permulaan keterangan tentang orang-orang yang mendapat

petunjuk.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf .wowu ini untuk

meng-' at hf-kanrrya(merangkaikannya) dengan ;15r.
Ada juga yang mengatakan untuk merangkaikannya dengan

kalimat 'ltl,i:i al(a @oromgsiapa berada dalam kcsesatan).

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah, Allah menjadikan

balasan bagi orang-orang beriman berupa ditambahkannya keyakinan

pada mereka, sebagaimana Allah menjadikan balasan bagi orang-

orang kafir berupa dibiarkannya mereka semakin lama dalam

kesesatan mereka."

$iw+7riJ9ii*;iV (dan amat-amat shatih vans
Irekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu) maksudnya adalah

ketaatan-ketaatan yang menyebabkan kebahagiaxr abadi.

Makna "lebih baik pahalanya di sisi Allah" yaitu, amal-amal

ini lebih bermanfaat daripada kenikmatan-kenikmatan druriawi yang

disenangi oleh orang-orang kafir.
(JTt(dan lebih baik tresudahannya). i;jr ai sim mashdar,

seperti i!-l'. Maknanya adalah, dan lebih baik kesudahan pahalanya

bagi pelakunya, tidak seperti perbuatan-perbuatan orang-orang kafir

yang merugikan diri mereka sendiri. !)-it adalah dampak dan akibat

untuk mengejek mereka dan memvonis bahwa perbuatan orang-orang

kafir sama sekali tidak mengandung kebaikan.

Allah SWT lalu menambahkan lagi yang seperti itu terkait

dengan perkataan orang-orang yang membanggakan diri itu, dengan
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bentuk keheranan, W)4'7L"iie-ijt (maka apaknh kamu telah

melihat orang yang lafir kepada ayat-ayat Kam), yakni beritahukan

kepadaku kisah orang kafir ini dan tuturkanlah kisahnya setelah kisah

mereka.

Hanya saja digunakan istilah L;$i yang bermakaa';ii
(beritahukanlah) karena penglihatan terhadap sesuatu merupakan sala!

satu sebab benamya pemberitaan mengenai sesuatu tersebut. irl-r-li
mencakup segala ayat, termasuk tentang pembangkitan kembali

setelatr mati.

Huruf faa' di sini untuk merangkaikannya kepada kalimat

yang dibuang, yang ditunjukkan oleh konteksnya, yakni 'r:_;i-fit'a:}n

(apakah kamu telah melihat lalu kamu melihat).

Huruf laam rrlda kalimat t:i{riti 56}i @asti ahr olwn

diberi lurta dan anak) adalah partikel sumpah, seakan-akan dia

berkata, 'Demi AllalL aku pasti akan diberi harta dan anak di akhirat."

Maksudnya, lihatlah perihal orang kafir ini, ketakjubannya terhadap

perkataannya dan penakwilannya terhadap Allah, padahal dia kufur

terhadap-Nya dan mendustakan ayat-ayat-Nya.

Allah kemudian menjawab perkataan orang kffiji* dengan

jawaban yang menyanggahnya dan menggugprtcannya, $ Oaa.n
dia melitwt) terhadap ;;rt 6,""9 gaib), yakni apakah dia-meRgetahui

apa yang gaib darinya sehingga dia meyakini batrwa dia akan berada

di surga. 6j7 *tAlA j\ gtou dia telah membuat perjaniian di

sisi Tuhan Yang Maha Pemurah) tentang itu? Sesungguhnya dia tidak

akan sampai kepada pengetahuan atau keyakinan ittr kecuali dengan

salah sa$dari duacara itu
Pendapat lain menyebutkan batrwa malcnanya adalah, apakatr

dia telah melihat ke dalam Lauh Mahfirzh? Ataukah dia telatr

membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Matra Pemuratr? Pendapat lain

menyebutkan batrwa makna \ai764t*I3iil yaitu, ataukatr dia

telah mengucapkan *laa ilaaha illallaah" sehingga dia dirahmati
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karenanya? Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya yaitu,

ataukah dia telatr mempersembahkan amal shalih yang

diharapkannya?

faa'gb\diarnbil dari ungkapa" .p-ir'&\ apaAita dia mendaki

gunung hingga puncaknya

Hamzah, Al Kisa'i, Yahya bin Wutsab, dan Al A'masy

membacanya tiiji, dengan dhammah pada huruf wclwtt, sedangkan

yang lain membacanya dengan fuxuf fathah. Ada yang mengatakan

bahwa keduanya adalah dua macam logat atau aksen yang maknanya

sama. Dikatakan fii a* iij seperti halnya iit dan i:',i.
Al Harits bin Halzah mengatakan,

t:i:r:r.lc t:j; ts t-;u*'$fr"-r;l-t

"Sungguh, alcu telah melihat komunitas

yang telah bertambah harta dan anak."

Ulama lain mengatakan,

u'r;:rr [i;u'43 ;t 
"b; e og irvl'$t

"Duhai kiranya sifulan masih di perut ibunya.

Duhai kiranya sifulan adalah anakkeledai."

Ada juga yang mengatakan bahwa illt untuk bentuk jamak,

sedangkan denganfathaft untuk bentuk tunggal.

Jumhur berpendapat bahwa maksud orang kafir itu

mengatakan \:i;)J[,6;'iadala]r, dia diberi semua itu di dunia.

Sejumlah orang mengatakan bahwa maksulnya adalah di

surga (diberi itu di surga).

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, jika aku tetap

pada agama nenek moyangku, niscaya aku akan diberi itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, jika aku

di atas kebatilan, niscaya aku tidak akan diberi harta dan anak.

tQ
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3;4Y #k';^-4 @ekali-kali tidah Kami atmn menulis apa

yang dia katakan). i4 adalah partikel penegur, yakni perkaranya

tidak seperti yang dikatakan oleh orang kafir ini, bahwa dia akan

diberi harta dan anak. Kelak akan dicatat apa yang dikatakannya itu,
lalu Kami membalasnya di akhirat kelak. Atau, akan Kami tampakkan

apa yang dikatakannya itu. Atau, akan Kami balaskan terhaddpnya

sebagaimana pembalasan terhadap orang y.ang telah ditulis
kemaksiatannya.

(i ,-t1:3i;r:l!?t @an benar-benar Kami akan

memperpanjang adzab untuhtya) maksudnya adalah, Kami
tambahkan kepadanya adzab di atas adzabnya sebagai balasan atas apa

yang diklaimnya untuk dirinya yang berupa pemberian harta dan anak.

Atau, Kami akan memperpanjang adzab baginya melebihi yang

berhak dia terima" yaitu adzab akibat memadukan kekufuran dan

olokan.

3;i-U,|l;i (dan Kami alran mewarisi apa yang dia lcatalcan

itu) maksudnya adalalt Kami mematikannya, lalu Kami mewarisi

harta dan anak yang dia katakan, bahwa dia akan diberi itu. Maknanya

adalah, Kami dari apa yang diharapkannya, dan

Kami berikan kepadanya yang lairurya.

$tliyj (dan dia akan datang trepada Kami dengan seorang

diri) maksudnya adalah, pada Hari Kiamat dalam keadaan tidak
memiliki harta dan anak karena Kami mengambil itu darinyq maka

bagaimana bisa dia berharap diberi itu? Ada juga yang mengatakan

bahwa maksud 3;'-,C (apa yang dia katakan itu) adalatr perkataannya

itu, bukan yang disebutkannya. Maknanya adalah, dia mengatakan ini
sewaktu masih hidup, namun setelah Kami mematikanny4 Kami
batasi antara dia dengan apa yarug dikatakannya. Lalu dia datang

kepada Kami dalam keadaan menyangkal itu seorang diri.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Muj atrid, mengenai fi rman-Ny 
", 

lilfr ti; itL'$i A
(manakah di antara kedua golongan [kafir dan muloninJ yang lebih

baik tempat tinggalnya), dia berkata, "Kaum Quraisy mengatakannya

kepada mereka dan para sahabat Muhammad."

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, C,ILT Qebih baik tempat tinggahya), dia

berkata, *(Yakni) i;r:;ir (tempat tinggal). $GY (dan tebih indah

tempat pertemuan(rrya)), yakni dt-tF:Jl (tempat pertemuan)."

Kemudian mengenai firman-Nyu,61i$t Qebih bagus alat rumah

tangganya), dia berkata, "(Yakni) perkakas rumah tangga dan harta.

Q2S 6"a lebih sedap dipandang mata), (yakni) ':-y:;St (dalam

pandangan mata)."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya,

fi'#)i'i 31:!t {,!3i c.tfi, S (katakantah, "Barangsiapa berada

dalam kesesatan, maka biarlah Tuhannya Yang Maha Pemurah

memperpanjang tempo baginya.'), dia berkata, "Biarkanlah dia

membiarkannya dalam kesesatannya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit, disebutkan dalam Uarf
(tbay:'Ul,* 11 */ ^Sri ll:At e og;p $ (Katakanlah, "Barangsiapa

berada dalam kesesatan rnaka Allah akan menambahkan kesesatan

[baginya].").

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan mengenai

firman-Nya, 'b"ite-:A (matra apaknh kamu telah melihat

orang yang kafir) dari hadits Khabbab bin Al Aratt, dia berkata, "Aku
seorang pandai besi, aku mempunyai piutang di tangan Al Ash bin

Wail, maka aku menemuinya untuk menagihnya. Dia lalu berkata,
lTidak, demi Allah aku tidak akan membayarmu kecuali engkau kufur
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terhadap Muhammad'. 'Aku pun berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan

kufur kepada Muhammad hingga engkau mati lalu dibangkitkan

kembali'. Dia lalu berkata, 'Kalau begitu, nanti setelah aku mati dan

aku dibangkitkan kernbali, engkau mendatangiku, karena di sana aku

mempunyai harta dan m*, lalu aku akan memberimu'. Berkerraan

dengan ini Allah menunrnkan ayat tersebgl rr24

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny a, \5j7 d4t*'ifi;\ (atau dia tetah membuat perjanjian
di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah), dia berkata, *Tidak ada Tuhan

selain Allah yang bisa diharapkan."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, 3;i-(,al;j (dan Kami alcan mewarisi apa

yang dia katakan itu), draberkat4 "Hatta dan anaknya.'l

K g@ t -e'Gfl-ia;; ;i vi u vltv
J; |r:VJri &J -6'fi\@ 

r1a i*6}K 6;q,
d @ tu #'#" t:1LW Wr$ @'3 #S6if$
('r' & tyiry;,a 3,:i,@ rilj d;3i Jf**fi fi
@ t3-& *1i * i^ 6 I y'*uA( rg" { GD

ir'tl@'il,A;"&ii*)
v"6 (i; 3E yJ .E*i St ii i; ( * 2,9'Jr\

:i;i;aiai$vj

c J 3LoL @ \ii;''r\- ;t,F;y*A@ ffi bi:)l-

2a Muuafaq'alaih.
HR. Al Bul&ari (4732) dan Muslim (4D153), dari hadits Khabbab bin At Aratt

RA.
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116i*enw ,:{* #)i at J ; qi-i g o. SAi
@'-# {*)iii*:;&?t@'3

"Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah,
agar sembahan-sembahan itu menjadipelindung bagi mereka

Sekali-kali tidalc Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan
menging kari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terh adap nya,
dan mereka (sembahan-sembahan) itu ahan menjadi musuh bagi

mereka Tidakhah kamu lihat, bahwa Kami telah mengirim syetan-
syetan itu kepada orang-orang halir untuk menghasung mereka
membuat maksiart dengan sungguh-sunggah? Maka janganlah
kamu tergesa-gesa memintakan silcsa terhadap mereka, karena

sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya (hari siksaan)
untuk mereka dengan perhituntgan yang tetitl (Ingatlah) hari

(ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada :

Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, dan Kami
akan menghalau orang-orang yang durhaka ke Neraka Jahanam
dalam keadaan dahag* Mereka tidah berhak mendapat syafaat
kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi ruhan

Yang Maha Pemurah. Dan mereka berkata, ,yang Maha pemurah

mengambil (mempunyai) anaht. Sesungguhnya kamu telah
mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-
hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan
gunung-g un ung runtuh dengan s eruntuh-runtuhnya, karena

mereka mendakwaAllah Yang Maha Penurah mempunyai snak.
Dan tidak layak lagi Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai)

anale Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuari akan
datang kepada Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.
Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan

menghitung mereka dengan hitungan yang teliti Dan tiap,-1;sp
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mereka akan datang kepadaAllah pada Hari Kiamat dengan

sendiri-sendirL,, (Qs. Maryam [19]: 81-95)

Allah SWT menceritakan kejadian yang akan dialami oleh

orang-orang kafir yang mendambakan apa yang tidak berhak mereka

peroleh, dan mengada-ada terhadap Allah SWT dengan mengdmbil

sesembahan-sesembahan selain Allah agar dapat melindungi diri
dengan itu.

Al Harawi berkata, l'Makna *, -fLl|fi- (agar sembahan-

sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka) adalah, agfr
sesembahan-sesembahan itu menj adi penolong-penolong mereka. "

Al Farra berkata, "Maknanya adalah, agat sesembahan-

sesembahan itu menjadi para pemberi syafaat untuk mereka di akhirat

kelak."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, agar

sesembalran-sesembatran itu melindungi mereka dati adzab Allah.

ii3t+,1';jKAg @ekali-trati tidak Ketak meretra

[sembahan-sembalnnJ itu akan mengingkari penyembalun [penglfut-
pengilainyal terhadaprrya) adalall perkaranya tidak
seperti yang mereka kira dan mereka asumsikan.

Dhamir pada /i't di sini bisa unttrk i,a; (sesembahan-

sesembahan), yakni berhala-berhala ittr akan mengingkari
penyembahan orang-orang kafir terhadapnya pada hari Atlah SWT
membuat mereka dapat berbicara, karena.ketika mereka menyembah

berhala-berhala itu, sesrurgguhnya mereka menyembah benda-benda

yang tidak mengerti itu.

Bisa juga dhamir ini untuk orang-orang musyrik, yakni orang-

orang musyrik itu akan mengingkari bahwa mereka telah menyembah

berhala-berhala.

TAFSIR FATHUL QADIR L23



Kemungkinan yang pertama ditunjukkan oleh firman Allah

SwT, 5:#fi;$ft (Mereka sekali-kali tidak menyembah kami).

(Qs. A1 Qashash tzal, or) <rjtl){:t3}li +L6it (Latu

selattu-selattu merelca mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya

kamu benar-benar orang-orangyang dusta. ') (Qs.An-Nabl [16]: 86).

Kemungkinan yang kedua ditunjukkan oleh firman Allah

Ta'ala, '6;KYU'litt (Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami

mempersehttukan Allah). (Qs. Al An'aam [61:23).

Ibnu Abi Nuhaik membacanyu'rS,dengan tanwin. Disamping

ini, diriwayatkan juga darinya dhammah pada huruf knaf dala fathah
pada huruf kaaf. Berdasarkan qira'ah dengan dhammah, maka

maknanya adalah tJv* (semuanya), dar, manshub-nya iatkarcnafi'l
yang disembunyikan, seolah-olah dikatakan, t t:BJ \,5 A ti:U"
€.tqr(kelak mereka akan mengingkari semuanya, kelak mereka akan

mengingkari penyembahan terhadapnya),. Sedangkan berdasarkan

qira'ah dengan fathah, maka sebagai mashdar karena f il. yatg
dibuang, perkiraannya adalah, \S 'tgllt rk ,y (pandangan ini benar-

benar lemah).

Qira'ah jumhur adalah qira'ah yang benar, yaitu sebagai

partikel penegur dan pencegah.

\:le$Sj'K (dan mereka [sembahan-sembahanJ itu akan

menjadi musuh bagi mereka) maksudnya adalah, sesembahan-

sesembahan yang mereka kira akan melindungi mereka itu akan

menjadi musuh bagi mereka. Maksudnyu,';.-;l,rQ thwannya mulia),

yaitu hina. Demikian maknanya berdasarkan pendapat yang pertama.

Sedangkan berdasarkan pendapat yang kedua maknanya yaitu, orang-

orang musyrik itu menjadi musuh bagi sesembahan-sesembahan itu

dan mengingkarinya setelah sebelumnya (sewaktu di dunia) mencintai

dan mengimaninya.
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'uiKrt JL'uY31&j-(;\'; $ Qidakkah knmu tihat, bahwa

Kami telah mengirim syetan-syetan itu kepada orang-orang l@fir).

Az-Zajjaj menyebutkan dua makna mengenai ayat ini:

Pertama: Kami biarkan antara orang-orang kafir dengan para

syetan, sehingga Kami tidak melindungi mereka dari syetan-syetan itu
dan tidak mengadzab mereka. Beda halnya dengan orang-orang

beriman, yang dikatakan tentang mereka, l;)"b dt it, A aj4"at-
(Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kelansaan bagimu
terhadap mereka). (Qs. Al Hijr [5]: a2).

Kedua: Syetan-syetan itu dikirimkan kepada mereka dan

menghasung mereka karena kekufrran mereka. Allah berfirman, ,yij
W,ai 6d4i fra;,fr (Barangsiapa wns berpating dari
pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah, Kami adakan baginya
syetan). (Qs. Az-Zukhruf [a3]: 36). Jadi, makna pengiriman di sini
adalah penguasffur (dikuasakannya syetan kepada mereka sehingga

mereka dikuasai oleh syetan). Di antara buktinya adalatr firman Allah
SwT kepada iblis, i)ij,7; f|ffi,i)f;f, (Dan hasunglah siapa
yang lramu sanggupi di antara merelca dengan ajakanmu). (Qs. Al
Israa' llTl:6$.

Pemaknaan yang kedua dikuatkan oleh kelanjutan ayatrya,
yaitu, g\'€# (untuk menghasung mereka membuat maksiat dengan

sungguh-sunggth), karena lr-eir .jtr, dan jf..*,,1r artinya
menggerakkan, menggoyangkarU dan mengacaukan. Allah
memberitahukan bahwa syetan-syetan itu menggerakkan orang-orang
kafir serta menggoyangkan dan menyesatkan mereka. Itulah bentuk
penguasan syetan-syetan atas mereka.

Pendapat lain menyebutkan batrwa j'!r artinya tergesa-gesa. Ini
mendekati makna yang tadi kami sebutkan, karena tergesa-gesa juga
menggerakkan, menggoyangkan, menghasung, dan mengacaukan.
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Redaksi ayat ini untuk mengherankan Rasulullah SAW

mengenai perihal mereka, dan untuk memperingatkan beliau akan hal

itu, bahwa semua ifu karena penyesatan syetan.

Kalimat 61'F;5 (untuk menghasung mereka membuat maksiat

dengan sungguh-sungguh) berada pada posisi nashab sebagat haal

(keterangan kondisi), atan sebagai kalimat permulaan dengan

perkiraan adanya pertarryaan yang. ditunjukkan oleh konteksnya.

Seakan-akan dikatakan, "Apa yang diperbuat oleh syetan-syetan itu

terhadap merelea?"

- jz iz 'z- ,"
W J;;)B (maka janganlah kamu tergesa-gesa

meinintaknn sil<sa terhadap mereka) maksudnya adalah, dengan

memohon kepada Allah untuk membinasakaq mereka karena

pembangkangan mereka pada kekufiran dan penentangan mereka

terhadap kebenaran, serta keras kepalanya mereka terhadap orang

yang menyeru kepada Allah SWT.

Altah SWT lalu menyebutkan alasan larangan ini dengan

firman-Nya, fu # 3jJJ (karena sesungguhnya Kami hanya

menghitung datangnya [hari siksaanJ untuk mereka dengan

perhitungan yang teliti), yakni menghitung hari dan malam, bulan

serta tahun, dari umur mereka hingga berakhirnya ajal mereka. Ada
juga yang mengatakan menghitung napas mereka. Ada juga yang

mengatakan menghitung langkah mereka. Ada juga yang mengatakan

menghitung kesempatan'mereka. Ada juga yang mengatakan

menghitung saat-saat yang mereka lalui.

Quthrub berkata, "(Maksudnya adalah) menghitung perbuatan-

perbuatan mereka."

Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, janganlah

engkau tergesa-gesa memintakat adzab atas mereka, karena Kami

menangguhkan mereka supaya bertambah dosa mereka.

Setelah Allah SWT mengemukakan perkara penghimpunan

dan menjawab syubhat orang-orang yang mengingkarinya, Allah
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menerangkan perihal para makluk mukallaf (yang dibebani tugas

syariat) saat itu, ti #li J\i:g".\fr(i[nsa*q hari [ketitraJ
Kami mengumpulkan orang-orqng yang talcwa kepada Yang Maha

Pemurah sebagai perutusan yang terhormat). Zharf [yakni ijl irri
manshub karenafi'l muqaddar (adanya kata kerja yang diperkirakan),

yakni 
-toJt ?ti-l:,;i ti Fli (ingatlatr hai Muhammad akan Hari

Pengumpulan). Ada juga yang mengatakan batrwa manshub-nya itu
karena -fi'l yaurg setelahnya. Makna mengunpulkan mereka kepada

Yang Maha Pemurah adalah mengumpulkan mereka ke surga-Nya,

negeri kemuliaan-Nya, seperti firman-Nya, i; tly-,Lti jt
(Sesungguhnya alru pergi menghadap kepada Tuhanlal. (Qs. Ash-

Shaffaat 1371: g9).3,irlt uauUn bentuk jamak dari ".s*!.tt, seperti ',-{St
yang merupakan bentuk jarnak dait-{tj, dan"r-i,,o bentuk jamak dari
"?"1:". Dikatakan t;-j:t - 4--'r-ryapabila keluar menuju kepada

seorang raja atau kepada perkara genting. Demikian yang dikatakan

oleh Al Jauhari.

q'i* $y-i'-ryfi\j$ (dan Kami atan menghalau orang-

orang yang durhaka ke Neraka Jahanam dalam keadaan dahaga).
'O:St adatah dorongan untuk berjalan. i:tf, adalah dahaga. Demikian
yang dikatakan oleh Al Akhfasy dan lainnya.

Al Fa:na dan Ibnu Al A'rabi berkata, "Mereka berjalan kaki."

Al Azhari berkata, "Mereka berjalan kaki dan kehausan,

seperti unta yang mendatangi air."

Ada yang mengatakan bahwa 622 atnyauntuk datang, seperti

ungkapan trFl* yang artinya 1rf:il laddatang kepadamu untuk

menghormatimu).

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya fsflt (sendiri-

sendiri).

Ada yang mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara

pendapat-pendapat tersebut, karena mereka berjalan kaki dalam

keadaan haus dan sendiri-sendiri. Asal makna':]jr aaAan rombongan
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yang mendatangi sumber air, baik berupa rombongan burung, unta,
manusia, maupun lainnya. 3jjr;uga berarti sumber air yang didatangi.

Kalimat '-riAi'bK$< 
(mereka tidak berhak mendapat

syafaat) adalah kalimat permulaan untuk menerangkan sebagian
peristiwa yang terjadi pada hari tersebut.

Dhamir pada lafazh 'bK$-kembali kepada kedua golongan
tersebut (golongan yang bertakwa dan golongan yang durhaka).

Ada yang mengatakan kembali kepada ',a";:rt (orang-orang
yang bertalcuta) saja.

Ada juga yang mengatakan kembali kepada '*_5 (orang-
orang yang durhaka) saja.

Pendapat yang mengatakan kembali pada kedua golongan
tersebut lebih tepat

Makna d3ttiitj$t* (mereka tidak berhak mendapat
syafaat) yaifiI, mereka tidak mempunyai hak unttrk memberi syafaat
kepada orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa malananya yaitu,
orang tain tidak mempunyai hak unhrk memberi syafaat kepada
mereka. Pemaknaan yang pertarna lebih tepat

Kalimat t:^& o-4i'^ry #i y iy {t tuott orang yang terah
mengadakan perjanjian di sisf ruhan yang Maha pemurah)

merupakan pengecrralian yang bersambung, menurut pendapat yang
pertama, yakni kedua golongan tersebut tidak berhak memberi syafaat
kecuali orang-orang yang berhak memberi syafaat kepada orang lain,
yaitu orang beriman yang bertakwa. Inilah makna mengadakan
perjanjian di sisi Allah.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna mengadakan
perjanjian adalah, A[ah memerintahkan itu, seperti ungkapan, 'q
|ri dtslr lsang raja memerintahkan itu kepada si tulan).

Ada juga yaurLg mengatakan bahwa makna mengadakan
perjanjian adalah syahadat laa ilaalw ittallah.
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Ada juga yang mengatakan selain itu.

Berdasarkan pendapat bahwa pengecualian ini bersambung,

maka posisi J pudukalimat ;ti |adatah rafa',karena sebagai badal

(pengganti), atau naslwb lantaran asal istitsna' (pengecualian).

Adapun berdasarkan pendapat keduq maka pengecualian ini

terputus, sebab perkiraannya yaifiL 'i-lit c,i llbl$t o;a,it Atlii I
ti--p. f';, ij9 (orang-omng yang durhaka tidak berhak mendapat

syafaat, kecuali orang yang telah mengadakan perjanfian di sisi Tuhan

Yang Maha Pemurah), yaitr kaum muslim.

Ada juga yang mengatakan batrwa pengecualian ini

bersambung berdasarkan pendapat ini, perkiraannya yaitu, aLJ! X

6l-.* '& og u\blAft;;rli (orang-orans yang durhaka tidak

berhak mendapat syafaat kecuali yang muslim di antara mereka).

(i;'&)iGiij6 (dan mereka berknta, "Yang Maha

Pemurah mengambil [mempurryaiJ. anak'). Yatrya bin Wutsab,

Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya t;-ji, dengan dhammah pada

huruf warryz dan sulatn pada huruf laam.

Ulama yang lain di keempat tempatnya pada surah ini

membacanya dengat fathah pada huruf w ovv u dan I aam.

Sebelumnya telah kami kemukakan perbedaan kedua macztm

qira'ah tersebut.

Kalimat tersebut sebagai kalimat permulaan guna

menerangkan ucapan kaum Yahudi dan Nasrani, serta sebagian orang

Arab yang menyatakan bahwa para malaikat adalah puti-putri Allah.

, Pada firman-Nya, 6t;'A413 @esungguhnya kamu telah

mendatangkan sesuatu perkora yang sangat mungkar), ada peralihan

bentuk redaksi darl' ghoibiyah (omng ketiga) kepada bentuk khithab

(orang kedua). Di sini terkandung sanggahan terhadap ucapan buruk

itu, sebagaimana dikatakan oleh Al Jautrari, 31r aaAan yang dahsyat
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!q'ElF-

dan perkara yang mengerikan. Demikian juga i3tr. Bentuk jamak ;')lr
adalah53f. p61*ru itsl - t3y - a4filr 'uyj Uif.

Abu Abdunahman As-sulami membacanya r3f, dengan fathah
pada huruf hamzah.

Jumhur membacanya dengan kasrah.

Ibnu Abbas dan Abu Al Aliyatr membacanya r3T, 5spsrti r3u;.
Ini diambil dari jiir.

Dikatakan ii;.j-- ,1r 'U;ir 63f 66rrru i-.jif (beban itu
memberatinya).

Al Wahidi berkata, "(Lfr;r'& j,i (sesungguhnya tmmu
telah mendatangkon sesuatu perlmra yang sangat mungkor), yakni
perkara yang besar. Demikian menurut para mufassir.,,

Makna ayat ini adalatl, karnu telah mengatakan perkataan yang
besar.

Ada juga yang. mengatakan bahwa ifi adalah yang
mengagetkan, sedangkan iiyiuaAuU yang kasar atau keras.

Maknanya saling mendekati. sustrnannya berotasi pada kasar
atau keras dan berat.

'1:;( ':i Lft3i',L?4 eumpir-hampir tangit pecah
Irarena ucapan irz). Nafi, Al Kisa'i, Hafsh, dan yahya bin wutsab
membacanya 3r$-, aengan hunrfyaa'

Ulama yang lain membacanya dengan huruf ,aa,.

Nafi, Ibnu Katsir, dan Hafsh2s membacanya t}k, dengan
huruf ,aa'.

Hamzah, Ibnu Amir, Abu Umar, Abu Bakar, dan Al
Mufadhdhal membacanya -b'-'ffi, 

dengan huruf !do,, aari ]r-ia;yi.
Qiia'ah ini dipilih oleh Abu ubaid, berdasarkan firrran-firman-Nya:

4L1,iL3it';yl,lpatita rangrt turberah). (es.Ar hfithaar [s2]: l)

'Yung benar adalatr Al Kisa'i dan Hafsh.
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.4W5Ai Qangit meniadi pecah belah pada hari itu).

(Qs.Al Muzammil [73]: 18).

Sementara itu, Ibnu Mas'ud membacanya 'iblr-bt;-. Makna

]rg4|1r aan',.ii3r adalah Ai:rSr@ecah atau belah).

"ft*t3XJ 
(dan bumi belah) maksudnya adalah, dan bumi

hampir belatr. Pengulangan/T untuk penegasan, karena (r;fif,ra*,
t..".
d;&, artmya sama.

3$;t; (dan gunung-gunung runtuh) maksudnya adalatr

runtuh dan hancw. Manshub-nya lL (dengan seruntuh-runtuhnya)

karena sebagai mashdor yang menegaskan, sebab keruntuhan tercakup

oleh maknanya. Atau sebagai mashdar dartfi'l muqaddar,yalcru '$2
rk laan hancur sehancur-hancurnya). Atau karena sebagu haal
(keterangan kondisi), yakni 'aStti; (dalam keadaan hancur). Atau

karena sebagai maf'ul lah,yakrri1.{*s 6$,(karena dia hancur).

AI Harawi berkata, "Dikatakan;'li.fF aan \r-,i]',ta artinya
perkara itu memecahkantu dan menimpaku."

A1 Jauhari berkata, "t'r-.6 - tt{-- "u-i,ir i-6 artinya

menghancurkan bangunan itu dan meratakannya. i:, ri, iiii, artinya

mentalnya tertekan oleh musibah. J+it'.*-$t artinya gunung itu
melefus."

il-ll' adalah debuk (atuh dengan berbunyi); suara jatuhnya

dinding.

Kalimat \1; bfj/.-V" S lkorrno mereka mendahua Atlah

Yang Maha Pemurah mempunyai anak) berada pada posisi jarr karena

sebagai badal da.'i dhamir pada kalimat'*1,.

Al Farra berkata, "Kalimat tersebut pada posisi nashab,

dengan makna tYS "ttil.(karena 
mereka menyatakan). "

Al Kisa'i berkat4 "Ini pada posisi khafadh dengan perkiraan

adanya partikel l*tafadh.'l
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l

Ada juga yang mengatakan pada posisi rafa' karena sebagai

fa'il dari lii.
Makna l;fur 1a*i ilf"1aaaanL;gr (penamaan; penyebutan),

yakni menyebut Yang Maha Pemuratr mempunyai anak. Atau
bermakna penisbatan, yakni menisbatkan anak kepada-Nya.

\:i,;3+!-S c;;1t65-f-, @on tidak tayak tagi yang t{aha
Perrturah mengambil [mempurryaiJ anak) maksudnya adalah, tidak
pantas dan tidak layak bagi-Nya, karena itu mustahil bagi-Nya sebab

keberadaan anak memerlukan aktivitas seksual dan mengindikasikan

huduts (baru). Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagu haal
(keterangan kondisi), yakni mereka mengatakan batrwa Yang Maha

Pemurah memiliki anak. Atau, menyatakan bahwa Yang Maha

Pemurah memiliki ffi*, padahal hal itu tidak layak bagi Allah SWT.

,6*r5,>y$iyi.iL6y Gide;g seorans pun di tangit
dan di bum), yakni ,p')\ti gt]"i.Jt eU ,F 6 (tidak ada seorang pun
yang ada di langit a* A bumi), -*|1*ccuatil 

dra gC (akan datang)

kepada Allatr pada Hari Kiamat kelak dengan mengakui

kehambaannya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri,
sebagaimana firman-Ny4 'u*5,i1?S <O"" mereka semua datang

menghadap-Nya dengan merendahkmt diri). (Qs. An-Naml l27l:87),
yakni menghinakan diri. Maknanya adalalq semua maktrluk adalah

hamba-Nya, maka bagaimana mungkin ada salah satu dari mereka

sebagai anak-Nya? Ayat ini juga dibaca c.{ sesuai asalnya.
I .z .i .'7
Fr;lrtl (sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah

mereka) maksudnya adalah meliputi serta mengetatrui jumlah mereka.

6G-i*t (dan menghitung mereka dengan hinngan yang tulrti),
yakni menghitung inividu-individu mereka setelah meliputi mereka,

sehingga tidak ada seorang pun yang luput dari-Nya.

#'i'liii*:; &?t (dan tiap-tiap meretca atran datang
lcepada Allah pada Hari Kiamat dengan sendiri-sendlrl) maksudnya

adalah, masing-masing dari mereka datang kepada-Nya pada Hari
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Kiamat dengan sendiri-sendiri, tanpa ada penolong baginya dan tanpa

harta bersamanya, sebagaimana firman-Ny a, iri.J: 3( 1l'6- (Di hari

harta dan anak-anak laW-lakt ttdak berguna)." (Qs. Asy-Syu'araa'

[26]:88).

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, \:J+&6;'K (dan merelca

[sembahan-sembahanJ itu akan menjadi musuh bagi mereka), dia

berkata, "(Maksudnya adalatt) penolong."

Abd bin Humaid meriwayatkan darinya, dia berkata, *\ii-2

adalah S;; 6"*gian)."
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

juga dia berkata, "6'Fi5 (menghasung mereka membuat maksiat

dengan sungguh-sungguh) maksudnya adalah membujuk atau

menggoda mereka dengan sungguh-sungguh."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-

Nya, 6';:;5 (menghasung merela membuat maksiat dengan

sungguh-sungguh), dia berkata, "(Maksudnya adalah) mendorong

orang-orang musyrik unfuk menentang Muhammad dan para

sahabatnya"

Abdun"azzaq, Abd bin Humaid, Ibnu A1 Mundzir, dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai ayat ini, dia berkata,

"Menggiring mereka dengan sungguh-sungguh agar bermaksiat

terhadap Allah."

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

dalam Al Ba rs meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya,

bb (sebagai perutusan yang terhormat), dia berkata, "sambil

berkendaraan."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Abu Hurairah, mengenai firman-Nya, ;,b)

(sebagai perutusan yang terhormat), dia berkata, "Di atas unta."
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Disebutkan dala{n Ash-Shahihain dan lainnya dari hadits Abu

'*it'*,.01?::'k":"' .13.:"]."'t 
t}* I"^ "by .{'?t ?'t:Is:#

4. ,* ";.:it -s. & zt;/'3t 8", ,P y${t't*tis'*\ :1il? pX, ,J"
i iu. *'e *, r tj,i *W Ji,'r$t;94.'*tky y;. * i,r*,
(Pada Hari Kiamat nanti manusia dilampulkan melalui tiga jalur
dalam lreadaan penuh harap dan cemas. Dua orang di atas unta, tiga
orang di atas seelar unta, empat orang di atas seekor unta, dan

sepuluh orang di atas seekor unta. Sementara sisanya dihtmpulkan
oleh api yang turut istirahat dimanapun mereka beristirahat, dan ihtt
menginap dimanapun mer ekn menginap.'26

Hadits-hadits tentang itu jumlahnya sangat banyak.

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

dalam Al Ba rs meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4
(4{aoU* keadaan dahaga),dia berkata" "(Maksudnya adalatr) r3G9

(ddam keadaan datraga)."

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari Abu
Hurairatr.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi
dalam Al Asma' wa Ash-Shifat meiwayatl<an dari Ibnu Abbas,

firman-Nya, t:^i7gli'* i1i;; $y{*r*"tt orans yans
telah mengadalcan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah), dia
berkata" "(Maksudnya adalah) kesaksian bahwa tidak ada tuhan (yang

haq) selain Allah, menyatakan ketiadaan daya dan kekuatan pada diri,
serta tidak mengharap selain Allah."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia

berkata, "Barangsiapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah,
maka dia akan masuk surga."

26 Muttafaq'alaih.
HR. Al Bulfiari (6522) dan Muslim gU95), dari hadits Abu Hurairah RA.
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Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Abi Hatim, Ath-

Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu

Mardawaih, dari Ibnu Mas'ud, batrwa dia membacakap ayat, iii n $y
Lr6;*)i3q gecuati orang yang telah mengadakan perianiian di

sisi Tuhan Yang Maha Pemurah), lalu berkata, "Sesungguhnya pada

Hari Kiamat Allah berkata, 'Barangsiapa memiliki perjanjian dengan-

Ku maka hendaklah dia berdiri'. Tidak adayarry berdiri kecuali yang

mengucapkan ini sewaktu di dunia, ,#t d.b ,e:)\ii 9t:t^Ut'*6'ii.Jili
'"li' u ,{} ,p jl# blof ctu1 eu;1 il6,i g*t*il,e3rlilu
i*-,lt y"\t (f '!ry 

\)..*+s ,I!;it 11$f r dlt ,ft',r ,;+r!:
i.+t' U);S I SLll yV, (V"Allah eenc;pta langit dan bumi, Yang

Mengetahui yang gaib dan yang nyata, sesungguhnya aku berjanji

kepada-Mu dalam kehidupan dunia ini, bahwa sesungguhnya Engkau,

jika Engkau serahkan aku kepada amalku yang mendekatkanku

kepada keburukan dan menjauhkanku dari kebaikan, sementara aku

tidak merasa mantap kecuali dengan ratrmat-Mu, maka jadikanlah

suatu perjanjian bagiku d sisi-Mu yang akan Engkau penuhi kelak

pada Hari Kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalatri janji)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, C:"r-i Us ,ri't Ui t:::? Ui ,tb ,Ptl',i
r 3rr i,t ,lrJr L*y6 t:t* ;;-lt + i;,!, yj l:* ,i;"j, +':e,it ,w
;r-;"sy Utli- (Barangsiapa' memasukka, k"r"nongin kepada s e orang

mukrnin malrn dia telah menyenanglanht, dan barangsiapa

merryenangkanht berarti dia telah mengadakan suatu perjanjian

dengan Dzat Yang Maha Pemurah, dan barangsiapa yang

mengadakan suatu perjanjian dengan Dzat Yang Maha Pemurah

malra dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Sesungguhnya Allah

ti dak me ny at ahi j anj i) .27

" Dho'tTkarena Ibnu Mardawaih meriwayatkannya sendirian. Dalam riwayat Al
Uqaili dalam Adh-Dhu'ofa' disebutkan: barangsiapa menyenangkan seorang
muknin moka Allah akan menyenangkannya.

Al Uqaili berkat4 "Riwayat ini batil, tidak ada asalnya."
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Ath-Thabarani dalam Al Ausath meriwayatkan dari Abu
Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ,pfJ-bu. wirv U
W W" d at#i yei'r: W4Tt W.rb:t * ae i yEi e",,;air
.irr l-b 'i 'Ai ,#, 'e ;9fi ,a iE ,t;i ,U.i;i- 1 'ot W.i' ,+ U t "E *
"rJ:,lbiw:t, o12 L:qir :;, i:t ,4 (Barangsiapa poao Hari Kiamat

mendatangi iami dengan shitat yang lima waldu dengan memelihara

wudhunya, waldu-waldurrya, serta rulru dan sujudrrya, tanpa

mengurangi sedikit pun darinya, malca dia datang dalam keadaan

mempunyai perjanjian di srsi Allah, bahwa Allah tidak akan
.mengadzabnya. Barangsiapa datang dengan mengurangi sebagian

dari itu, malra baginya tidak ada janji di sisi Allah. Bila berkehendak

malca Allah merahmatinya, dan bila berkehendak maka Allah
mengadzabnya).28

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

ngenwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, W'& fr
ll:l(sesunsWhnya kamu telah mendannspn sesilatu perlcara yang

sangat mungkar), dia berkatq "(Maksudnya adalah) perkataan yang

besar."

Mengenai firman-Nya, .2,f't\it'c-3 (hompir-hampir

tangit), dia berkata, "sesunggtrhnya kesyirikan telah ditinggalkan oleh

l*grL bumi, guung-gunung, dan semua makhlulq kecuali manusia

dan jin, dan hampir-hampir langrt runtuh karena syirik lantaran

agungnya Atlah SWT. Dan sebagaimana kebaikan orang musyrik

tidak mendatangkan manfaat dengan kesyirikanny4 maka

diharapankan agar Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang

muwaahid lyang tidak musyrikJ."

28 Al Haitsarni dalam Majma' Az-Zawalid (1D93), dia berkata" "Diriwayatkan
oleh Ath-Thabarani dalan Al Ausath, dan dia berkat4 'Tidak ada yang
meriwayatkannya dari Muhaminad bin Amr selain Isa bin Waqid'."

Saya katakan: Saya tidak menemukan orang yang menyebutkannya.
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Mengenai firman-Ny4 $; J(/i\ jr; (dan gunung-gunung

runtuh dengan seruntulrruntuhrrya), dia berkat4 "(Maksudnya

adalah) sehancur-hancurnya. "
Ibnu Al Mubarak, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibatr,

Ahmad dalam Az-Zuhd,Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dalam Al

'Azlnmah, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan daxi jatur Aun, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"sesungguhnya gunung akan menyeru gunung dengan namanya, 'Hai

fulan, apakatr hari ini ada seseorang yang berdzikir kepada Allah yang

melaluimu?' Bila gunung yang ditanya menjawab, 'Ya', maka gunung

yang bertanya pun gembira."

Aun berkata, "Apakah gunung-gunung dapat mendengar

perkataan dusta tatkala diucapkan dan tidak mendengar yang baik?

Sesungguhnya mereka lebih dapat mendengar yang baik." Lalu dia

membacakat ayat, (i;'#J\'J.3ilGi (dan merekn berkata, "Yang

Maha P emurah mengambil [mempunyaiJ anak') -

,4t s..ari t/1 l. -.. -l:3 ..;}|,Jt e L).?-?,-,, ,\13o;);J(O$ity
. 4;' * t fiFr, J:lA. 6;11r, iifi-L3{}

j r: :i i4 "1i 
i1 el n d+\KJi\6 @
@116#g

,,sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih,

kelnk Attah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati)

mereka kasih sayang. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan

Al Qur'an itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar

gembira denganAl Qur'an itu kepada orang-orang yilng bertakwa,

dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang

membangkang. Dap berapa banyak telah Kami binasakan umat-

l4 ./
\:il uli
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umat sebelum merek* Adakah kamu melihat seorang pun dari
mereka atau kamu dengar suara merekayang samar-samar?,t

(Qs. Maryam [19]: 96-98)

Atlah SWT menyebutkan sebagian perihal orang-orang

mukmin yang dikhususkan bagi mereka setelah Allah menyebutkan

keburukan-keburukan orang-orang kafir, 'l|;1;C6-iilrt
i;3'r;4t'p W" {JPi (s e s u n g guhny a o r a n g - o r an g y an g b er i m an

dan beramal shalih, kelak AUah Yang Maha Pemurah akan

menanamlran dalam ftatiJ mereka kasih sayang), yakni kecintaan di
dalam hati para hamba-Nya. Allah menjadikan itu untuk mereka tanpa

mereka mengupayakan sebab-sebab yang mendatangkannya,

sebagaimana dimasukkannya rasa takut ke dalam hati musuh-musuh

mereka. Huruf siin pada kalimat W"untuk menunjukkan bahwa itu
belum terjadi, dan itu akan terjadi setelatr diturunkannya ayat ini. Ayat
ini juga dibaca t3j, dengan kasrahpada huruf wau)u.

Jnrnhur dan yang lain membac 
^oyu 

(j"dengan dhammah.

Allah SWT kemudian menyebutkan pengagungan Al Qur'an,
dan kfiususnya suratr ini adalah karena mencakup tauhid dan kenabian,

serta menerangkan perihal para pembangkang. Allah berfirman, Lli$
6)i4,ts;'i(matra sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qr'an
itu dengan bahasamu), yakni Kami mudahkan Al Qur'an dengan

menurunkannya dengan bahasamu, serta Kami rincikan serta

mudatrkan. Huruf baa' di sini [yakni 6tgS bermakna * Huruf

faa' im untuk redaksi yang diurutkan susunannya

kepadanya, seakan-akan dikatakan, "sampai pada kedudukan ini, atau

berita gembira ini, atau peringatan ini, maka sesungguhnya telatr Kami
mudahkan Al Qur'an itu."

Allah SWT lalu menyebutkan alasan kemudahan ifi, , ge.
15i(agar komu dapat memberi kabar gembira dengan Al Qur'an
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itu kcpada orang-orang yang bertalwa), yakni yang diliputi dengan

ketakwaan dan disifati dengannya.

fiCi,+:+:: (dan agar kamu memberi peringatan denganrrya

lrepada kaum yang membangkang). ir-ilr adalah benhrk jarnak l-jtr,
yakni yang sangat keras memusuhi atau menentang. Contohnya

firman Allah Ta'ala, 4l*;lfii lfenantang yorg paling keras). (Qs.

Al Baqarah [2]:20$.
. Seorang penyair berkata,

tli ,l:* ,srt CGI'€Gi €kie.ry\j
" Semalaman alan b ermunaj at karena kcdukaan yang menimpala4

seolah-olah aht tengah berseteru dengan orong-orang yi"S sangat

keras menentang."

Abu Ubaidah berkata, *Litr aftinya yang tidak mau menerima

kebenaran dan menyatakan kebatilan."

Ada juga yang mengatakan bahwa liJr artinya tuli.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu artinya keztraliman.

p;9,{*tl<i,A'{i (dan berapa banyak telah Kami
binasalran umat-umat sebelum mereka) maksudnya adalah umat-umat

dan golongan-golongan manusia. Di sini terkandung janji bagi

Rasulullah SAW untuk membinasakan orang-orang kafir, dan sebagai

ancaman bagi mereka.

SerL,E,S @dakah knmu melihat seorang pun dari
merelca). Kalimat ini menegaskan kandungan redaksi yang

sebelumnya, yakni apakatr engkau mendapati atau melihat seseorang

dari mereka?

V"rrl'€.l'5 (atau kamu dengar suora merekn yang samar-

samar). f1 aaAansuara pelan atua samar (bisikan). Contohnya, :F:
€!;t (dra menancapkan tombak), yaitu apabila dia membenamkan

ujungnya ke tanah.
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Tharfah berkat4

fi y4,'rl|.# f )',s,A. iit';; ri,;a :
"Keduanya benar telah mengintai dengan mendengarkan gemercik air

kali

untuk mendengarkan suara samar atau suara lceras."

Dzu Ar-Rumah berkat4

U,i{ y;, ,it7 ?'pt rt; "r$ ";f tf , }; riyv/. .

"Bila pendengaran peka telah mendengar suara pelan

walaupun lwrrya berupa suara sama,

maka pada pendengarannya tidak ada dusta."

Maksudnya, tidak ada kebohongan pada pendengarannya,

bahkan itu pendengaran yang benar.

Al Yazidi dan Abu Ubaidah berkatq "'yii7t adalah suara atau

gerakan yaog tidak dapat dipahami."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih

dari AMurrahman bin Auf, batrwa ketika dia hijrah ke

Madinatr, dia mendapati dirinya dijauhi oleh teman-temannya di

Makkah, termasuk Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan

Umayyatr bin Khalaf. Allah lalu menurunkan aya! tif 6jii't
qrJ9ili6, (sesungguhnya orang-orang yang beriman dan

beramal sholih);'

Ibnu Katsir berkata, "Ini salah, karena surah ini Makkiyyatt

(diturunkan di Makatr) seluruhnyq tidak ada ayat darinya yang

diturunkan setelah hijrah, dan sanadnya tidakshahih."

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata: Diturunkan berkenaan dengan Ali bin Abi Thatib

ay?t,$'o*)i'lfu"t''-*'s,ilj.;)l;;t6-iiiy(sesungsuhnya
orang-orang yang beriman dan beramal shalih, kelak Allah Yang
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Maha Pemurah akan menanamknn dalam [hati| mereka lusih
sayang). (Maksudnya adalatr) kecintaan di dalam hati orang-orang

beriman.

. Ibnu Mardawaih dan Ad-Dailami meriwayatkan dari Al Barq
dia berkata: Rasulullatr SAW berkata kepada Ali, '!:rb ,).,k, iditi r;ti'ri* ,llgiJi, )r:b G ,),,[o;ti ,t\)'!:+ ,) ,h,i ,t3ib ((rcapkanlah,

"Ya Allah, jadikanlah suatu janji bagiku di sisi-Mu, jadikanlah l@sih

snyang bagifu di sisi-Mu, dan jadikanlah bagiht kecintaan di dalam

dada orang-orang yong beriman.'). Allah lalu menurunkan ayat ini
berkenaan dengan Ali.

Abdwrazzaq, Al Firyabi, Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, (3 
Q@sih

sayang), dia berkata, o'Kecintaan pada manusia di dunia."

Al Hakim, At-Tirrnidri, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ali, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai

firman-Nya, $';;St'pW" itntott Allah Yang Maha pemurah

alran menanamknn dalam [hatiJ meyeka kasih sayang), apa itu? Beliau
pun bersab au'ga1.|Jt ylb 4'tlgUizlit (Kecintaan yang tulus di
dalam dada orang-orang beriman).

Disebutkan dalam Ash-Shahihain dan lainnya dari hadits Abu
Hurairah, bahwa Rasulullatr SAW bersabda, :J-te alsr| tilib lrr i;f ri1

eu.:i ,.p\\L Jrf ,ri e#;tt ii iit"'j,"c1.Jr ,j et6 ':+ti 
ti^),i |*i 't Ji

W?ni Htis12 .1t\j',*:jt'A'J* p6,J,(dt tki tj-to ;,2,;it"o11 ,l:j
,/)\i ,a "a$'i'Jf j *ar ft e ,il($ ,6t i*i;.( dt,,F-* ,s;s
(Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berseru kepada

Jibril, "Se$ungguhnya Alru mencintai si fulan, maka cintailah'dia."
Lalu Jibril menyerukannya di langit, kemudian meiurunkan'kecintaan
untulmya kepada penghuni bumi. hulah /irman Allah Ta'ala,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, kelak

Altah Yang Maha Pemurah alcan menanamknn dalam [hatiJ mereka

kasih sayang." Apabila Allah membenci seorang hamba, maks Allah
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berseru kepada Jibril, "sesungguhnya Aht membenci si fulan.,, Lalu
Jibril menyerukannya di langit, kemudian menurunknn kebencian
untulcnya kepada penghuni bumi) .2e

. Hadits-hadits dan atsar-atsar mengenai ini jumlahnya sangat
banyak.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya fiCS+S+ij (dan agar kamu memberi peringatan dengannya
lrepada lraum yang membangkang). dia berkata, "(Maksudnya adalatr)
kaum yang lalim."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,
"(Maksudnya adalah) (! gang tuli)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai
firman-Nya, itaQr":1.57@aa*an kamu melihat seorang pun dari
mereka), dia berkata, "(Maksudnya adalatr) )rf'U & ,tl Jb (adakah
kamu melihat seseorang dari mereka)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya" t$ (tu*, yang samar-samar), dia
berkata "(Makstrdnya adalah) $la (suara)."

2e Muttafaq'ataih.
HR. Al Bulfiari Q209) dan Muslim (42030),dari hadits Abu Hurairah.
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STIRAII THAAHAA

Ini surah Makkiyyatr,ymtgberjumlah 135 ayat.

Al Qurttrubi berkata, "Makkiyyatr-nya surah ini merupakan
pendapat semua orang."

An-Nahhas dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "suratr Thaatraa diturunkan di Makkah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Az-
Zubur.

Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, Al Uqaili
dalam Adh-Dhu'alla', Ath-Thabarani dalam Al Ausath,Ibnu Adi, Ibnu
Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu ab meriwayatkan dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah sAw bersabda, ll du,st 3i6 irr it1
. ,. t , ,iilir ",-31it:it'*{- 4,e6',{Ue'r\:i 9t}1LJr',*J"'ot # ,-*- t rti
tqr';k 4t A*i ,ti 'Jrti g,i\.,t*i ,tk W'lf- {i. a* ,cjti
(Sesungguhnya Allah Yang Maha Suci lagt Maha Tinggi
membicarakan Thaahaa Qan Yaasiin dua ribu tahun sebelum
menciptalran langrt dan bumi. Tatkala malaikat mendengar Al eur'an,
merelra berkata, "Beruntunglah umat yang diturunkan ini kcpadarrya,

beruntunglah negeri yang mengemban ini, dan beruntunglah lisan-
lis an yang membicaralan (membaca) ini.-)30

30 Sangat dha'if.
Ad-Darimi Gal4); Al Haitsami (7t59), dan dia berkata" "Diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalan Al Ausath)' ; serta Ibnu Adi (l 1216\.
Hadits ini berkisar pada Ibrahim bin Muhajir bin Mismar, Al Bukhari berkata,
"Haditsnya munkqr." Sementara Al Hafiztr berkata dalam At-Taqrib,,,Dha'if.,,
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Setelah mengeluarkan hadits tersebut Ibnu Khuzaimah berkata,

"Hadits gharib dan ada kemtrngkaran di dalamnya. Ibrahim bin

Muhaj ir dan gwunya diperbincangkan (kredibilitasnya)."

Maksudnya adalah Ibrahim bin Muhajir bin Samar, dan

gurunya adalah Umar bin Hafsh bin Dzakwan. Keduanya masuk

dalam mata rantai sanad hadits ini.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa

Rasulullatr SAw bersabda, ibrsa iriitr W oF.s ,;ltittL,lt i*bt
rt,tt e-,?t e,i t *!t ,ii gtlt "or'*"tisri a i:ty t*t?t ,J't\r
e4U F.iiJ' t*bYt ,r#t #'U 9l;lt (Aht dianugerahi surah yang di
dalamnya disebutkan binatang ternak dori perbendaharaan

terdahulu. Aht juga dianugerahi surah Thaahaa fun T'haa Siin dari
lauh-lauh Musa. Aht juga dianugerahi pembulcaan-pembulcaan Al

Qnr'an don penutup-penutup At Baqarah dai bavvah Arsy. Dan aht
diarutg*ahi al mufas hs tal s eb agai tambahan).3 l

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Umamah, dari Nabi

sAw, beliatr bersaua, 14; qtti*-v69.i, *t *'ei-rt F
F-t, .J $.ltt$ dl ,*i * iijL lSemua At Qtr<an dilepaskan dari
para penghuni surga sehingga mereka tifuk dopat membaca sediHt

ptCI, duinya kccuoli swah Thaotua dor, 'Yaasiin 
karena

sesungguhrrya merelca membaca lcedtrurya di dalam surga).32

Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Anas bin

Malik. Lalu dia menyebutkan kisatr Umar bin Khaththab bersama

saudara perempumnya dan Ktrabbab, serta bacaan mereka pada surah

Thaaha4 yang merupakan sebab keislarnan Umar. Kisah ini sangat

populer dalam kitab-kitab siratr.

1'Dha'iq

Ibnu Mardawaih meriwayatkannya sendirian, dan dinilai dha'if oleh Al Albani
dalam Dha'if Al Jami'(1049), dengan mengemukakan riwayat serupa.

32 Dha'y.
Demikian yang dikatakan oleh As-Suyuthi, karena Ibnu Mardawaih

meriwayatkan sendirian.
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'";; itJV;itJ;$e35,

"Thaahaa KamitidahmenurunkanAl Qur'an ini kepadamu agar
kamu mcnjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang

takut (kepada Allah), yaita diturunkan dari Allah yang menciptakan
bumi dan langit yang tinggi (Yoitu) Yang Maha pemurah, lang

bersemayam di otas Arsy. Kepunyaan-Nya-loh semua yang ada di
langit, semua yang di bumi, semua yang di antara heduanya dan

semua yang di bawah tanah. Dan jika hamu mengeraskan
ucapanma, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasiayang telah
tersembunyi Dialah Allah, tidah ada tuhan (yang berhak disembah)

;4 ;;iHi{l@ e;l\i,\:jt dd gJTl@ 
"r"

63 S, iti(@[,$ r;G Cti'er, ";4** @
;iu_, w)4,r:$i 4r1j,;vi1ti eY,ii@F t;J

j4'J:!t b frg );$ Ai"f @ ijl\
r7,iy@r;; ur,16&j@ 6:1rt'"u- 1i';$
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melainkan Diu Dia mempunyai al asmaa'ul hwna (nama-nama

yang baik). Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika dia

melihat api,lalu berkatalah dia kepada keluarganya, 'Tinggallah
kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan

aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan

mendapat petunjuk di tempat api itut. Maka ketika dia datang ke

tempat api ilu dia dipanggil, 'Hai Musa SesungguhnyaAku inilah
T uhanmu, maka tang galkanlah kedua teromp ahmu, s es ungg uh ny a

kamu berada di lembah yang suci, Thawu Dan Aku telah memilih

kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepudamu).

SesungguhnyaAku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang haq)

selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk

mengingat Aku Sesungguhnya Hari Kiamat itu akan datang, Aku
merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas

dengan apa yang dia usahakan, Maka sekali-kali janganlah kamu

dipalingkan dartpadanya oleh yang tidak beriman kepadanya dan

oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan

kamu binasa'." (Qs. Thaahaa [20]: 1-16)

Firman-Ny4 ,J (Thaahaa). Aba Amr dan Ibnu Abi Ishaq

membacanya dengan imalahpada huruf ftaa'.

Abu Bakar,Hamzah, Al Kisa'i, dan Al A'masy membacanya

dengan imalah semuanya.

Abu Ja'far, Syaibah, dan Nafi membacanya dengan bunyi

antara dua lafazh. Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid.

Ulama lainnya membacanya dengan taflihim.

Ats-Tsa'labi berkata, "Semuanya adalatr logat atau aksen yang

shahih dan fasih."

An-Nahhas berkata, "Mayoritas ahli bahasa Arab menyatakan

bahwa tidak ada dasar untuk imalah karena dua alasan:
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Pertama, huruf haa' di sini bukan huruf htxuf yaa' dan tidak

ada lmsr ah, sehingga menyebabk an imal ah.

Kedua,hrxuf thaa'termasuk yang tidak boleh imalah."

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kalimat ini,

sehingga menjadi beberapa pendapat:

Pertama, ini termasuk mutasyabih yang tidak dipahami

maksudnya.

Kedua,ini bermakna, "Hai orang," menurut bahasa suku'Ukal

dan suku'Ak.

Al Kalbi berkata, "Di kalangan bani 'Ak, bila Anda

mengatakan kepada seseorang, 'Wahai orang' (hai bung), maka dia

tidak akan menyatrut sampai Anda mengatakan, 'Thaahaa'." '

Berkenaan dengan ini, Ath-Thabari bersenandr:ng,

x;; ok oi it;';; Li P.l,+l' d;b"*?:'
"Alat memonggil dengan panggilan Thaahaa dalam peperangan,

namun dia tidak menyahut,

maka aht khantatir dia alcan meniadi trfiianan."

Diriwayatkan juga dengan lafa^ \t i.
Ada juga yang mengatakan batrwa menurut batrasa suku 'Ak,

artinya adalah, wahai kekasihku.

Quthrub berkatq "Demikian juga menurut batrasa bani Thayy,

yang berarti, hai orang."

Demikian jugayang dikatakan oleh Al Hasan dan Ilaimah.

Ada juga yang mengatakan bahwa demikian juga menurut

bahasa Siryaniyah. Demikian yang dituturkan oleh Al Mahduwi

Ibnu Jarir mengemukakan, bahwa demikian juga menurut

bahasa Nabthiyah.
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Demikian juga yang dikatakan oleh As-Suddi dan Sa'id bin
Habin.

Ats-Tsa'labi menuturkan dari Ikrimah, batrwa demikian juga

mentrrut batrasa Habasyah. -
Diriwayatkan juga dari Ikrimah.

Tidak menolak kemungkinan bahwa kalimat ini memang

bermakna itu dalam bahasan-bahasa tersebut jika penukilannya

shahih.

Ketiga, ini adalah salah satu ruIma Allah SWT.

Keempat, ini adalah rulma Nabi SAW.

Kelima,ini adalah rurma surah.

Keenam, ini adalah huruf-huruf penggalan yang berdiri

sendiri-sendiri, yang masing-masing menunjukkan suatu makna

tertentu.

Mereka kemudian berbeda pendapat mengenai makna-makna

yang ditunjukkan oleh huruf-huruf ini menjadi beberapa pendapat.

Ketujah, maknanya yaitu, keberuntunganlah bagi yang

mendapat petunjuk.

Kedelapan, maknanya yaitu, injaklatr tanah, wahai

Muhammad.

Ibnu Al Anbari berkata, "Demikian ini karena Nabi SAW
pernah merasakan kesuliian melaksanakan shalat, sampai-sampai

kedua kakinya hampir kram sehingga perlu .rnengendurkan kedua

kakinya. Oleh' karena itu, dikatakan kepadanya, ',t')\i +
(menginjaklah ke tanatr), yakni janganlah engkau .melelahkan diri
sehingga perlu mengendurkannya. "

Al Qadhi Iyadh dalam Asy-Sytfa'menceritakan dari Ar-Rabi

bin Anas, dia berkata, "Nabi SAW pernah melaksanakan shalat

dengan berdiri pada satu kaki dan mengangkat kaki lairrnya, maka
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Allah menurunkan ayat, a-L, yakni menginjaklah ke tanah, hai

Muhammad."

Dia menceritakan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa dia

membaca dt seperti wazan Lt, yaitu bentuk perintah untuk

menginjak. Asalnya 
tti, 

lul, huruf harnzah-nya dirubah menjadi huruf

haa'.

At Wahidi menuturkan dari banyak mufassir, bahwa makna

kalimat ini yaitu, hai orang. Maksudnya adalah Nabi SAW. Lalu dia

berkata, "Ini pendapat Al Hasan, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Adh-

Dhahhak, Qatadah, Mujahid, Ibnu Abbas dalam riwayat Atha, dan A1

Kalbi. Hanya sajq sebagian mereka mengatakan bahwa demikian

menurut batrasa Habasyah, Nabthiyah, dan Siryaniyah. Sementara itu,

Al Kalbi mengatakan bahwa demikian menurut bahasa bani 'Ak."

Ibnu Al Anbari berkat4 "Bahasa bani Quraisy sama dengan

batrasa itu pada makna ini, karena Allatl SWT tidak meng-khithab

Nabi-Nya dengan selain batrasa Quraisy."

Dikarenakan maknanya demikian menurut berbagai bahasa

bangsa Arab, maka maknanya cukup jelas, dan jelas pula batrwa ini

berada di luar benfuk huruf-huruf permulaan surah yang

penjelasannya telah kami -kemukakan di pembukaan surah Al
Baqarah, dan dinyatakan termasuk mutasyabih. Begitu pula bila

maknanya demikian dalam bahasa-bahasa non-Arab yang kemudian

digunakan oleh bangsa Arab dalam percakapan mereka dengan makna

tersebut, seperti halnya kalimat-kalimat non-Arab lainnya yang

digunakan oleh bangsa Arab, yang terdapat dalam Al Kitab yang

mulia, bahwa dengan penggunaan itu maka termasuk bahasa bangsa

Arab.

Kalimat i*-rJ.-JCif;J*gJU (Kami tidak menurunlcan Al

Qur'an ini kepadamu agar kamu meniadi susah) adalah kalimat

permulaan. Ini sebagai pelipur-lara bagi Rasulullah SAW atas
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kelelahan yang beliau alami dari pihak kaum musyrik. li tlt [yakni
dari :&A)yang juga bermakna (Jrltetatr;.

Ibnu Kaisan berkata, "secara bahasa, asal makna lG:al' u6u1u1,

'v1t: l;;jr ltetitr dan lelah). Contohnya ungkapan penyair berikut ini:

4 rtrirt G dr*;t ;ii *dt d & F ri
"Orang berakal merqsa lelah (menderita) dalam kenilonatan karena

akalnya,

sedangkan orang bodoh merasa senong dalam kelelahan

(penderitaan)."

Makna ayat ini adalah, tidaklah Kami menurunkan Al Qur'an
kepadamu agar kamu lelah karena kesedihanmu terhadap mereka dan

karena kekufuran mereka, serta kekecewaanmu karena mereka tidak
beriman, seperti firman Allah SWT, 5t3U;i,3 (Maka

baranglrali kamu alcan membunuh dirimz). (Qs. Al Kahfi [8]: 6).

An-Nahhas berkata, "sebagian ahli nahwu mengatakan bahwa

loam pada kalimat i]4 adalah laam nafyi (partikel peniada),

sedangkan sebagian lain menyebutnya sebagai laam juhad (partikel

penyangkal)."

Ibnu Kaisan berkata, "Ini adalah laam khafdh (partikel yang

menyebabk an khafadh [meng-frasrah-kan akhirnya])."

Penafsiran ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa

J sama seperti pembukaan-pembukaan surah-surah lainnya yang

menyebutkan penggalan-penggalan huruf. Tapi jika dianggap sebagai

nama surah, maka redaksi t]4'Jt:it;E;g;1t (Kami tidak
menurunlcan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah)

sebagai khabar-nya, yaitu sebagai mubtada'. Adapun menurut

pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, hai orang, atau

bermakna perintah untuk menjejakkan kaki ke tanah, maka redaksi ini
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sebagai kalimat permulaan untuk memalingkan Nabi SAW dari sikap

berlebihan dalam melaksanakan ibadah.

' Manshub-nya iE;Sy Qetapi sebagai peringatan) adalah

karena sebagai maful lah dalj, (jl lmenarunkan), seperti ungkapan 6

|r-jb 6fu111;.-,-1tru, |:)f;.* (tidaklah aku memukulmu sebagai

hukuman tetapi sebagai bentuk kasih sayang kepadamu).

Az-Zajjajberkata, *|ru badal dari U,il"yakni i;:-S"ll'rdlt t
(tidaklah Kami menunrnkannya melainkan sebagai peringatan)."

Abu Ali Al Farisi mengingkarinya, karena peringatan bukanlatr

kelelatran. Dia berkata, "Manshub-nya itu karena sebagai mashdar,

yalari 'r;i-S )-ri'U.er-il:11 (Kami menurunkannya agff engkau

memberikan peringatan dengannya). Atau sebagai maf'ul min ajlih,

yalari g:;iA.lf 6r-:i;!f u ,9;,#.oT y'rt ,flb all v (tidaklah Kami

menurunkannya agar kamu menjadi susah karenanya. Kami tidak

menurunkannya kecuali unfuk peringatan)."

Manshub-rrya,9r-,;16,1;ffrlii|;*+ @aitu diturunkan

dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi) adalah

karena sebagai mashdar,yakni ,"4F i,Ultl.

Ada juga yang mengatakan bahwa manshub-nya itu karena

sebagai badal dai.',H. i.
Ada yang mengatakan bahwa manshub-nya itu karena sebagai

pujian.

Ada juga yang mengatakan batrwa manshub-nya itu karena

it4 @kut1, yakni 9r',*X; slel.(takut pemrrunan dari Allah),

sebagai maful bih.

Ada j'uga yang mengatakan bahwa manshub-nya

sebagai haal, dengan menakwilkannya sebagai.isrz ul fa' il.
{

itu karena

. Abu Haiwah Asy-Syami membacanya ,F-iS, secara rafo',.
dengan makna 

-,PF 
r.ti (ini diturunkan). Kalimat '6;-'54(dari Allah

yang menciptakani terkait dengan $$, atau dengan kalimat yang
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dibuang, yaitu sifatnya. Dikhususkannya penciptaan langit dan bumi

adalah karena keduanya merupakan faktor terbesar yang dapat

disaksikan oleh para hamba di antara makhluk-makhluk Allah 'Azza

wa Jalla. j5 adalafr bentuk jarnak dari uiJr, yakni a;afll (yang

tinggi), seperti jarnaknya ,{B aan ,sllb, yutu j dar ji. Makna

ayat ini yaitu, pemberitahuan kepada pan hamba tentang

kesempurnaan keagungan Allah SWT dan keagungan kemuliaan-Nya.

Marfu'-nya $ji ([yartuj Yang Maha Pemurah) adalah karena

sebagai khabar dat', mubtada yang dibuang, sebagaimana dikatakan

oleh Al Akhfasy. Bisa juga marfu'-nya karena sebagai pujian, atau

karena sebagai mubtada'.Latahini dibaca juga dengan jarr.

Az-Zajj aj berkata,' oKarena sebagai b a dal dai'j4."
An-Nahhas menyatakan bahwa bisa juga marfu'-nya itu karena

sebagai badal dali dhamir pada'[L.

Kalimat tr,i/;i& (yang bersemayam di atas 'Arsy)

berada pada posisi rafa'karena sebagai khabar darr mubtada'yang
dibuang, atau sebagat khabar dadr i{i( menurut pendapat yang

menetapkannya sebagai mubtada'.

Ahmad bin Yatrya berkata, "Tsa'lab mengatakan batrwa Lt$li
[yakni dali Afi] artinya menempati sesuatu. Demikian juga yang

dikatakan oleh Az-Zajjaj dan Al Farra."

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kiasan tentang

kerajaan dan kekuasaan. Perhbahasan tentang ini cukup panjang, dan

pembahasannya telah dipaparkan dalam surah Al A'raaf.

Menurut Abu Al Hasan Al Asy'ari, Allah SWT bersemayam di

atas Arsy-Nya tanpa batasan kriteria dan tanpa bagaimana

Jumhur salaf shalih lebih dulu berpendapat demikian, yaitu

yang' memandang sebagai sifat, sebagaimana banyak riwayat

menyebutkan bahwa tanpa perubahan dan tidak pula penakwilan.
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q3'ii a1j 9ii5 4U,li lkepurryaan-Nyalah semua yang ada

langit, semua yang di bumi) maksudnya adalah, Dialah pemilik dan

pengatur segala sesuatu. W.6t (semua yang di antara keduarrya)

maksudnya adalah semua yang ada. ijillY: (dan semua yang di

bawah tanah).

Secara bahasa, ,s jlt adalatr tanah basatr, yakni segala sesuatu

yang ada di bawah tanah.

Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan bahwa yang

Allah SWT maksudkan adalah tanah yang ada di bawah batu, yang di

atas sapi, dan yang di bawah bumi. Sedangkan yang di bawatr tanah

tidak ada yang mengetahui selain Allah SWT."

,,erV ir'&-lig ;1;iy* * (dan jiika kamu mengeraskan

ucqpanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang telah

tersembunyi).'J Fu:fir aAauU menyaringkan suara, sedangkan )t
adalah yang dikatakan seseoftmg kepada orang lain secara berbisik.

Sedangkan yang lebih tersembunyi daripada rahasia adalatr yang

dibisikkan seseorang pada dirinya sendiri dan tebersit di benaknya.

Maknanya adalah, jika engkau menyaringkan dzikrullah dan doa

kepada-Nya maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan itu, karena

Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari yang

ratrasia. Oleh karena itu, engkau tidak perlu menyaringkan suara. Di
sini terkandung makna menyaringkan suara, seperti pada firman-Nya,

,$€fiA;'4433""V (Dan sebutlah ruhannmu dalam hatimu

dengan merendahkan diri dan rasa tahtt). (Qs. Al A'raaf l7l't 205).

Pendapat lain menyebutkan batrwa pt artinya apa yang

dibisikkan seseorang kepada dirinya sendiri, sedangkan yang lebih

tersembunyi dari itu adalatr yang disembunyikan manusia, sementara

dia melakukannya dalam keadaan tidak mengetahuinya (tidak

menyadarinya).
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Ada yang mengatakan bahwa 
tt- =St artinya apa yang

disembunyikan seseorang di dalam dirinya, sedangkan yang lebih

tersembunyi dari itu adalah apa yang belum ada dan tidak

disembunyikan seorang pun.

Ada juga yang mengatakan batrwa pt adalatr rahasia para

mak*rluk, sedangkan yang lebih tersembunyi dari itu adalah rahasia

Allah 'Azza wa Jalla.Ibnu Jarir mengingkari ini, dan dia mengatakan

bahwa yang lebih tersembunyi adalah apa yang tidak terdapat dalam

rahasia manusia dan akan terjadi pada dirinya.

Allah kemudian menyebutkan bahwa yang disifati dengan

ibadiah, dengan cara tersebut adalah Allah SWT Yang Maha Suci dari

sekutu, yang berhak dinamai dengan nama-namaymrg baik. Allah pun

berfirman, gJt',r*,t J'li';rl,*S'n;J';ii (Diatah Allah, tidak ada

Tuhan fyang berhak disembahJ melainkan Dia. Dia mempunyai

asmaul husna fnama-nama yang baik).

Lafazh lli sebagai khabar dali mubtada' yang dibuang, dan

yang disifati dengan sifat-sifat kesempumaan ini adalah Allah.

kalimat .'i:Jt'i;i giaatc ada Tuhan [yang berhak disembahJ

melainknn Dia) adalah kalimat permulaan untuk menerangkan

pengkhususan ketuhanan bagi Allah SWT. Maksudnya" tidak ada

tuhan di alam wujud ini selain Dia.

Demikian juga kalimat 5$t{L""li'i, (Dia mempunyai

asmaul husna [nama-nama yang baik), menerangkan keberhakan

Allah Ta'ala terhadap nama-nama yang terbaik, yaitu ada sembilan

puluh sembilan yang disebutkan dalam hadits shahih. Penjelasannya

telah dipaparkan pada penafsiran firman Allah SWT, 65iG1$1i{
(Hanya milikAllah asmaul husna [nama-namayang terbaikfl. (Qs. Al
A'raaf [7]: 180).

i;Stadalah bentuk ta'nits dari ;.tti . Lafah i3:li sebagai

mubtada', dan khabar-nya adalah 6::5. Bisa juga lafazcr- iiri sebagai

ts4 TAFSIR FATHUL QADIR



mubtada', dan Htabar-nya adalatr kalimat yang setelahnya. Bisa juga

sebagai badal dari dhamir pada kalim"'{;
Allah SWT lalu menetapkan perkara tauhid dengan

menyebutkan kisah Musa yang mencakup kekuasaan yang luar biasa

dan kisah yang menakjubkan, -6j4re)tJj{t (Apalmh telah

sampai kepadamu kisah Musa?).Ini kalimat tanya yang menetapkan.

Maknanya adalah, bukankah telah sampai kepadamu kisa Musa?

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya yaitu, telah

sampai kepadamu kisatr Musa.

Al Kalbi berkata, "Saat itu kisah Musa belurn sampai kepada

beliau."

Penuturan kisah tersebut mengandung hiburan bagi Nabi SAW

karena kesulitan hukum-hukum kenabian yang beliau temui dan

pengembanan beban-bebannya serta kerasnya urusan-unrsannya,. dan

bahwa demikianlatr perihal para nabi sebelumnya. Maksud &-+;Jl ini
adalatr kisah yang dialami oleh Musa

Kalimat 66triy 1*ett*a dia melihat api) adalah zharf untuk

Lr$- 6sah). Ada jogl.I*g mengatakan bahwa 'amil-nya muqaddar

(diperkirakan), yakni fst lingatlatr).

Ada juga yang mengatakan batrwa diperkirakan diakhirkan,

yakni, ketika dia melihat api, lalu demikian dan demikian. Beliau

melihat api pada malam yang gelap, setelah beliau berangkat sebagai

musafir untuk menuju ibunya setelah meminta izin kepada Syu'aib.

Tatkata dia melihat api itu, 'fSg$t:(i 
ltatu berkatalah atg.trcpaaa

lreluarganya, "Tinggallah kamu [di sini.'J). Maksud jjti di sini

adalatr istrinya.

Penggunaan kata jarnak di sini adalah karena ztratrimya latazh

,1iti, atau sebagai penghormatan.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr istri,

anak, dan pelayan.
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Makna SA uaAan$& t3-1i.1(tetaplah tinggal di tempat

kalian).

Penggunaan kata i:3jl dan tidak kata iirili adalah karena

Ldyi -"rr*inait^it* selamanya, sedangkan'c-ktjr tiiak demikian.

Hamzah membacanya $0., dengun dhammahpadahtxuf haa'.

Demikian juga dalam sUrah Al Qashash. Ini mengrut logat atau aksen

orang yang mengatakan ,SitJ- h.;:\y (kau telah melaluinya, hai

bung). Lalu diungkapkan dengan bentuk aslinya. Ini memang boleh,

hanya saja Hamzah menyelisihi asalnya khusus di kedua tempat ini.

tt(#t',4y@esungguhnya aht melihat apl) maksudnya adalah

'o|A1(aku melihaQ. Dikatakan o'3!dr LjT artinya',>"iAt i:ii (aku

mendengar suara). ;*|t'd*S artinya ,8")r'otfi.i (aku melihat orang

itu).

Ada juga yang mengatakan bahwa Lr"t-l-li adalah penglihatan

yang jelas.

Ada juga yang mengatakan bahwa lu-rr;i adalatr khusus

penglihatan yang menyenangkan. Kalimat ini sebagai alasan perintah

untuk tetap di tempat.

Dikarenakan membawakan sedikit api dan adanya petunjuk

yang diharapkan, maka beliau mengemukakan perintah dengan alasan

harapan. Beliau berkata, ,;e,$fu;d3 @uaah-mudahan aku dapat

memba,va sedikit dartpadanya fupadimu), yakni ,F, )61 
'U'6;l

(als dapat membawa sedikit api kepadamu). #h "a^irt 
bara api.

Begitu j,rgu l';+ir. Dikatakan #ift - t-j;! - 'J.. ,ijl - $s i;4'c-:$

yakni aku mengambil api darinya, maka dia pun memberiku itu.

Begitu jug u'r>i,$t.

Al Yazidi berkata, "Dikatakan * ,y},',*t dan $wi'fi.
Jika Anda mencarikan api untuknya, maka Anda mengatakan i'fil."

Al Kisa'i berkata, "tlrs iL$td* 6& iLjt artirryasama."
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Dia juga berkata, "Bisa juga |,-j,",6 untuk keduanya (yakni api

dan ilmu)."

ali2ti$$ J (atuu aht slcan mendapat petuniuk di tempat

api itu) maksudnya adalah pemberi petunjuk yang menunjukiku jalan

dan meriunj ukkanku kepadanya.

Al Farra, "Beliau menambahkan pemberi petunjuk, namun

menyebutkannya dengan latazh mashdar, atau menggunakan lafazh

mashdar sebagai benhrk mubalaghah dengan membuang mudhaf,

yakni cr36 ri (yang memiliki petunjuk)."

l<ata J di kedua tempatnya berfungsi menepiskan kehampaan

tanpa maksud memadukan.

Harf isti'Ia t,It ""t* menunjukkan batrwa si pemilik api

berada di tempat yang dekat dengan tempat api itu berada.

Gr|\1tfr (maka kctiko dia datang ke tempat api itu dia
.dipanggit) maksu&rya adalah, tatkala beliau sampai ke tempat api

yang dilihatnya ',sr| (dia dipanggit) dari aratr pohon, sebagaimana

dinyatakan dalarn sruah Al Qashash.

6i,:\1OL@ 6,;i- (hai Musa. Sesungguhnya Atcu inilah

Tuhanmu) maksudnya adalah, beliau diseru dan dikatakan kepadanya,

{"S-(hai Musa).

Abu Amr, Ibnu Katsir, Abu Ja'fat, Ibnu Muhaishin, Humaid,

dan Al Yazidi.membacanya uif, a*g* fathahpada huruf hamzah.

Ulama yang lain membacanya -$ dengan kasrah, y.k"i .,f-,:
(bahwa sesungguhnya Aku).

-L1i|p'6 (maka tanggalkanlah tredua terompahmu). Allatr

SWT memerintatrkannya untuk menanggalkan terompahnya, karena

itu merupakan bentuk kerendatran hati dan lebih mendekati

liemuliaan, kehormatan, serta kesantunan.
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Ada juga yang mengatakan bahwa kedua terompahnya itu

terbuat dari kulit keledai yang tidak disamak.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna menanggalkan

terompah (alas kaki) ini adalah mengosongkan hati dari keluarga dan

harta. Pemaknaan ini termasuk bentuk bid'ah dalam penafsiran.

Allah SWT kemudian menyebutkan alasan perintah untuk

menanggalkan terompah, ilq:Air}\&y (sesungguhnya kamu

berada di lembah yang suci, Thuwa). ,riAi adalah t-ikl (yang

disucikan) J:rrtt r;r\\i artinya tanah suci, karena Allah SWT

mengeluarkan orang-orang kafir darinya dan memakmurkannya

dengan orang-orang mukmin. irL adalahrurma lembah tersebut.

Al Jauhari berkata, " irt adalah nama sebuah tempat di Syam.

Htrruf thaa'-nya dengan kasrah atau dhammah. Lafazlnya boleh di-

tashrif dan boleh juga tidak. Bagi yang men-tashrrfnya berarti

menganggapnya sebagai nurma sebuah lembatr atau sebuah tempat, dan

menjadikannya nakirah [undefinitifl. Sedangkan yang tidak men-

tashtif-rrya berarti menganggapnya sebagai nama negeri atau wilayah

dan menj adikanny a ma' rifah [defi nitf]."

Ikrimah membacanya c1$, dengan kasrah pada huruf thaa'.

Ulama lain membacanya dengan dhammah.

Ada yang mengatakan bahwa .{tg seperti kata o-it (yang

diduakalikan [digandakan dua]), yaitu aari 'Jr. Ini sebagai mgshdar.

untnk G2j atat o.fri,yakni ;)itu'cs: j (diseru dua kali) atat '6;;:i
a |t'.tX. (disucikan lagi setelah disucikan).

ci;A(y (dan Akt telah memilih kamu). Orang-orang

Madinah, orang-orang Kufah, Abu Amr, Ibnu Amir, Ashim, dan Al
Kisa'i membacanya iiii(y, dengan bentuk tunggal. Sementara itu,

Hamzruh membacanya';//.,f.ti\t t{l tdan Kami tela}r memilih kamu),

dengan bentuk jamak.
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An-Natrhas berkata, *Qira'ah yang pertama lebih tepat karena

dua alasan:

Pertama,lebih sesuai dari segi tulisan.

Kedua, lebih sesuai dengan rangkaian redaksinya, berdasarkan

firman-Nya, &2f1.i-l@6r5- (hai Musa. Sesungguhnya Alru inilah

Tuhanmu)."

Makna cijii adalah, Aku memilihmu untuk kenabian dan

kerasulan.

Hwuf faa' pada firman-Nya, 6iq[;:.6 (makn dengarkanlah

apa yang akan diwahyukan [kcpadamuJ) berfungsi mengurutkan yang

setelalrnya dengan yang sebelumnya. U di sini adalah maushul atan

mashdar,yakni '4ir?i- q$.iy,f,.r5.1matca denganlah apa yang akan

diwalryukan kepadamu). Atau, g,1-]J. (maka denganlah wahyu yang

akan diwatryukan kepadamu)

Kalimat '3i67;y (sesungguhnya Aht ini adalah Allah) adalah

badal dari 6 pada kalimat t;j-11,

Allah SWT lalu memerintahkannya unttrk menyembah, i.3};ii
(malra sembahlah Alar).Hrxuf faa'di sini berfungsi seperti fuxuf faa'
sebelumnya, karena mengkhususkan ketuhanan bagi Allah SWT

berkonsekuensi pada pengl*rususan-Nya dengan ibadah

(penyembahan).

tsP$liAi;l gan dirikanlah shalat untuk mengingat

Ah). Disebutkannya shalat secara khusus di sini kendati ini masih

termasuk perintatr ibadatr, karena shalat merupakan ketaatan yang

paling mulia dan ibadatr yang paling utama. Allah menyebutkan

alasan perintah mendirikan shalat, yaitu ePl (untuk ircngingat

AhD, yakni giia.(trntuk mengingat-Ku), karena mengingat yang

sempurna tidak dapat terealisasi kecuali dalam lingkup ibadah dan

shalat. Atau maknanya adalatr, untuk mengingat-Ku dalarn ibadah dan

shalat, karena mencakup dzikir-dzikir. Atau maknanya adalah,
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dirikanlah shalat ketika engkau ingat bahwa engkau berkewajiban

shalat. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, agar Aku

menyebutnu dengan pujian di kalangan 'Iliyytn. Berdasarkan ini,

maka kemungkinan mashdar-rya di-idhafah-kan kepada fa'il ataru

maful.

Kalimat ''"1;;";tlliiy (sesungguhnya Hari Kiamat itu aknn

datang) merupakan alasan unhrk perintah sebelumnya, yakni

sesungguhnya Hari Kiamat yang merupakan waktu penghitungan

amal perbuatan dan pembalasan itu akan datang, maka berbuatlah

kebajikan berupa ibadah keirada Allah dan shalat.

Makna ,;l{:gi @ht merahasialan [wahunyaJ)

diperdebatkan.

Al Wahidi berkata, "Mayoritas mufassir mengatakan bahwa

maknanya adalatr, Aku menyembunyikannya dari Diri-Ku. Demikian

pendapat Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Qatadah."

Al Mubarrad dan Quthrub berkata, "Ini berdasarkan kebiasaan

perbincangan orang Arab, yaitu bila mereka sangat menyembunyikan

sesuatu, maka mereka mengatakan ,#|H *L i-.f, latcu

menyembunyikannya hingga dari diriku sendiri). Maksudnya adalatr,

tidak diberitatrukan kepada seorang ptm."

Makna ayat ini adalatr, Allah sangat menyembunyikan Hari

Kiamat, maka Allah menyebutkannya dengan redaksi yang sangat

mendalam, yang dikenal oleh orang Arab.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, batrwa dia membacalya.

t14?1, denganfathah padahuruf hamzah. Maknanya adalah, U'*t
(menampakkannyQ.

Abu Ubaidah juga meriwayatkan dari Al Kisa'i, dari

Muhammad bin Sahl, dari Wafa bin Iyas, dari Sa'id bin Jubair.

An-Nahhas berkata "Tidak ada jalur lain unhrk riwayat ini

selain ini."
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Al Qurthubi berkata: Demikian juga yang diriwayatkan oleh

Ibnu Al Anbari dalam Ar-Radd, dia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku: Muhammad bin Al Jahm menceritakan kepada kami: Al
Farra menceritakan kepada kami: Al Kisa'i menceritakan kepada

kami. Dia lalu menyebutkannya.

An-Nahhas berkata, "Yang lebih bagus dari sanad ini adalah

yang diriwayatkan oleh Yahya Al Qaththan dari Ats-Tsauri, dari Atha

bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia membacanya W;\
dengan dhammah pada huruf hamzah."

Ibnu Al Anbari berkata: Al Fana berkata, "Makna qira'ah

dengan fathah adalah, Aku hampir menampakkannya. Maksudnya

adalah dan *f - lrpr lij; yang artinya, aku menampakkan

sesuafu."

Al Qurthubi berkata, "Sebagian atrli bahasa berkata, 'Bisa juga

t4$)'l dengan dhammahpada huruf altf, yangbermakna u,felrf f+l
menampakkannya), karena dikatakan l.rJr ({i* aan ;;$il+;rt
termasuk kata-kata yang mempunyai arti kebalikan, sehingga bisa

berarti menutupi atau menyembwryikan, dan bisa juga melahirkan

atau menampakkan."

Abu Ubaidah berkata, "'eW?dan'gifttf afiinya sama."

. An-Natrhas berkata, "Ini bagus."

Al Farra dan Sibawaih telah menyenandungkan syair yang

menunjukkan bahwa makna iUrl adalah t.4t (menampakkannya),

yaitu ungkapan Lnru' Al Qais berikut ini:

ii;, y 'q-At tk of: y:i y irl":t Qks orp
aa

*Jika lralian hftur penyakit itu, malu kami tidak atran

menampatrkan " r*;if#;T;;f!::;rer ansan matra trami
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Maksudnya adalah, fiiiJl ,rl-ir 4-,\ksl1 6itu kalian

sembunyikan penyakit itu, maka kami tidak akan menampakkarurya).

Abu Ubaidah menceritakan dari Abu Al Khaththab, bahwa itu

dengan dhammahpada huruf ntrun, d"n N.
Imru Al Qais berkata,

l'tt -/c i-o'a':./ 6k"o*Jrfi'aeGf ,* ,Y o>1 6are;

" Me namp a kkan m e r e ka dar i n afl rah-n afl mh m e r e ka,

seolah-olah menampaklcan mereka adalah hujan dari awanyang

, berkerumttn."

Maksudnya adalah '##t (menampakkan mereka).

An-Natrhas merendahkan pendapat ini dan berkata,

"Maknanya bukan menampakkannya, apalagr t43>l adalatr qira'ah
yang janggal. Bagaimana mungkin menyelisihi qira'ah yang shahih

dan telah memasyarakat?"

Ibnu Al Anbari berkata, "Ada penafsiran lain mengenai ayat

ini, yaitu redaksinya terputus paaa i(1, dan setelatrnya adalah kalimat
yang tidak ditampakkan, yaitu Aku hampir mendatangkannya.

Kemudian dimulai lagi dengan 6:3q,f k tAC @ht
merahasialran [walaurryal agor supcrya tiap-tiap diri itu dibalas

dengan apa yang dia usahakan), seperti ucapan Umari bin Dhaba'i Al
Barjami berikut ini:

lh;i,;- # oG *-s; ,;131*$j"#tl lr'u;
'Aleu berlccinginan dan hompir aht lahtkan,

duhai kiranya aht meninggalkanpada Utsman,

akan menangislah para istrinya'.

Maksudnya ,yft A:Si(dan hampir aku lakukan)."

An-Natrhas memilih pendapat tersebut.

162 TAFSIR FATHUL QADIR



Abu Ali Al Farisi berkata, "Ini termasuk kategori penarikan

dan bukannya kebalikan. Makna riiS adalah r-;ir;l W ,f;f tuf."
menghilangkan penutupnya darinya). Maksudnya adalah W; y'

(penutupnya), seperti ungkapan 'o{5*'|, yakni 6ry'-:t' U-jif fam
menghilangkan keluhannya). "

Abu Hatim menuturkan dari Al Akhfasy, batrwa ifi aaaW

tambahan sebagai penegas.

Dia juga berkata, "Contohny 
^ 

66;K J fg ,Ff+ (Apabita

dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya). (Qs.

An-Nuur pal: aQ. Contoh lairurya adalatr ungkapan penyair berikut

ini:

'*"1;-if;!rK-lt ri Ll, )r^, ,t;41 JL"i;
'Bersegera *dontor'l*n kecaman ro,*trt *"rrnu7^ r;;;*r,

sehingga lav,annya tak dapat bernapas' ."

Selanjuhya dia berkata, "Makna r;.$'rg,tadatahil-).i'5Ltt
(Aku mendekati itu). Jika jika Anda mengatakan ?F-",' i)'sr? (Zaid
hampir berdiri) maka bisa saja berarti Zudberdti, dan bisa juga dia

belum berdiri. Hal yang menunjukkan batrwa Allah merahasiakannya

adalatr dalil selain ini untukjawaban ini."

Firman-Ny4 $:3q,* k t*l (agar sup$ya tiap-tiap diri
itu dibalas dengan apa yang dia usahalcan) terkait dengan 

t'a.'; gfo"
datang), atau terkait dengan C @h, ySrlhasiakan (wahurrya)).6

di sini adalah mashdar, yakni WryJ ,SS ,sii.(agar tiap-tiap diri
itu dibalas dengan perbuatannya). Kendati f1Jt lupaya) secara ztrahir

adalatr perbuatan, namrm di sini mencaktrp perbuatan dan

meninggalkar5 karena ditetapkan bahwa orang yang meninggalkan

sesuatu yang diwajibkan atasnya al€n dihulun karena

meninggalkannya.
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Wii'i5-\t (maka sekati-trati janganlah kamu dipalingkan

daripadanya) maksudnya adalah,' janganlah sekali-kali

memalingkamlu dari mengimaninya dan dari membenarkannya, atau

dari mengingatnya dan mewaspadainya. Q.t;i-J; (oleh yang tidak

beriman kepadanya) dari golongan yang kafir. Walaupun secara

zhahir larangan ini bagi orang kafir, namun secara hakikat sebagai

larangan bagi Nabi SAW agar tidak berpaling; atau tidak

menunjukkan kelemahan terhadap orang-orang kafir. Ada juga yang

mengatakan bahwa dhamir pada kalimat W adalah dhamir untuk
'f(3ti(shalat). Tapi pendapat ini jauh dari mengena.

Kalimat '";;65 (dan oleh orang yang mengilatti hoyo
nafsunya) di-'athf-kikepada yang sebelumnya, yaitu A,U|-J ;
(oleh yang tidak beriman kepadanya). Orang yang mengikuti hawa

nafsunya adalatr orang yang hawa nafsunya cenderung kepada

kenikmatan instan yang fana.

i"i OanS menyebabkan kamu binasa) maksudnya adalah,

maka kamu akan binasa, sebab berpalingnya kamu dari itu
dikarenakan oleh dipalingkannya karrru oleh orang-orang kafir,

sehingga kamu binasa.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi dalam Asy-

Syu'ab, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa

wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau ketika tengah berdiri

melaksanakan shalat adalah ketika Allah menurunkan ayat, 
-Y@ 

^t"
ilr$.$?Ad1"ffj gtr"haa. Kami tidak menurunkan Al Qtr'an ini

lrepadamu agar kamu menjadi susah)."33

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia

berkata, "Mereka berkata, 'Orang ini telah menjadi susatr karena

Tuhannya. Allah lalu menurunkan ayat ini."

33 Sanadnya diperbincangkan
Dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam Asy-SJtu'ab (1497).
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Ibnu Asakir juga meriwayatkan darinya, dia berkata, "Apabila

Rasulullatr SAW bangun pada malam hari, beliau mengikat dirinya

dengan seutas tali agar tidak tertidur, lalu Allah menurunkan ayat ini."

Al B^7z.ar meriwayatkan dari Ali, dia berkata, 'Nabi SAW

pernah berdiri melaksanakan shalat secara bergantian dengan satu kaki

(untuk menghilangkan penat) sampai diturunkannya ayat, ;)d6!l1
i*r.A.'J€;i; (Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar

lmmu menjadi susah)."

As-suyuthi menganggap sanadnya hasan.3a

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya dengan redaksi

yang lebih panjang.

Ibnu Mardawaih meriwayakan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"sesungguhnya Rasulullah SAW apabila melaksanakan shalat maka

beliau membaca Al Qur'an, maka beliau berdiri di atas salah satu

kakinya. Allah pun menurunkan ayat, isT'jiltJib d:St W |lX+y. ^f
,!-X). (Thaahaa, dengan kedua laHmu. Kami tidak menurunkan Al

Qur'an ini kcpadamu agar kamu menjadi susah)."

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Ny4 AJr, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) wahai orang."

Al Harits bin Abi Usarnatr dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "+J, menurut bahasa Nabthiyyatr artinya

menginj aklatr, wahai orang."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya, dia berkat4 "Itu seperti ungkapan Uiilarrar*tut;."

3a Dalarn sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.

Disebutkan oleh Ibnu Jarir (16/102) dan Al Haitsami dalan Majma' Az-Zawa'id
(7156), dia berkat4 "Diriwayatkan oleh Al Baz,z.ar." Dalam sanadnya terdapat Yazid
bin Bilal, yang Al Bulhari berkomentar tentangnya, 'Ada catatan mengenainya'.

Juga terdapat Kaisan Abu Amr yang dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban, namun dinilai
dha'if olehlbnu Ma'in. Adapun para perawi lainnya adalatr shahih;'
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Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia

berkata, "aJ, menurut batrasa Nabthiyyatr artinya menginjaklah, watrai

orang."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkata, "a.l menurut

bahasa Siryaniyyah artinya menginjaklah, wahai orang."

Al Hakim juga meriwayatkan darinya, dia berkata, " alt
menurut batrasa Habasy adalah seperti halnya ungkapan 'hai

Muhammad'."

Riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas ini cukup beragam dan

berbeda-beda.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Ath-Thufail, dia

berkata: Rasulllatr SAW betsabda, ,6 '.ol'a:;* j.:'Q;Ll
(Sesugguhnya aht mempunyai sepulufi nama di sisi Tuhanht).

Abu Ath-Thufail berkata, '!Aku hapal delapan diantaranya,

yaitu Mutrammad, Ahmad, Abu Al Qasim, Al Faatih, Al Khaatam, Al
Maabii, Al 'Aaqib, dan Al Haasyir."35

Saif menyatakan batrwa Abu Ja'far berkata kepadany4 "Dua
nama lainnya adalah Thaahaa dan Yaasiin."

Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, ilAjb?A$;iijf O tL (Thaahaa. Kami
tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi

susah), dia berkata, "(Maksudnya adalatr) hai orang, Kami tidak
menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Dulu
beliau memang biasa berdiri pada malam hari dengan kedua kakinya.

Ini adalah logat suku 'Ak, bahwa bila engkau mengatakan ini kepada

3' Saya katakan: Hadits ini ada asalnya dalam Ash-Shahih. D*eluarkan oleh Al
Buklrari (hadits nomor: 3532) dari hadits Jubair bin Muth'am, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabdq "Aht mempunyai lima noma: Aht adalah Muhammad,
aku adalah Ahmad aht adalah Al Maafui yang dengan alcu Allah menghapus
kehfuran, aht adalah Al flaasyir yang manusia dilatmpulkan di hadapan kakifu,
dan aku adalah Al 'Aaqib';'
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seseorang dari suku 'Ak, 'Hai orang', maka dia tidak akan menoleh.

Tapi bila engkau katakan kepadanya, 'Thaatraa', maka dia akan

menoleh kepadamu."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "r.l adalah sumpah yang Allah bersumpah

dengannya, dan ini termasuk nama-Nya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-

Ny", ijieiYj (dan semua yang di bowah tanah), dia berkata , 
* ii\

adalah segala sesuatu yang basah."

Abu Ya'la meriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi SAW ditanya

tentang apa yang di bawah tanah. Beliau pun menjawab, 161 (4i2.
Lalu dikatakan, "Lalu apa yang di bawah air?" Beliau menjawab, l'lltJi

(Kegelapan). Laludikat3kan, "Lalu apa yang di bawatr kegelapan?"

Beliau menjawab, tt',a4lt (Udara). Lalu dikatakan, "Lalu apa yang di

bawah udara?" Beliau menjawab, csj-At (Embun). Lalu dikatakan,

"Lalu apa yang di bawah ,slj)n" Beliau menjawab, Gl*it C gy
l-r;ir ;-Jr'r t, (Ilmu para makhluk terputus di sisi ilmu Sang

Pencipta).36

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu darinya dengan

redaksi yang lebih panjang.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam Al
Asma' wa Ash-Shifat meiwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, jr\'fii'& (rnengetahui rahasia yang telah

tersembuny), dia berkata, "}Jt uduluh apa yang dirahasiakan manusia

pada dirinya. ,sJrf adalah apa yang tersembunyi dari pengetahuan

manusia dari antara yang dia lalarkan sebelum mengetatruinya, karena

Allah mengetatrui semua itu pada apa yang telah berlalu, dan

pengetahuan itu tetap satu, sementara semua makhluk di sisi-Nya

dalam hal itu sama seperti satu jiwa. Ini seperti firman-Ny", !{,7ii.ti

'u Saya belum menemukannya.
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,r-j qu.2^$!$X{5 ,Tidaklah Altah menciptakan dan

membangkitkan kamu'itu melainkan hanyalah seperti satu jiwa saja'."
(Qs. Luqmaan [31]: 28).

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih,
darinya, mengenai ayat ini, dia berkata, "tlt adalah apa yang engkau

ketahui, sedangkan ,Jrl adalah apa yang Allah masukkan ke dalam
hatimu dari apa yang tidak engkau ketahui."

Diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zmttaid
Az-Zuhd, Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azhamah, dan Al Baihaqi,
dengan lafa*, "Mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam
dirimu dan mengetahui apa yang akan kamu kerjakan besok."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai
firman-Ny4 aiztlii$UJ (atuu aht akan mendapat petunjuk di
tempat api itu), dia berkata, "Maksudnya adalah yang menunjukkan
jalan."

Abdwrazzaq, Al Firyabi, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ali, mengenai firman-Nya, -\\i'$fi (maka
tanggallranlah kedua terompahmu), dia berkata, "Terompatr itu
terbuat dari kulit keledai yang telah mati, karena itulah dikatakan
kepadanya,'Tanggalkanlatr keduanya'."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas,,ilo.:;S\rt)\;q (sesungguhnya kamu berada di tembah
yang suci, Thuwa), dia berkat4 "Maksudnya adalah yang diberkahi,
dan Thuwa adalatr nama sebuah lembah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, " g{} qj35i )A\ @i
lembah yang suci, Thuwa), batrwa maksudnya adalatr tanah yang suci,
karena beliau melalui lembatrnya pada malam hari, lalu melintasinya.
Dikatakan tki l? LJ ) c;* (Aku melintasi lembah anu dan anu)."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, Crt,
dia berkata, "(Maksudnya adalah) prjaklah lembatr itu."
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Disebutkan dalam Ash-Shabihain dar lainnya dari hadits Anas,

bahwa Rasulullah SAw bersabda, + ,P 31al2st f €'si ii ti1.

€f )J.6y1otr pit ,i'6 ii'r i,r6 ,6fi $qi:"!5 (Apabita s"seorang dari
kalian tertidur hingga melewatkan shalat atau lupa mengerjakonnya,

malra hendaklah dia melaksanalcannya ketilra mengingatnya, knrena

sesungguhnya Allah berfirman, "Dan dirikanlah shalat untuk

mengingat Al*.')."
At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

Ibnu Hibban, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari. hadits Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 t$b;)! a^Jrb'€J ,y
qf ;]ay'5t p?t ,,5'6 iur Lfi ,6iii $1(Barahgsiapa lupa akan suatu

shalat maka hendal*tya mengerjakannya ketika mengingatnya, karena

sesungguhnya Allah berfirman, "Dan dirikanlah shalat untuk

mengingat Al*.-).tt
Ibnu Syihab membacanya G:S U.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny", q.J:6 (Aku merahasiakan [waldurryaJ), dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) Aku tidak menampakkannya kepada seorang

pun selain-Ku."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,* t$'r(l
(Aht merahasiakan [waktunyaJ) oleh Diri-Ku."

3'shahih.

HR. Al Bu*fiari (847) dan Muslim (11477), dari hadits Anas.
ts shahih.
HR. At-Tirmidzi (178) dan Ibnu Majah (697), keduanya dinilai shahih oleh Al

Albani.
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ei^ii itrS@ rl 4 fiJ@ ata,) 6 e,Jrl @
@ d 6ji @ 6 at_rj J;;5 @ .ti'w-@ 

"-q
;i33ij@ wtt35@ "jer*L@c =4,3,i

@6;.c..Kiiy@ qf
oApakah itayang ditangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa,

'Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku puhul
(daun) dengannya untuk hambingku, dan bagiku ada lagi keperluan

yang lain padanya'. Allah berlirman, 'Lemparkanlah dia, hai
Musa!' Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba dia

menjadi seekor ular yang merayap dengan cepal Allah berJirman,

'Peganglah dia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya
kepada keadaannya sernula, dan kepithanlah tanganmu ke

ketiakmu, niscaya dia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat,

sebagai mukjizat yang lain (pula), untuk Kami perlihatkan
kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat

besar. Pergilah kepada Fir'aun; sesungguhnya dia telah melampai

batas'. B erkata M us ar' Ya T uh anku, lap angkanlah untukku
dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanhu, dan lepaskanlah

kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan

t6 *jSi {j ti LJ 6 @ 6i "t; c.tty, W;iLb
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jadikanlah untukku seotang pembanta dari keluargaku, (yaitu)

Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan

jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak

bertasbih kepada Enghau, dan banyah mengingat Engkau

Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami'-"

(Qs. Thaahaa [20]: 17-35)

Firman-Nya, 6t5-A*,A$-V3 (Apatrah itu yang di tangan

lrananmu, hai Musa?). Az-Z,aiiai dan Al Farra mengatakan bahwa

AS.adalah ism naqishyang disambung dengan A>r;ryakni o-j' o
'#r(apa itu yang di tangan kananmu)

Diriwayatkan dari Al Farra, bahwa dia juga berkat4 * 1$ di

sini bermal<na 9+i (ini). Jika dikatakan ailJj 6 (apa itu) maka ini juga

boleh, yakni ,r}lt ali 6 (apa sesuatu itu)."

' Pendapat yang pertama dikatakan oleh orang-orang Kufah.

Az-Zajjaj berkata, "Makna menanyakan kepada Musa

mengenai tongkat di tangannya adalah untuk memfokuskannya

kepada tongkat itu, guna memberikan mukjizat melalui itu setelah

adanya penetapan sebelumnya dan pencermatan terhadapnya."

Al Farra berkata, *Maksud pertanyaan ini adalah pemastian

perkara, hingga Musa mengatakan G\G {4 Qni adalah tongkatku),

guna menetapkan hujjah kepadanya setelah dia mengakui perihalnya.

Jika tidak, maka Allah sudatr mengetahui sejak azali."

6 berada pada posisi rafa'sebagai mubtada', dan ds.adalah
Hmbar-nya. sementara 6g,7.terada pada posisi nashab sebagai haal

jrka fis.sebagai kata penunjuk, sebagaimana ztrahir lafazhnya. Tapi

iika Ai. sebagai ism maushul, maka ,it r*, adalah shilah untuk

maushul.

TAFSIR FATHUL QADIR t71



G6L dJG' (bertrata Musa, "Ini adalah tongkatht.'). Ibnu

Abi Ishaq membacanya "r#, sesuai dengan logat atau aksen suku

Hudzail.

Sementara itu, Al Hasan membacany a q;L-Jeb, dengan kasrah

padahuruf huruf yaa' karenabertemunya dua suhtn.

W13*;t1 (aht bertelekan padanya) maksudnya adalatr, aku

bertopang padanya ketika berjalan, serta bersandar padanya ketika
lelah dan berhenti. Dari pengertian ini, adakatai,tSlr (penyandaran).

,,*eq,i[V (dan aht puhtt [daunJ dengannya untuk
trnmbinglat). Dikatakan r ltir - te - Aiu|u$ apabila memukulkan
tongkatnya pada pepohonan untuk menjatuhkan dedaunannya.

Seorang penyair mengatakan,

€cl;eU,:u pl
"Aht pulatlkan dengan tongkat untuk kambing-kambinght

pada ranting-ranting dan dahan-dahan yang lembek."

An-Nakha'i membacarryafil,dengan huruf sfia yang artinya

membentak kambing. Demikian juga qira'ah Ikrimah.

Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua macam

logat atau aksen yang maknanya surma.

\A4C,VJ.-, (dan bagitru ada lagi keperluan yang lain
padanya) maksudnya ud1l+ g!* (keperluan-keperluan). Bentuk

tunggalnya'trli,i$ii aaa"$Y. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al
A'rabi dan Quthrub. Maksudnya, Musa menyebutkan rincian
kegunaan tongkat tersebut, kemudian ditutup dengan ungkapan yang

global.

Sejumlah orang mengemukakan kegunaan tongkat,

diantaranya ucapan sebagian orang Arab, 'Ini tongkatku, aku

menancapkannya untuk shalatku, aku menghitungnya untuk
hitunganku, aku memperkuat diri dengannya dalam perjalananku, aku

lilrr)tb\i fru
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bertelekan padanya dalam jalanku agar langkahku lebih lebar, aku

melompati sungai dengannya karena dapat mencegahku dari

tergelincir, aku menggantungkan pakaianku padanya guna

melindungiku dari panas dan menghangatkanku dari dingin, dia

adalah bawaan perjalananku, penggantung emberku, aku bisa

berpegangan dengannya ketika menanjak, bisa mengetuk pintu

denganny4 bisa melindungi diri dengannya dari serangan anjing, bisa

menggantikan fungsi tombak untuk menusuk, dan bisa menggantikan

fungsi pedang saat berhadapan dengan penjahat. Aku mewarisinya

dari ayahku dan akan diwarisi oleh anakku setelahku.

Saya telah mengkaji sebuah karya berupa satu jilid ringan -
mengenai kegunaan tongkat- karya salatr seorang ulama

kontemporer. Di dalamnya dia menyebutkan khabar-khabar, syair-

syair, kegunaan-keguruum sederhana, dan poin-poin penting. Allah
SWT telah menghimpunkan bukti-bukti agung dan tanda-tanda beqar

pada tongkat Musa, yang dengan itu beliau dapat mengatasi reka-

perdaya para tukang sihir dan tindakan para pembangkang. Sulaiman

ptrn menggunakarurya dplam khutbahnya, saat memberikan wejangan,

dan saat shalat(nya yang panjang).

Ibnu Mas'ud adalatr orang yang biasa memegangkan tongkat

Nabi SAW. Beliau SAW biasa menyampaikan khutbah dengan

menggunakan tongkat. Demikian juga para khalifatr setelah beliau.

Orang Arab biasa membawa tongkat dan bertelekan padanya saat

berbicara dan berpidato.

Kalimat lJ.5(d]lii qUan ber/irman, "Lemparkanlah dia,

hai Musa!') adalah kalimat permulaan, sebagai jawabarl atas

pertanyaan yang diperkirakan. Allah SWT memerintahkannya untuk

melemparkaxnya, guna memperlihatkan mukjizat yang nyata pada

tongkat itu.
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ti.^-iJti (lalu dilemparkannyalah tonglcat itu) oleh Musa ke

tanah. $il"i7-tib (maka tiba-tiba dia menjadi seekor ular yang
mercryap dengan cepat), karena Allah SWT merubah unsur-unsumya

dan bentuknya sehingga menjadi ular yang hidup, berjalan dengan

cepat dan merayap.

Ada juga yang mengatakan bahwa tongkat itu bercabang duq
lalu kedua cabang itu menjadi bermulut, sementara bagian lain
menjadi tubuh ular yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat
lain serta "mencaplok" bebatuan. Tubuhnya besar dan bentuknya
mengerikan. Tatkala Musa melihatnya, dia merasa takut, sehingga dia
lari ke belakang tanpa menoleh.

Saat itu JG @erfirmanlah) Allah SWT, 6ry.'JiJ;tiL
Jrt^'iit+e Qteganglah dia dan jangan takut, Kami akan

mengembalikannya kepada keadaannya semula). Al Alitrfasy dar. Az-
Zajjaj mengatakan bahwa perkiraannya adalah Wbj 6epada
keadaannya), seperti firman-Nyu, fi6"i36lL (Oon Musi memilih
kaumnya). (Qs. Al A'raaf l7l: 155). Bisa juga sebagu mashdar,

karena makna 6i;'. adalah 6'P!- (Karni akan menjadikannya).
Bisa juga mashdar ini bermakna ismul .fa'il, yakni aJ;). Atau
bermakna ismul maful, yakni {$. Malananya adalah, setelah engkau

memegangnya, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya

semula, yaitu tongkat.

Ada juga yang mengatakan batrwa ketika dikatakan
kepadany4 'JJi | (iangan tahtt), rasa takutnya hilang dan beliau
menjadi tenang, maka dia mengusapkan tangannya ke mulutnya dan

mengelus jenggotrya.

,;)rg. $1:i iJti (dan kepitkanlah tanganmu ke trettalonu).

Al Farra dan Az-Za11aj mengatakan bahwa 0riryi UJ+ (sayap

manusia) adalah lengannya.
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Quthrub mengatakan bahwa |ti-rli iW aaaUnsisi tubuhnya.

Penggunaan lafaz}- L6a.ii, un{rt -"ngrrrgkapkan sisi tubuh, karena di
situlah tempatnya sayap (tt*lU.

Ada juga yang mengatakan bahwa .I1 Ai siri bermakna fj
(bersama), yakni bersama sisi tubuhmu.

Penimpal kata perintah ini adalah i,C;. & (niscaya dia keluar

menjadi putih cemerlang), yakni tanganmu akan keluar dalam

keadaan menjadi putih.

Kalimat ;)*r- (tanpa cacat) berada pada posisi nashab

sebagai haal (keteratgan kondisi), yakni dalam keadaan tanpa cacat.

i r3, adalatr i;it (aib; cacat). Ini kiasan tentang kusta atau sopak.

Maksudnya, keluar menjadi putih dan memancarkan cahayanya

dengan terang pada malam dan siang hari seperti halnya matahari,

bukan karena kusta.

Manshub-nya {A'4'. @ebagai mukjizat yang lain [pulaJ)
adalah karena sebagai haal jlug4 yakni sebagai mukjizat lainnya selain

tongkat.

Al Akhfasy mengatakan batrwa manshub-nya Z!. karena

sebagai badatdai {i;,
An-Nahhas mengatakan bahwa ini pendapat yang bagus.

Az-Zajjaj berkat4 "Maknanya adalatr, Kami memberimu
mukjizat yang lain, karena ketika Allah mengatakan :l:;;. Cj (niscayo

dia lre kzluar menjadi putih cemerlang), maka menunjukkan bahwa

Allah telah memberikan mukjizat yang lain."

Allah SWT kemudian menyebutkan alasan itu dengan firman-
Nva, i$ii G$;U63L (untuk Kami perlihatkon kcpadamu sebagian

dari tanda-tartda kclatasaan Kami yang sangat besar). Suatu-pendapat

menyebutkan bahwa perkiraannya adalah 'Oi-/al-t-i r-ii5 1fu*i
lakukan itu untuk Kami perlihatkan kepadamu). Kalimat C*);i
terkait kalimat yang dibuang, yang berperan sebagu haal. ;Kl
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maknanya 
"jJr 

(yang sangat besar), yang merupakan sifat untuk

maushuf yang dibuang. Perkiraarurya adalah, untuk Kami perlihatkan

kepadamu dengan kedua mukjizat ini dari tanda-tanda kekuasaan

Kami yang sangat besar, yakni tangan dan tongkat. Hal ini tidak

berarti bahwa tangan merupakan satu-safunya tanda kekuasaan Allah

yang sangat besar hingga melebihi tongkat, karena pada tangan hanya

terjadi perubahan wama, sementara pada tongkat, selain terjadi

perubahan warna, juga ada tambahan lain yang berupa ukuran,

berubahan wujud, dan perubahan kemampuan yang di luar kebiasaan.

Allah SWT kemudian menjelaskan maksud mukjizat-mukjizat

ini, i',fcdy-,i;n Qtergilah kepada Fir'aun). Dikhususkannya

penyebutan Fir'aun adalah karena kaumnya mengikutinya. Allatr lalu

menyebutkan alasan iu, {$iiy- (sesungguhnya dia telah melampai

batas), yakni durhaka, sombong, kufur, sewenang-wenang, dan

melampaui batas.

Kalimat ,st{ 4-ASJC (berkata Musa, "Ya Tuhanht,

lapangkanlah untulcku dadaht.") adalah kalimat permulaan sebagai

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan,

"Lalu apa yang dikatakan Musa?" Jadi, lLLJt 'tte *tn7a lapang dada.

Musa AS merendahkan diri kepada Tuhannya dan menyatakan

kelemahannya dengan mengatakan, O)11 iiS-{;c2J6[.i- e (Dan

sempitlah dadoht dan tidak lancar lidahlat). (Qs. Asy-Syu'xaa' 126l:
13).

"Jafr 
(dan mudahkanlah untuklru urusanht). Makna j_-3

,:(!i adalah ;\i'W (memudahkan wusan).' 
o):)|ni"iffu (dan lepaskanlah kekahtan lidahtat)

maksudnya adalatr ketidakjelasan berbicarayffig disebabkan oleh bara

api yang pernatr dimasukkan ke mulutnya ketika dia masih kecil.
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Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT menghilangkan

semua kekakuan itu, berdasarkan firman-Nya, 6;i-;ii4jft
(s esungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa.).

Ada juga yang mengatakan bahwa tidak hilang semua

kekakuan lidahnya karena dia tidak memohon dihilangkan semuanya,

tapi hanya memohon untuk dihilangkan kekakuan yang menghalangi

pemahaman orang lain. Pendapat ini didasarkan pada perkataannya, g,

J)1- (lidahh), ya]g.Ji kekakuan pada lidahku. Ini dikuatkan oleh

perkataannya, il4,U 4'; (Di a t eb ih fas ih t idahny a darip adaht) .

(Qs. Al Qashash t281-3q Juga perkataan dari Fir'aun, 1-"K{;
(Dan yang hampir tidak dapat menielaskan). (Qs. Az-Zukfiruf [43]:

s2).

Penimpat kata perintatr .alatah ".ii'W- $upaya mereka

mengerti perkataanlat), yakni ;r'S ry:,41;"(9yaVa mereka mengerti

perkataanku). Datam perkataan orang Arab, il4ir artinya fiiir 6raham;

mengerti). Kemudian dik*rususkan sebagai ilmu syariat (mengerti ilmu

syariat), dan orang yang mengerti itu disebut L9. Demikian perkataan

Al Jauhari.

.6'tiS@ $,tet$ j,f;g (dan iadilantah untukht seorans

pembantu dari keluargaht, [yaituJ Harun, saudaraht).

'1,;jt aaAahlr'.Jr Oang menanggung beban), seperti,,|J. ti
dan S{rylit; karena dia orang yang ikut menanggung beban Sultan.

Az-Zajjaj berkata, "Derivasinya dalam bahasa terbentuk dari

'l:it, yaitu benteng yang digunakan agar selamat dari kehancuran.

iilt adalah ol*g yang pendapatnya menjadi andalan raja dalam

berbagai urusan, sehingga merujuk kepadanya."

At Ashma'i berkata, "Kata ini dibentuk aart'a;yril, yakni

$tlS, (kerjasama; saling membantu; saling menolong)."

Manshub-nya $i-t a*'oi$ adalah karena sebagai maf'ul dari

,uo.Y.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maful-nya adalah $;24
(untukku seorang pembantu), sementara 'air> sebagai 'athf bayan

untuk t'r;'..

Pendapat pertama lebih tepat.

Sedangkan j terkait dengan kalimat yang dibuang, yakni gtl

'-J. 
seaanekan .f14 (dari keluargah) sebagai sifx $-i-r, dan gi

sebagai b adal dari itir\.

qfAK;\@,s$ =$'^i (teguhkanlah dengan dia kelruatanht,

dan jadikanlah dia sehttu dalam urusankrt). Jumhur membacanya 3"i
(teguhkanlah), dengan hamzah washl, sedangkan K;5 (dan

jadikanlah dia selanu) dengan hamzah qath'i. Keduanya dalam bentuk

doa, yakni, wahai Tuhanku, teguhkanlah kekuatanku dengannya, dan

jadikanlatr dia sekutuku dalam unsan misi ini. ]iti adatah i't i,
(kekuatan). Dikatakan i.ljT artinya 6rji (menguatkannya)

Ada juga yang mgngatakan .;ir[Jr ftrunggung), yakni kuatkanlatr

punggungku dengannya.

Ibnu Amir, Yahya bin Al Harits, Abu Haiwah, Al Hasan, dan

Abdullah bin Abi Ishaq membacanya 3&t dengan hamzah qath'i, dan

k -b?r,dengan dhammahpada huruf hamzah.Maksudnya adalatr 335f

qft ,t Ul k {lt el:t *rUl lsehingga dikuatkan dengan dia kekuatanku,

dan aku menyertakannya dalam urusanku).

An-Nahhas berkata, "Mereka menjadikan kedua fi't im pada

posisi jazm sebagai penimpal kalimat 6-rj,y;S (dan jadikanlah

untulr*u s e or ang p emb antu)."

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya 'dl, dengan fathah
padahuruf hurufyaa'.

tg{Kri@ 16fr35 ltrpoy, trami barryak bertasbih

lrepada Engknu, dan banyak mengingat Englrau). Tasbih dan dzikir ini

merupakan tujuan dari doa tadi. Maksud "tasbih" di sini adalah tasbih
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dengan lisan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

shalat.

Manshub-nya 6$ di kedua tempat ini adalah karena sebagai

na'f untuk mashdar yang dibuang, atau zaman (sebutan waktu) yang

dibuang.

6;6,&eL (sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat

fireadaanJ kami).'oro:)t a6stulr',*..i, (yang melihat). 'n o:)t iugaberarti
yang melihat hal-hal tersembunyi, dan inilah yang dimaksud di sini,

yakry sesungguhnya Engkau Matra Mengetahui ketika kami masih

kecil, lalu Engkau berbuat baik kepada Kami, maka sekarang berbuat

baiklah lagi kepada Kami.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

tongkat Musa, dia berkata, "Salah seorang malaikat memberikannya

kepada Musa ketika dia sedang menuju Madyan. Tongkat itu

menyinarinya pada dmalam hari, dipukulkan ke tanah lalu

mengeluarkan tanaman untuknya, dan dipukulkan ke dedaunan

sehingga merontokkannya unhrk kambing-kambingnya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ilaimah, mengenai firman-Nya, &i/q,,fit;
(dan afu puhtl [daunJ dengannya untuk kambinght), dia berkata,

"r{ku pukul pohon dengannya sehingga menjatuhkan dedaunan

darinya untuk kambingku."

Diriwayatkan juga menyerupai itu dari sejumlah salaf.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan tentang

firman-Ny u" aASaGlW-J; (dan bagiht ada lagi lceperluan yang lain

padanya), dia berkat4 "(Maksudnya adalah) 447 (keperluan)."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.
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Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Qatadatr, dia berkata,

"Tongkat itu meneranginya pada malam hari. Itu dulunya tongkat

Adam AS."

Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, 1i5';ga.$bf*;ift Qalu dilemparkannyalah tongkat itu, mako

tibaliba dia menjadi seekor ular yang mercryap dengan cepat), dia
berkata, "Sebelum itu tidak ada ular, lalu ular itu merayap pada

sebuah pohon lalu memakatnya, dan meray,ap lagi pada sebuah batu

lalu menelannya, hingga Musa mendengar jatuhnya batu ke dalam

perutnya. Musa pun lari membelakangi, lalu dia diseru, 'Hai Musa,

ambillah dia'. Namun Musa tidak rnengambilnya. Kemudian diseru

lagi untuk kedua kalinya dan diperintahkan, 'Ambillah itu dan
janganlatr engkau takut'. Lalu dikatakan kepadanya untuk ketiga

kalinya, 'Sesungguhnyd engkau termasuk orang-orang yang aman,

maka ambillah dia'.."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nyq {r}.iit1*6*" (Kami alcan

mengembalilcanrrya kepada keadaaryta semula), dia berkata,

"(Maksudnya adalatt) kondisinya semula."

Me'reka berdua juga meriwayatkan darinya, mengenai firman-
NV4 ii*a$anpa cacat), dia berkata, "(Maksudnya adalatr) bukan
karena penyakit sopak atau kusta."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ,$'b;i@ $1e5-i, j,y,;g (dan jaditranlah untukht
seorang pbmbantu dari keluargalat, fyaituJ Harun, saudoralat), dia
berkata, "Dia (Harun) lebih tua dari Musa."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai frrman-Nya,

$eKiS (dan iodikanlah dia sehttu dalam urusanht), dia berkata,

"Harun juga menjadi nabi ketika Musa menjadi nabi."
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I'y-aj2l\)Gi
uAllah berftrmaru,'S esungg uhny a telah dip erkenan kan

permintaanmu, hai Musa'. Dan sesungguhnya Kami telah memberi

nikmat kepadamu pada kati yang lain, yaitu ketika Kami

mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, yailu,

'Letakkanlah dia (Musa) di dalamleti, kemudian lemparkanlah dia

ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi,

supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnyat. Dan Aku

telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku;

dan supaya kamu diasuh dibawah pengawosan-Ku. (Yaitu) ketika

saudaramu yang perempuan berjalan, lalu dia berkata kepada

(keluar g a Fir' aun),' B olehkah s ay a men uni ukkan kep adamu orang

yang akan memeliharanya?' Maka Kami mengembalikanmu kepada

ibumu, agar senflng hafinya dan tidak berduka cita. Dan kamu

pernah membunuh seotang manusia, lalu Kami selamatkan kamu

dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa

cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk

Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan
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hai Musa, dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku Pergilah kamu

b es erta s audaramu dengan membawa ay at-ay at-Ku, dan i ang anlah

kamu berdua lalai dslam mengingat'Ku; Pergilah kamu berdua

kepada Fir'aun, sesangguhnya dia telah melampaui batas; maka

berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah'

lembut mudah-mudahan dia ingat alau takut'."

(Qs. Thaahaa [20]: 36-44\

Ketika Musa memohon agar dilapangkan dadanya,

dimudatrkan unuianny4 dilepaskan kekakuan lidahnya, dan diberikan

pembantu baginya dari keluarnya, Allah memberitahunya bahwa

Allah telalr mengabulkan permohonannya itu, 6;i-69:4J i;
(sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa).

Maksudnya adalatr, tetah diberikan kepadamu apa yang engkau minta.

Jti.st ini adalah J;Pt (yang diminta), yakni q:i:r;:t (yang

diminta; permintaan), seperti * y*rsbermakna 3J+;. Tambahan

kalimat 6#- (hai Musa) sebagai penghormatan baginya dengan

khithab ini disamping sebagai penyesuaian akhiran-akhiran ayat.

Kalimat '{;Ai:t ,6Sg';i$ (dan sesungghnya Kami telah

mernberi nibnat kepadamu pada kali yang lain) adalah kalimat

permulaan untuk meneguhkan hati Musa dengan disebutkannya

nikmat-nikmat Allah kepadanya. l;ir aaaar' sikap baik dan pemberian

keutamaan. Maknanya adalah, sesungguhnya Kami telah memberikan

kepadamu kebaikan lain sebelum yang ini, yaitu pemeliharaan Allah

terhadapnya dari keburukan musuh, sebagaimana Allah jelaskan di

sini.

rr;l adalah bentuk ta'nits dai ;T,dan maknanya # (v^s
lain).

{;;;tr,tti\ 6i4-:1\, ltaitu trctil@ Kami mengilhamkan kepada

ibumu suatu yang diilhatnkan) maksudnya adalah, Kami anugerahkan
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pada waktu itu, yaitu waktu pengilhaman. Jadi, i1 sebagai zharf

pengilharnan (keterangan waktu pengilhaman). Maksud pengilhaman

kepadanya bisa berupa ilham kepadany4 atau berrrimpi melihat itu,

atau melalui lisan seorang nabi, atau melalui lisan malaikat. Jadi,

bukan melalui jalur kenabian seperti halnya watryu kepada Maryam,

atau pemberitafiuan para nabi terdahulu tentang itu hingga beritanya

sampai kepadanya. Maksud {;;2( (suotu yang diilhamkan) adalah

sesuatu yang akan terjadi padanya. Terlebih dahulu dikemukakan

secara samar, selanjutrya diberikan penafsirannya untuk menegaskan

perkaranya

Kalimat 9;6iyyji6 Qtaitu, "LetakJranlah dia [Musal di

dalam peti), sebagai penjelasan, karena pengilhaman mengandung

makna perkataan. Atau sebagai mashdar dengan perkiraan ry)st 9;,
(yaitu .letakkanlah dia). ljijil di sini [yakni dari ,ri5t1 arttnya

meletakkan, yakni letakkanlah dia di dalam peti. Penafsiran tentang

,;jr3(tetatr dipaparkan dalam surah Al Baraqah pada kisah Thalut.

Ai1*ji6 (kemudian lemparkanlah dia ke sungai tNitl)
maksudnya yaitu, lemparkanlah peti itu ke sungai. li aaatfi laut atau

sungai besar.

Al Farra berkata, "Ini adalah perintah, dan ini mengandung

ganjaran, yakni )/iur€ur$gp! (lemparkanlah dia, maka sungai

itu pasti membawanya ke tepi).

.y$Uleii{$,(matra pasti sungai itu membclwanya ke tepi).

Kata perintah untuk sungai' tyakni #l adalah karena

memosisikannya sebagai yang dapat memahami dan membedakan,

karena pendamparan yang dilakukan oleh sungai itu adalah perintah

yang pasti terjadi.

Jt-:ft artinya tepi laut atau sungai. Disebut Srt '' karena air

mengikisnya (5, ','1. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Duraid.

Maksudnya di sini adalah tepi laut atau sungai, .bukan tepian itu.
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Semua dhamir di sini untuk ;i, dan bukan untuk 9.|;6i 1peti1.

Kendati peti itu dilemparkan bersamany4 namun maksudnya adalah

Musa. Jadi, dhamir-dhamir yang sebelum dan setelah ini adalah

untuknya.

Kalimat fi";rj3iiLY- lt"poyo diambil oleh [Fir'aunJ
musuh-Ku dan musuhnya) sebagai penimpal perintatr untuk

melemparkan. Maksud "musuh" adalatr Fir'aun, karena ketika ibunya

Musa melemparkannya ke sungai (Nil), ternyata dari sungai itu ada

cabang yang mengaralr ke tempat Fir'aun, lalu Allatr menggiringnya

ke tempat Fir'aun tersebut, lalu dia mengambil peti itu dan mendapati

Musa di dalamnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa sungai itu
mendamparkannya ke tepi, lalu dilihat oleh Fir'aun, kemudian Fir'aun
memerintahkan untuk mengambilnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa peti itu ditemukan oleh

putri Fir'aun

Pendapat pertama lebih tepat.

6,L13,i& ii| (dan Atu telah melimpahkan kepadamu twsih

scryang yang datang dari-Ku) maksudnya adalah, Allah melimpalrkan

kasih sayang terhadap Musa di dalam hati para harrrba-Ny4 sehingga

tidak seorang pun yang melihatrya kecuali menyayanginya.

Ada juga yang mengatakan bahwa Allah menganugerahinya

keelokan, sehingga tidak seorang pun yang melihatnya kecuali

menyukainya.

Ibnu Jarir berkata, "Malcnanya adalalL dan Alu telatr

melimpahkan ratrmat-Ku kepadamu."

Ada juga yang mengatakan bahwa ii-+ di sini terkait dengan
'e{iif, sehingga maluranya adatah'a-?J'O-$b e-:+'.*it (Aku telatr

melimpahkan kepadamu kasih sayang dari-Ku), yakni Aku
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mencintaimu. Sedangkan orang yang dicintai Allah pasti dicintai oleh

manusia.

|*,*'& (dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan'

Kz) maksudnya adalah, supaya kamu dididik dan diberi makan di

bawalr pengawasan dari-Ku. Dikatakan ','-$E ,yTr'* apabila orang

iin mendidik anak perempuannya.iJ";j'* artinya memberi makan

kudanya dan merawatnya.

Penafsiran -rI;; t|dengan oa rs?4(dengan pengawasan dari-

Ku) adalah benar.

An-Nahhas berkata, "Ini dibenarkan dalam pengertian bahasa.

Tapi ini bukan berarti pengkhususan bagi Musa, karena segala sesuatu

pasti berada di bawah pengawasan Allah.'

Abu Ubaidah dan Ibnu Al Anbari mengatakan bahwa

maknanya adalah, supaya kamu diberi makan dengan kecintaan-Ku

dan sesuai kehendak-Ku.

Anda mengatakan ,# ,sJb;g\i'J 46 yang artinya, aku

mengambil berbagai hal dengan keinginanku.

Ibnu Al Anbari berkata, "]iit pada ayat ini maksudnya adalatr

kehendak dan pilihan. Ini berasal dari ungkapan.# oj;'t,D-i r;d,

yakni fulan berangkat dengan keinginanku."

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf laam di sini terkait

dengan kalimat yang dibuang, yakni '*A.U;'*i (Aku melakukan

itu supaya kamu diasuh).

Ada yang mengatakan batrwa bahwa huruf laam di sini terkait

dengan Llii(.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf laam. di sini terkait

dengan yang setelahnya, yai<ni, dan supaya kamu diasuh di bawah

pengawasan-Ku, maka Kami tetapkan berjalannya saudaramu yang

perempuan.
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Ibnu Al Qa'qa' membacanya 6241, dengan suhtn pada huruf

laam dalambentuk kata perintah.

Sementara itu, Abu Nuhaik membacanya dengan fathah pada

hwuf taa'. Maknanya adalah, dan supaya gerak-gerikmu dan

tindakanmu sesuai dengan kehendak-Ku dan berada di bawah

pengawasan-Ku.

Kalimat 4*;;y ([yaituJ kctilu saudaramu yang

p e r e mp uan b e rj a I an) adalah z harf wfiltk t:.j/lt a,elu'€-e3... B i sa j uga

sebagai badal dan-.3iit(l@tita Kami mengilhamtan). Nama saudara

perempuannya itu adalah Maryam.

tt(;-;ri;:*;SlSi 1tot" dia berkata kcpada flreluarga
Fir'aunJ, "Bolehkah saya menunjul<kan kepadamu orang yang alcan

memeliharanya?'). Int karena dia keluar untuk mencari tatru berita

Musa, lalu dia mendapati Fir'aun dan istrinya, Asiah, sedang

mencarikan ibu susu untuk Musa, maka dia mengatakan perkataan ini

kepada lnereka, "Bolehkah saya menu4iukkan kepadamu orang yang

akan merawat dan memeliharanya?" Mereka berkata, "Siapa itu?" Dia

menjawab, o'Ibuku." Mereka berkata, "Apakah dia bersusu?" Dia

menjawab, "Ya. Susunya saudaraku, Harun." Harun adalatr saudara

Musa yang lebih tua setahun darinya. Ada juga yang mengatakan

lebih dari itu. Lalu ibunya datang, dan Musa pun mau menyusu

kepadanya. Musa tidak mau menyusu kepada selainnya. Inilah makna

,$ Ay,lC;j (maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu).

Dalam Mushaf Ubay dicantumkan '!:$:ttl (maka Kami

mengembalikanmu). W 5 S <oSo, senang hatinya).

Ibnu Amir dalam riwayat Abdul Humaid darinya membacanya

'F$,dengan kasrahpadafuiruf qaaf. i
Ulama yang lain membacanya denanfathah.

Al Jauhari berkata, "Polanya yaitu r]..Ji -;J - $? *'crTj.
Contohnya ,#ir't;J., (or*g yang tenteram hatinya). Oitatatan bf
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,-..r'-.th,'}it - "F -'a-& artinya kebalikan dar.t!4.J (gelisah). Maksud

"senang hati" di sini adalatr gembira karena anaknya kembali

kepadanya setelah dia melemparkannya ke sungai dan sangat bersedih

atas perpisatran itu.

i/'l: (dan tidak berduka cita) maksudnya adalatr,

kegembiraan tidak dinodai oleh kesedihan (duka cita) karena sebab

apa pun. Seandainya yang dimaksud adalah sedih karena suatu sebab

yang bila sebab itu hilang, maka hatinya menjadi senang, tentu kata

penafian "duka cita" didahulukan penyebutamrya daripada

"kesenangan hati", sehingga penafian duka cita ini diartikan sebagai

sesuatu yang terjadi karena peristiwa yang setelahnya. Bisa juga

dikatakan bahwa karena huruf wawu sebagai partikel penggabtrng,

maka pemaduannya tidak ditetapkan. Ada juga yang mengatakan

bahwa maknanya adalah, dan kamu tidak bersedih, hai Musq dengan

kehilangan kasih sayangnya. Pemaknaan ini terlalu dipaksakan.

l5,Ji; (dan kamu pernah membunuh seorang manusia)

maksudnya adalatr orang Qibthi yang dipukul oleh Musa hingga

tewas. Pembunuhan itu adalah pembunuhan yang tidak disengaja.

Aiirlqi (alu Kami selamatkan kamu dari kesusahan)

makstrdnya adalah kesusatran yang engkau alami karena telatr

membruruhnyq sehingga muncul rasa takut akan hulcum akhirat atau

duniq ataukeduanya

Ada juga yang mengatakan bahwa ;il adatah i-;lir
(pembunuhan) menurut batrasa suku Quraisy. Ini pemaknaan yang

sangatjauh dari tepat.

q# @on Kami tulah mencoibamu dengan beberapa

cobaan).ilil' tvrf."i dai- ;itjbermakna iArir 6r"-terian), dan juga

bermakna perkara yang rumit, dan segala yang menjadi cobaan bagi

seseorang.
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Kata (jibisa sebag u mashdar, seperti ]-6!' ,if' a* 'r-6it,
yakni iy'il'lriiii;t dan r]r '..:"y:ltfjpr (K*r: mengujimu; mencobamu).

Bisa juga sebagai bentuk jarnak dari a-ii2 dengan menepisnya

muta'addi-nya dengan taa' ta'nits seperti 3# p"dui:;l,d* ].ril
paaaii:t--i.. Maksudnya adalah, Kami menyelamatkanmu lagi setelah

engkau mengalami cobaan yang telah disebutkan, sebelum Allalt
memilihmu unhrk mengemban risalah-Nya. Kemungkinan maksud

disebutkannya penyelamatannya dari kesusatran yang disebabkan oleh

pembunuhan itu dan penyelamatannya dari berbagai cobaan

kepadanya adalatr pemeliharaan Allah SWT terhadapnya, dan untuk

meneguhkan hatinya ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang

akan terjadi saat berhadapan dengan Fir'arn dan bani Israil.

i;-l iAA'w e4$ @atrn kamu tinggat beberapa tahun di
antara penduduk Madyan). Al Farra berkata "Perkiraannya adalah,

dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, lalu engkau

pergi ke Madyan, lalu tinggal di srna selama beberapa tahun.

Pembuangan kalimat semacam ini banyak terdapat dalam Al Qur'an
dan perkataan orang Arab, karena mereka biasa membuang kalimat-

kalimat yang maknanya sudah dapat dipahami atau diketatrui. Madyan

adalah negerinya Snr'aib, yang berjarak delapan mohalah dari Mesir.

Musa melarikan diri ke sana dan tinggal di sana selanra

sepuluh tahun, yaitu untuk menggenapkan salah satu dari dua waktu
yang ditawarkan (oleh Syu'aib). Ada juga yang mengatakan bahwa

dia tinggal bersama Syu'aib selama dua puluh delapan tatrun, yang

sepuluh tahun diantaranya sebagai mahar untuk istrinya, yaitu putri

Syu'aib, sedangkan delapan belas tahun lagi tinggal di sana hingga

mempwryai anak.

Huruf faa' pada e$ @aka kamu tinggal) menunjukkan

bahwa maksud "cobaan" tersebut adalatr yang terjadi sebelum dia

tinggal di Madyan.
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6Ari;1;4? (kemudian knmu datang menurut waktu

yang ditetapkan hai Musa) maksudnya adalah, pada waktu yang telah

ada dalam ketetapan-Ku untuk berbicara kepadamu dan

menjadikanmu seorang nabi. Atau, pada waktu diturunkannya wahyu

kepada para nabi, yaitu pada pangkal empat puluh tahunan. Atau, pada

waktu yang telatr engkau ketahui dari pemberitahuan Syu'aib

kepadamu.

Seorang penyair berkata,

)i &,;;'i.r,J K 6i d',rtt \t -^i>ut se

"Dia meraih kltilafah tatkala telah tibawabuyang drtetapkan

baginya,

sebagaimana Musa datang kepada Tuhannya padawaktu yang telah

ditetaplmn."

K"^ 7 berfungsi mengurutkan, guna menunjukkan bahwa

datangnya Musa adalatr setelah beberapa waktu, disebabkan dia salah

jalan, kambing-kambing berkeliaran, dan sebagainya.

arif-,;)ru,$ (dan Afu telah memilihmu untuk diri-Kt).

ir&ri lyafni dan ,1{l,53adala}r 1;blieiyyalari kebaikan yang

Anda berikan kepada seseofirng. Maknanya adalatl, Aku telatr

memilihmu untuk menerima wahyu-Ku dan mengembao risalah-Ku

agar engkau bertindak sesuai dengan kehendak-Ku.

Az-Zayaj berkatq "Penakwilannya adalah, Aku telatr

m6milihmu untuk menegakkan hujjah-Ku dan meqiadikarnu di antara

Aku dan para maktrluk-Ku, serta engkau menjadi penyarrrpai dari-Ku

dengan kedudukan yang Aku lakukan bila Aku berbicara kepada

mereka atau menyampaikan hujjah kepada mereka."

Ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan

perumpamaan tentang kemuliaan besar yang telah Atlah SWT berikan
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kepadanya, yaitu mendekatkan kerajaan kepada sebagian orang

pilihan-Nya.

i;Jt:55{ @ergitah kamu beserta saudaramu) maksudnya

adalah, dan hendaklah saudararru berangkat juga. Ini kalimat

permulaan untuk menerangkan maksud pemilihan itu.

Makna 
"S$@engan 

membowa ryat-ayat-Kt) adalah, dengan

membawa mukjizat-mu(iizat yang telatr aku berikan kepadamu

sebagai bukti kekuasaan-Ku, yaitu sembilan mukjizat.

"f>eqJ; 
(dan ianganlah kamu berdua lalai dalam

mengingat-Ku) maksudnya adalah, janganlah kalian berdua lemah dan

jemu. Dikatakan qt - 4- ,fuapabila lemah.

Seorang penyair berkata,

'* q ;"b, tl liyi li 'i'of :liU Aa
"Muhammoa tiaoAot lalai walaupun suka memaaflran.

Dia memiliki Tuhan yang tidak pernah pergr dan tidak pula berlalu."

Imru'ul Qais berkata,

,Ft;t *$u;fr! bJ ,;jt ,b .>rL$t 11 tiyu-
"Dia berteriak kctitra yang cepat t*Wo i* ,raorg t"*i,'

sehingga menerbangkan debu dari jejak telapak di tempat yang

dijejalotyo;'

Al Farra berkata,*rt;Ts4 d* €f, ,f artinya s,una. Maknanya

yaitu, janganlah kamu berdua lalai lmelempem) dalarn mengingat-Ku

karena kebaikan dan anugerah-Ku kepadakamu berdua."

Mengingat nikmat artinya menE/ukurinya.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna $r{; aaaUn, dan

janganlah kamu berdua lamban dalam menyampaikan risalatr.
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Dalam qira'ah Ibnu Mas'ud dicantumkm, €t'i 41li
fianganlah kamu berdua lematr dalam mengingat-Ku).

Redaksi ,* frtGllL$'i Qtergtlah kamu berdua kepada

Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampoui batas) adalah perintah

untuk mereka berdua agar berangkat. Saat itu Musa hadir, sedangkan

Harun tidak di situ. Ungkapan ini dinominasikan kepada Musa, karena

beliaulatr asalnya dalarn pelaksanaan risalah ini. Allah menyebutkan

alasan keberangkatan itu dengan firman-Ny4 
"* 

frl(sesungguhnya

dia telah melampaui batas) dalam kekufuran dan kecongkakan. Pada

ayat sebelumnya, perintatr berangkat dilfiususkan kepada Musa,

sedangkan di sini ditujukan kepada mereka berdua, sebagai bentuk

pemulaan Musa dengan pengl&ususannya. Penegasan perintatr untuk

berangkat ini berupa pengulangan perintah. Ada juga yang

mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa tidak cukup berangkat

sendirian. $.da juga yang mengatakan bahwa yang pertama adalah

perintatr untuk Musa agar berangkat kepada semua orang, sedangkan

yang kedua adalah perintah untuk mereka berdua (Musa dan Harun)

untuk berangkat menemui Fir'aun.

Allah SWT kemudian memerintatrkan mereka berdua untuk

berbicara secara lemah-lembut kepada Fir'aun, karena hal ini lebih

berpeluang untuk diterima" 6$S lSfi (maka berbicaralah knmu

berdua lrepadanya dengan kata-kata yang lemah-lembut), karena

sikap keras dan kasar merupakan sebab terbesar berpalingnya orang

yang didakwahi dan semakin membangkangnya mereka dalam

kekufuran.

Perkataan lemahJembut adalah perkataan yang tidak kasar.

Dikatakan J).-',#-- lllr lrf. Maksudnya puttu,tidak menegur

dengan keras, seperti ucapan mereka berdua, Kj n {yri S @dalwh
lrcinginan bagimu untuk membersihkan diri). (Qs. An-Naazi'aat l79l:
l8).
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Ada juga yang mengatakan bahwa Ft uaAuf, julukan Fir'aun.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah,

menjanjikan untuknya kenikmatan dunia bila dia mau menerima.

Allah SWT kemudian menyebutkan alasan perintah untuk

berbicara lemah-lembut, #,r- 5'3'S-iy1l @"a"n-mudahan dia ingat

atau tafut). Maksudnya, sebagaimana harapan dan keinginan

keduanya. Demikian yang dikatakan oleh para pemuka atrli nahwu,

yaitu Sibawaih dan lainnya. Penjelasannya telatr dipaparkan dalam

beberapa bagian kitab ini.

Az-7-ajjajberkata, "ji adalah kata harapan, maka berbicaralah

kepada mereka dengan perkataan yang dapat dicerna oleh akal

mereka."

Ada juga yang mengatakan bahwa JS aisini bennakna kalimat

tarry4 yaitu, maka lihatlah apakatr dia ingat atau takut?

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr l5 (agar).

|tS, (ingaQ maksudnya adalatr memperhatikan peringatan

yang disarrrpaikan oleh mereka berdua dan memikirkannya secara

saksamq sehingga menjadi sebab penerimaannya. Sedangkan e:J;'eJ/'

(talaD paksudnya adatah talot dengan siksaan Allah yang

diancamkan kepadanya melalui lisan mereka berdua.

Kaa ;ldi sini untuk menyelingi, bukan untuk menggabungkan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Nya, Ai1*ji6 (kcmudian lemparkantah dia ke sungai), dia

berkata, "Maksudnya adalah sungai Nil."

AM bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatlcan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, A'L136$t!3iV (dan Atu telah

melimpahkan kipadamu lcasih scryang yang datang dmi-Ku), dia

berkata, "setiap oftmg yang melihatrya dilimpatri rasa kasih sayang

dari Allah kepada Musa."
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Satamah bin Kuhail; dia berkata, *Aku menjadikarqmu dicintai oleh

para hartba-Ku."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu

Imran Al Juni, mengenai firman-Nya, -i*Ji'€rfi (dan supaya kamu

diasuh di bmtah pengawasan-Kt), dia berkata, "(Maksudnya adalatt)

supaya karnu dibina di bawah pengawasan Allah.-

AMurrazzaq, Ibnu Al 'Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai ayat ini, dia berkata,
*(Malsudnya adalah) * & gtli$l,lrrrpuya kamu dipelihara di bawah

pengawasan-Ku)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai

ayat ini, dia berkata, "(Maksudnya adalah) Allah berkatq 'Kamu di

bawah pengawasan-Ku, karena ibumu menempatkanmu di dalam peti,

kemudian menghanyutkannya ke singai ketika saudara perempuanmu

berjalan'."

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Khathib

meriwayatkan dari Ibnu Umar, rtdku mendengar Rasulullah SAW

bersaua, 'c*tii1 ,'iv,:i hi irii ,@ oilJT b +i e$t ,i,i ,P v'St

u;5tat?)ciirt,j6.16/ 't€f'i>.#r f 'u 
'jri .1irir 'u'!ti;ii ilJ

(Su""Sgrrtrryo Musa membunuh' orang dd kalangan pengikut

Fir'aun secora tidak sengaja. Allah SW berfirman, 'Dan kamu

pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamotkan kamu dari
kesusahan'. [Maksudnya adatahJ dari membunuh seorang manusia.

'Dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan'. [Maksudnya
adalahJ menyelamatkawnu dengan b erbagai penyelamatan).'3e

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

3e Disebutkan oleh Ibnu Katsir (3/152, 153), yang menyerupainy4 dan dia
cenderung menilainya dhr'rf.
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Nyu, # Ji6@on Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan),

dia berkata, "(Maksudnya adalah) 'r$.y'!W.l(Kami telah mencobamu

dengan beberapa cobaan)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

dia berkata, *(Maksudnya adalatr) t3lif,\'!tfipy (Kami telah

mencobamu dengan beberapa cobaan)."

Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas

sebuah atsar yang panjang mengenai penafsiran ayat ini. Bagi yang

ingin mengkajinya secara utuh, silakan melihatnya pada At-Tafsir

dalam Sunan An-Nasa'i

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, $t|4l {tn*uaion lcomu datang menu:tt wabu yang

ditetaplcan), dia berkata, "(Maksudnya adalah) ar-a1a]. (pada waktu

yang telatr ditetapkan)."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid dan Qatadah, mengenai firman-Nya, $
7'i 1*"r*ut waldu yang ditetapkan), dia berkata, *(Maksudnya

adalatr) g! (waktu yang telah ditetapkan)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, 6Ji (dan janganlah lcamu berdua

lalai), dia berkata" "(Maksudnya adalah) t 'it^i< f (angantah kamu

berdua terlarrbat)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali, mengenai firman-Nya,

4$ ffr*-kata yang lemah-lembut), diaberkata, "Dengan gelarnya."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mrurdzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Dengan julukannya.'

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim nreriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, ;rAf'S:e-rt @udah-mudahan dia ingat
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atau tahtt), dia berkata, *(Maksudnya adalatr) ';'l;;-ii (apakah dia

afras i6, @ i;E- ; 5W 6,;\ 361is.3{ tl

g,U6ai{,{;,8;'i;r:€5 J:661rx,
#i ; *'&6W i Fs,l+ ; a*d ita*te

iG' @ i;; 4K ;, {i 4$-s'J u$yal isy@ ei,i(

,Y) US ",.4 c ",'*tl:bi 6@ ii;t r;5 3a* itl
liVl'.":,A'F 6i;)r1.,n €:Ji p Jz"i@ ;4'!;
'$frt t;;gyf, @ ip 

"6 
n*;:\ =e;C|6;"( iai;

$;{$W'p:a $ @ #)i,$\,.prS ai' elt
i6 @'iy ;:'tA w*+1" i-fi ii;@ .ti {6'&"
.# ;1 liy' @ .3:ji 3b,6 rcA1t)
i6 @,;;(k 1t-{i ?,W-i ilri 6"6 J,-.(,

nBerhatalah mereka berduar'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami

khawafir bahwa dia segera menyilesa kami atau akan bertambah

melampaui batast. Allah bertbmanr'langan kamu berdaa khawatir,

sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan

melihat'. Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan

a ii i,tu "-i, 3 *;ta ire; ie@ .*f- W ;3

6i';$ti,lisi,Jii;r€:r;
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katakanlah,'Sesungguhnya kami betdua adalah utusan Tuhanmu,

maka leposhanlah bani Israil bersama kami danianganlah kamu

menyiksa mereku Sesungguhnya kami telah datang kepadamu

dengan tnembmva bukti (atas kerasulan Kami) dari Tuhanmu Dan

keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikufi
petunjulc Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa

sihsa itu (ditimpahan) atas orang-orang yang mendustakan dan

berpaling'. Berkata Fir'aun, 'Maka siapahah Tuhanmu berdua, hai
Musa?' Mnsa berkata, 'Tuhan kami iabh (Tuhan) yang telah

memberihan kepada tiap-fiap sesuatu bentuk kejadiannya,

kemudian memberinya petunj ukt. Berhata Fir'aunr' Maka

bagafinanakah keadaan umat-umat yang dahulu?' Mwa menjawab,

'Pengetahuan tetang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kilab'

Tuhan fumitidak akan salah dan tidak (pula) lupa; Yang telah

menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah

menjadihan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari
langit air hujan'. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu
berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macafii.

Makanlah dan gembalakanlah binotong-binatangmu
Suungguhnya poda yang demikian itq terdapat tanda-tanda

kekuaaan AUah bagi orang-orung yong berakal Dartfuni (tunah)

itulah Kami menjadikan kamu, dan kepadanya Kami akan

mengembalihan kamu, dan daripadanya Kami akan mengeluarkan

kamupada kaliyang lain. Dan Sesungguhnya Kami telah

perlihathan kepadanya (Fir'aun) tanda-tanda kekuasaan Kami

semuonya, maka diamendwtahan dengan enggan (menerima

kebenaran). Berkata Fir'aun,'Adakah kamu datang kepaila kami
untuhmmgusir kami dari negeri kart $ni) dengan sihirmu, hai

Musa? Dan hami pun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu

sihir seruacam itu, maka buotlah suatu waktu untuh pertemuan

antara kani dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan
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tidak pula kamu di suatu tempat yang pertengahan (letaknya)'.

Berkata Mrna,'Wahtu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu
ialah di hafi raya, dan hendaklah dikumpu,lkan manusia pada

ktu matahari sepenggalahan naik'. "
(Qs. Thaahaa [20]: 45-59)

$f;-J 5-4r.6-J,36GiVj"I6 (bertratatah meretra berdua,

"Ya Tuhan lrami, sesungguhnya kami khawatir bahwa dia segera

menyilrsa lcami atau akan bertambah melampaui batas.'). Jumhur

membacanyu 6-J, dengan fathah pada huruf huruf yaa' dan

dhammah pada huruf raa'. Maknanya adalatr, :14-: ,k;- of UAJ Vll
q.&Gami khawatir dia akan segera menyiksa kami). Oit<at&ar Sr:j
r.7 t.' ' 'ofl q artinya segera keluar perintah darinya. Contohnya.!1t ;11, yakni

orang yang mendahului orang-orang ke sumber air. ir4aksudnya,

menyiksa kami dengan siksaan yang ditimpakan kepada orang yang

bersalah, yang telah lebih dulu. Demikian yang dikatakan oleh Al
Mubarrad.

Al Mubarrad juga berkata, "Maka dia segera mengeluarkan

perintalr. brll adalahJrl"f (melarnpaui batas), sedangkan L; adalatr

3rf (meninggalkan)."

Ibnu Muhaishin membacanya L*-, dengan dhammah pada

huruf huruf yaa' dan fathah pada huruf raa'. Maksudnya,

membuatrya bertindak cepat terhadap kami.

Segolongan orang (diantaranya Ibnu Abbas, Mujahid, dan

Ikrimah) membacanya dengan dengan dhanyah.nSda huruf raa' daln

lrasrah pada huruf raa', yang berasal dari !ljJ)|, yakni melampaui

batas dalam menyiksa kami.

Seorang penyair berkata,

,WtWeYtL'jl'$
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"Dia melampaui batas dalam menggauli lcami dan tergesa-gesa."

Malcna ,iI;-3 J (atau aknn bertambah melampaui batas) tadi

telatr dikemukakan.

Kalimat 6g{ J6' (Attah berfirman, "Jangan kamu berdua

Ihawati) adalatr kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan

yang diperkirakan. Ini larangan bagi mereka berdua agar tidak takut

terhadap Fir'aun.

Allah kemudian menyebutkan alasan itu dengan berfirman, .;.31-(1i 
@esungguhnya Aht beserta kamu berdua), yakni penolong

bagi mereka berdua terhadap Fir'aun.

Makna J:69 @ht mendengar dan melihat) adalatr

mengetahui apa yang terjadi antara mereka berdua dengan Fir'aun,

karena tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah SWT, dan Allah
tidak lalai terhadap mereka berdua.

Allah kemudian memerintahkan mereka berdua agar menemui

Fir'aun, iQ$ lmatra datanglah kamu berdua tccpadanya [Fir'aunJ),
yaitu setelah memerintahkan mereka untuk berangkat. Di sini tidak

diulang perintatr untuk berangka! sehingga tidak terjadi pengulangan.

Selanjutrya Allah berfirman, dfi{;;Cl'iji @an

lratakanlah "Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu.")

yang telatr mengutus kami kepadamu. iyt-Xi,U;,,yfr (maka

lepaskanlah bani Israil bersama l**i), yakni lepaskanlatr mereka dan

bebaskanlalr mereka dari perbudakan. ';;$J; (dan janganlah kamu

menyilrsa merelca) dengan membiarkan mereka tetap pada kondisi

sekarang. Bani Israil saat itu dalam siksaan berat, di bawah kekuasaan

Fir'aun, yang anak-anak lelaki mereka dibrmuh, sementara anak-anak

perempuan mereka dibiarkan hidup. Selain itu, mereka pun dibebani

pekerjaan berat di luar kemampuan mereka.

Allatr SWT kemudian memerintalrkan mereka berdua untuk

berkata kepada Fir'aun, 43 C F5;1*i (sesungguhnya lami telah
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datang kcpadamu dengan membav,a bulai [atas kerasulan KamiJ dari
Tuhanmu).

Ada yang mengatakan batrwa itu adalah tongkat dan tangan.

Ada juga yang mengatakan batrwa Fir'aun berkata, "Apa itu?"

Lalu Musa memasukkan tangannya ka lengan gamisnyq kemudian

mengeluarkannya dalam keadaan memancarkan cahaya seperti cahaya

matahari, maka Fir'am pun talcjub akan hal .itu. Dan Musa tidak

memperlihatkan tongkat itu kepada Fir'aun kecuali pada hari raya

meneka.

&, Gtr;e;$i; (dan kcselamatan itu dilimpahtran kepada

orang yang mengihtti pennjuk) maksudnya adalatr h;* 'St

(keselarrratan).

Az-Zanaj berkata,'Maksudnya adalah, barangsiapa mengikuti
petunjuk maka selamatlatr dia dari kemurkaan dan adzab Allatr. Jadi,

ini bukan ucapan selamat. Dalilnya adalalL ini tidak dinngkapkan pada

awal pertemuan dan perbincangan."

Al Farra berkata ".sliit 'St y.J3 iflt dan .r4Jr E, f.i*t
artinya sama (yakni keselamatan itu dilimpahlcan kepada orang yang

mengiluti petunjuk)."
-fAalXey 

$esuggubtya tetah diwatryuknr kepada kami)

dari Allah swr. !r;;<K;&4tfrfi16 (batwa siksa itu
[ditfupakonJ atos orang-orang yong mendustakan dan berpaling).

Maksud .]t5Jji ini adatah kebinasaan dan kehancuran di dunia,

serta keabaiian di neraka

Mak$d npendustaan" adalah mendustakm ayat-ayat Allah dan

para rasut-Nya. di-3t adalah berpaling s€rta enggan menerima dan

bedman kepadarya

6AW{,J,1V ltertata Fir'oun, "Maka siapakah Tuhanmu

berdua, lui Mwa?') makzudnya adalalL Fir'aun berkata kepada

mereka berduq "Maka siryakah Tulnrunu berdua?" Dia
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menyandarkan Tuhan kepada mereka berdua dan tidak menyandarkan

kepada dirinya karena tidak mempercayai mereka dan karena

mengingkari ketuhanan itu. Sementara dil*rususkannya penyebutan

Musa pada seruan ini tyakni 6fi) karena dialah asal pengemban

risalah ini. Ada juga yang mengatakan batrwa ini untuk menyesuaikan

akhiran-alchiran ayat.

,a"3L;j3 fi"5ieJJ'6 (Musa berkata, "Tuhan kami iatah

[TuhanJ yang telah memberikan kcpada tiap-tiap sesuotu bennk

kejadiannya) maksudnya adalatr, Musa mengatakan itu sebagai

jawabannya

Kalimat t, lfrlron trami) adalah mubtada', dan Hnbar-nya

adalah ,ffi,-6'g &1"5i (TuhanJ yang telah memberilmn kepada

tiap-tiap sesuatu bentuk kejadianrrya). Bisa juga fi-, sebagai mubtada"

dankhabar-nya dibuang, sementara yang setelahnya adalah sifatrya.

Jumhur membacanya,4iri, dengan suhtnpada huruf laam.

Zatdahmeriwayatkan dari A.1 A'masy, bahwa dia rnembacanya

ii)?, dengarrfathah pada huruf laam, karena menganggapnya sebagai

fi'\, danini merupakat qira'ah Ibnu Abi Ishaq, dan diriwayatkan pula

olehNashir dari Al Kisa'i.

Berdasarkan qrira'ah yang pertama, kalimat ,rfr- sebagai

maful kedua Mn irLl. Maknanya adalatr, yang telatr memberikan

kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya yang sesuai dengan

firngsi dan guna yang ditetapkan baginya, yaitu tangan untuk

memegang, kaki untuk berjalan, lisan untuk berbicara, mata untuk

melihat, dan tetinga untuk mendengar. Demikian yang dikatakan oleh

Adh-Dhahhak dan lainnya.
'Al Hasan berkata, "Maksudnya adalah, yang telah memberikan

kepada tiap-tiap sesuatu kemaslahatannya dan menunjukinya kepada

yang maslatrat baginya."
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Mujatrid berkata 1'Maknanya adalah, Allah tidak menciptakan

manusia dalam bentuk binatang, dan tidak menciptakan binatang

dalam bentuk manusia, akan tetapi menciptakan segala sesuatu lalu

menetapkan kadarnya masing-masing. Contohnya ungkapan penyair

berikut ini:
u 2. \, zz

,F ,b U .11 Sliti 4:e,F et:
uDan ada bentubtya pada segala sesuatu.

Begitulah Allah melahtkan apa yang dikehendak-Nya' ."

Al Farra berkata, "Maknanya adalall yang telah menciptakan

laki-laki dan perempuan, ymg pada setiap laki-laki ada yang sarna

dengan apa yang ada pada perempuan."

Bisa juga ,fii mentrut q:ira'ah pertama sebagai maful
pertama d*i #. Maksudnya adalah, yang telah memberikan kepada

segala sesuatu bentuk kejadian yang dibututrkan dan sesuai

dengannya.

Makna'&ilf Qremudtan memberinya petunjuk) adalah, Allah
SWT memberi mereka berbagai jalan untuk memanfaatkan apa yang

diberikan kepada mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkan

setiap hal yang telahdiciptakan bagi mereka

Adaprm berdasarkan qira'ah yang kedua, maka fi'l-rya
sebagai sifat untuk mudhaf atat mudhaf ilaih, yakni yang telatr

memberikan segala sesuatu yang telatr diciptakan Allah SWT dan

tidak melewatkan dari pemberian-Nya.'Berdasarkan qira'ah ini, maka

maful keduanya dibuang, yakni memberikan segala sesnatu yang

dibututrkan yang telah diciptakan-Nya. Dengan demikian, maknanya

sesuai dengan qira'ah )xang pertama.

i)'it r;53t13i6 (berkata Fir'antn, "Maka bagaimanaknh

lreadaan umat-umat yang dahulu?') setelah Fir'aun mendengar

argumen Musa yang terkandung dalarn perkataan ini, yang

20LTAFSIR FATHUL QADIR



menetapkan ketuhanan sebagaimana yang tampak, bahwa penciptaan

dan petunjuk adalah kepastian yang tidak dipertentangkan. Kedua hal

ini (penciptaan dan petunjuk) memastikan adanya pencipta dan

pemberi petunjuk, sedangkan pencipta dan pemberi petunjuk itu

adalatr Allah SWT, tidak ada Tuhan selain-Nya. Fir'aun lalu berkata,

"Lalu bagaimanakatr keadaan umat-umat terdatrulu? Mereka tidak

mengakui Tghan yang engkau klaim itu, hai Musa. Bahkan, mereka

menyembah berhala-berhala dan makhluk-maktrluk lainnya?"

Makna jqir ua*rn tl tlri itu.it (perihat dan kondisi), yakni

bagaimana perihal dan kondisi mereka?

Ada juga yang mengatakan batrwa pertanyaan Fir'aun

mengenai umat-umat terdafiulu hanyala]r sebuah argumen terhadap

Musa karena takut terlihat oleh kaumnya bahwa Musa telah

mengalahkannya dengan argumen.

$-9WJU lUusa menjawab, "Pengetahuan tetang itu ada

di sisi Tuhanht.") maksudnya adalah, apa yang engkau tanyakan ini

tidak ada di hadapan kita, bahkan itu termasuk ilmu gaib yang Allah

sembunyikan. Engkau tidak mengetatruinya, demikian pula aku.

Berdasarkan pemaknaan yang pertama, maka ,$:uW-
Qtengetahuan tetang itu ada di sisi Tulnnht) maksudnya ada[atr,

pengetahuan tentang onmg-orang yang menyembah berhala dan

serupa itu ada di sisi Allah dalam Kitab-Nya, dan kelak Allah akan

membalas mereka atas hal itu. Makna #A (dalam sebuatr kitab)

adalah, hal itu tercantum dalam Latrh Mahfizh.

Az-7-ajjaj berkata "Maknanya adalah, perbuatan mereka

tercatat di sisi Allah, yang kelak akan Allah balas mereka dengan itlr.

Perkiraannya yaitu, pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan itu ada

di sisi'Tuhanku, dalam sebuah Kitab."
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Ada perbedaan pendapat mengenai makna kalimat '!;ri;UJ
u/, lfunan kami tidak alan salah dan tidak [pulal lupa) menjadi

beberapa pendapat:

Pendapat pertama, ini permulaan kalimat penyucian bagi

Allah Ta'ala dari kedua sifat tersebut. Pembahasannya telah

dipaparkan dalam pembahasan firman-Nya, ylS-A(Di dalam sebuah

kitab). Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. Dia juga berkata"

"Makna US adalatr tidak binasa, berdasarkan firman-Nya, lA$6;
*.fuiC(Apakah bita trami telah lenyap dalam tanah). (Qs. As-Sajdah

[32]: l0). *:i-i; (dan tidak [pulal lupa) akansesuatu pun. Ini berani

menyucikan-Nya dari kebinasaan dan lupa.",

Pendapat kedua, malcna U* adalah '#f ltia* **
salah).

Pendapat ketiga,maknanya adalatr 'r{-f ltia* akan luput).

Ibnu Al A'rabi berkata,..AsaI makna ityr:olt adalatr 

"i.H,(luput).,,Pendapat keempat, adalatr, tidak memerlukan Kitab
dan tidak ada pengetatruan tentang sesuatu pun yang luput dari-Nya,

serta tidak lupa akan pengetahuan tentang sesuatu pun. Demikian
pendapat yang dikemukakan oleh Az-Z-a11aj juga. An-Nahtras berkata,
*rni mirip dengan malcna yang tadi." Ini cukup jelas mirip dengan

pendapat Ibnu Al A'rab.

Pendapat kelima, kedua kalimat ini merupakan sitat ,r':{.
Maknanya adalall kitab itu tidak akan hilang dari Allah dan Allatr
tidak akan tupa akan itu.

vo$ii'!.:j;"tti @ang telah menjadikan bagimu bumi

sebagai hamparan). Maushul ini Drakni o;lil hda pada posisi rafa'
karena sebagai sifat ij, dan ini mengandung tambatran keterangan.

Bisa juga sebagai Htabar dari mtbtada' yang dibuang. Atau berada

pada posisi nashab sebagai pujian. Orang-orang Kufah memtacanya

t!-tfi, lr,arcna dianggap sebagai mashdar dart fi't yang diperkirakan,
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yakni t;4f 6:r4i.Atau diperkirakan mudhafyangdibuang, yakni Ori

#,sebutan untuk sesuatu yang dihamparkan, seperti 'Sf4\ karena

dihamparkan sebagai alas tidur.

Ulama yang lain membacanya tisQ. Qira'ah ini dipilih oleh

Abu Ubaid .dan Abu Hatim karena kesamaan qira'ah mereka. pada

firmari-Nya, l"{a,6'i( F ii gufoAran Kami telah menjadikan bumi

itu sebagai hamparan?) (Qs.An-Naba' [78]: 6).

An-Nahhas berkatao "Bentuk jamak lebih utama daripada

bentuk mashdar, karena ini bukan posisi mashdar, kecuali dengan

anggapan dibuangny a mudhaf'

Ada juga yang mengatakan batrwa bisa juga tiwQ4 sebagai

bentnk tunggal, seperti kata'rp:p)|. Bisa juga sebagai bentuk jarnak.

Makna 3tioi' uaAuf, ';t:r4t (hamparan; alas tidur), jadi 'sr-iuil adalah

bentuk jamak a*i l$lr. Maksudnya adalah, menjadikan setiap tempat

darinya sebagai alas untuk setiap orang dari kalian.

i!'W-Fiff1 (dan yang telah meniadilaq bagimu di bumi

itu jalan-jatafi.iffil atinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu.

Maknanya adalah, memasulckan jalan-jalan ke bumi supay4 kalian

dapat menempuhnya dan memudahkan itu bagi kalian.

Dalam ayat lain disebutkan, t€3 J7:r(4 A:$H # "5i5tf$'FeS!V. (Yang meniadilcan bumi unuk knmu sebagai

tempat menetap dan Dia membuat ialan-ialan di atas bumi untuk

kamu supcya kamu mendapat petuniuk). (Qs. Az-Zukhruf [a3]: 10).

Allah SWT kemudian berfirman unttrk menyatakan pemberian

anugerah kepada para hamba-Ny,a, ii i3i;i;Y @o" menurunkan

dari langit air lrujan),yakni *1lt eri (air hujan).

'.'t S*tu pendapat menyebutkdn batrwa sampai di sini

beraliliirnya perkataan Musa, adapun yang setelahnya adalatr

perkataan Allah, yaitu g,;6;*t5-r,L;fr, (matra Kami
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tumbuhkan dengan air hujon itu berjenis-ienis dui tumbuhlumbuhan

yang bermacam-macam).

Ada juga yang. mengatakan bahwa ini dari perkataan orang

yang menceritakan tentang Musq yang di- 'athf1*kepaaa jff.
Beralihnya ke bentuk redaksi mutakallim (orang pertama)

bertujuan memfoluskan kepada bukti-bukti yang menunjuk&an

kesempunraan kekuasaan Allah. Namtm pendapat ini disanggah,

bahwa ini menyelisihi zhatrimya disarnping mengindikasikan

peralihan bentuk redaksi, karena yang berbicara tidak sama.

Sanggalran ini pun dijawab, batrwa semua redaksi ini rnenceritakan

tentang oftmg yang sama, yaifu Musa dan yang menceritakannya

adalah Allah SWT. Maknanya yaitu, maka Kami tumbuhkan dengan

air hujan itu berbagai jenis tumbuhan yang bermacam-macam, yang

menyebabkan kezuburan.

Kalimat ,r$.;,adalah sifat untuk rj-.:r! seUagai keterangannya.
t'

Demikian jugu #sebagai sifat lainnya, yakni 'r8-,* 
A"rpisatr-pisatr),

yaitu bentuk ja-ak dari t til.
Al Al*rfasy berkata, "Perkiraannya adalalL 

"q'U 
ob AC:1

(berbagai macarn jenis firmbuhan)."

' Lebih jauh dia berkata, "Kadang makna t:lt3t aaaah berbagai

macam tumbuhan, maka lafazh $.1 Uisa na'r rmtuk (;i, dan bisa

juga sebagai na't untuk ,p6. Oikut t^ L t r.f u.ti"yu perkara yang

berseralcan. tttiJ;t- & - ]itit* artinya perkara itu terpisah-pisah.

'c"**,3 t artinya terpisah-pisah.

Ru'bah b€rkatq

6s*\L-ir;
"Dia datang bersamaan (dengan lemtanannya), lalu berkcliman."

Kalimat'G;tj ttt (makanlah dan gembalakanlah) berada pada

posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi), dengan perkiraan
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l

i

adanya perkataan. Perintatr ini mengandung arti pembolehan.

Dikatakan lflir'24'Al'*3 (ternak itu digembala [merumput] di
padang rumput). 'z' ;1ft- qbL-b t-lttbi artinya pemiliknya

menggembalakannya dan memencarkannya. Kata ini bisa sebagai kata

laazim (tidak memerlukan maful tobjek]) dan bisa jruga muta'addi

(mernerlukan objek).

Kata penunjuk pada kalimat &eiJji$S itit Oit
(sesungguhnya pada yang demikian itu, terdqat tanda-tanda

lrehtasaan Allah bagt orang-'orang yang beraka[) menunjukkan

kepada yang telah disebutkan pada ayat-ayatini. ..r.-i3r adalatr i .J]u
(akal), yaitu bentuk jarnak dari iji (akal). Dikhususkannya tr*g-
orang yang berakal adalah karena mereka memaksimalkannya hingga

puncak pandangan mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu karena mereka menatran

nafsu dari keburukan.

Semua itu merupakan hujjah Musa terhadap Fir'aun dalam

menetapkan sang Pencipta, sebagai jawaban atas pertanyaannya: fi
6SAW (matra siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?).

Dhamirpada kalim x $tfrLg (dari bumi [tanahJ itulah Kami
menjadikan kamu) dan yang setelahnya kembali kepada ?]ti (tanah)

yang telah disebutkan sebelurnnya.

Az-Zajjaj dan yang lain berkata "Maksudnya adalah, Adam

dan keturunannya diciptakan darinya."

Ada juga yang mengatakan bahwa makannya adalah, setiap air

mani diciptakan dari tanah yang telatr terbentuk saat penciptaan

Adam, karena setiap individu mempunyai bagian dari penciptaan

Adam.

'' Q) (dan lcepadanya) maksudnya adalah ke tanah. {3o) lXami
akan mengembalikan karnu) setelah mati. Dikuburkan di tanah, lalu

bagian-bagian kamu berserakan hingga menjadi tanah. Di sini
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digunakan latazh'--f aan tidak menggunakan lata"h;! (ke) untuk

*"*Vr;:o;rripadarrya)maksudnya 
adalatr dari tanah'&;

&;\iJC (Kami alcan mengeluarkan kamu pada trati yang lain) saat

pembangkitan kembali dan penyusunan tubuh serta dikembalikannya

roh ke dalam tubuh, sebagaimana sebelum kernatian. ii6r seperti i;lr
(sekali).

q! Ur>f.'*i1't'); (dan s e s un gguhny a llami t e I ah p er I ih at kan

lrepadanya [Fir'aunJ tandalanda kehtasaan Kami semuanya)

maksudnya adalalu Kami telah perlihatkan kepada Fir'aun semua

tanda kekuasaan Kami. "Tanda-tanda" di sini maksudnya adalatr

mukjizat yang sembilan, yang disebutkan dalam firman-Nya, 311J

#:'&6;,El; (Dan sesungguhnya Kami telah memberikan

Irepada Musa sembilan buah mukjizat). (Qs. Al Israa' [7]: 101),

dengan anggapan bahwa id@h itu lil 'ahd (untuk yang telah

diketahui).

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah semua

tanda yang dibawakan oleh Musa, serta tanda-tanda lainnya yang

dibawakan oleh para nabi lainnya, dan Musa telah menuqiukkan

semua mukjizatnya dan mu$izat semua nabi.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud irt-fli adalah

hujjah-hujjah Allah SWT yang menunjukkan keesaan-Nya.

es}K.(maka dia mendustakan dengan enggan [menerima
kebenaran) maksudnya adalah, Fir'aun mendustakan Musa dan

enggu menerimanya untuk beriman. Ini menunjukkan bahwa

kufumya Fir'aun adalah.lofur yang membangkang, sebab dia telah

melihat tanda-tanda, narnun dia justru mendustakan, sebagaimana

firnan-Nyq W3$Ld*tfq:VA.b:q, (Dan mereka
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mengingkarirqta karena kezhaliman dan kesombongan padahal hati

mereka meyakinilrya). (Qs. An-Naml l27l A).

Kalimat 6#- ib,WJ Ag-iTGL)i(r (bertrata Fir'aun,

"Adal@h kamu datang kepada kami untuk mengusir lami darihegeri
lrami [inil dengan sihirmu, hai Musa?') merupakan kalimat

permulaaq yaitu sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.

Seakan-akan dikatakan, "Lalu apa yang dikatakan Fir'aun setelatr ini?"

Huruf hamzah di sini [yakni partikel tanyal berttrjuan mengingkari

tanda-tanda yang dibawakan oleh Musa. Maksudnya, hai Musq

engkau datang untuk mengelabui manusia" seakan-akan engkau

seorang nabi yang mewajibkan mereka untuk mengikutimu dan

beriman kepada apa yang engkau bawa, padahal itu hanyalatr bagran

dari sihir. Akhirnya engkau dapat menguasai tanah kami dan mengusir

kami darinya.

Fir'aun menyinggung pengusiran dari negeri itu dengan tujuan

mengambil simpati kaumnya agar tidak mau menerima seruan Musa,

karena bila mereka telah berpikir demikian dan memahaminya seperti

begitu, maka di benak mereka akan terlintas bahwa memenuhi seruan

Musa b€rarti keluar (diusir) dari negeri mereka.

#. h,6g (dan kami pun pasti akan mendatangkan

fpulal kepadamu sihir semacam r'rz). Huruf foa' di sini berfungsi

mengrrrutkan yang setelaturya kepada yang sebelumnya, sedangkan

huruf laam di sini sebagai partikel sumpah. Maksudnya, demi Allah,

kami pasti melawanmu dengan sihir seperti yang engkau bawa itu.

'6";6f;;€;W (maka buattah suatu wabu untuk

pertbmuan antara kami dan tamu) adalah latahmashdar,yakni tbi.
' Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalatr istm makan

(narria.yang menjelaskan waktu atau tempat). Maksudnya, tetapkanlatt

bagi kita suatu hari tertentu, atau tempat tertentu yang masing-masing

dari kita tidak akan menyalahinya.
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Al Quraisfi berkata, "Pendapat yang benar yaitu, ini adalatr

masMar. Oleh karena itu, dia mengatakan ,arhlJ (yang kami tidak

akan menyalahinya), yakni tidak akan menyalatri perjanjian itu."

lrXJ)i [yakni aan ,lr3$l adalah sesuatu namun

tidak memenuhinya.

Al Jauhari berkata "3t-ieit adalah perjanjiqn, waktu dan

tempat. Begitu juga'*';ir."

Abu Ja'far bin Al Qa'qa', Syaibah, dan Al A'raj membacanya
iipri I, secxajum, karena dianggap sebagai penimpal jii1.

Uiarna yang lain membacanya dengan rafa'karcna dianggap

sebagai sifat untuk ti"j. Vtaksudnya adalah, yang kami tidak akan

menyelisihi perj anj ian itu.

Ai-{;!, (dan tidak pula kamu). Fir'aun menyerahkan

penetapan waktu atau tempat perjanjian itu kepada Musa dengan

tujuan menunjukkan kemarnpuannya unfuk mendatangkan seperti apa

yang dibawakan oleh Musa.

Marchub-nya ;;(k (di suatu tempat yang pertengahan

fietafuyafi adalah karena fi'l muqaddm yang dituqiukkan oleh

mashdar,atau kaena sebagai badal drn,L;.
Ibnu Amir, Ashim, dan Hamzah membacanya di, dengan

dhommah pada hunrf sfin, sedangkan yang lainnya membacanya

dengan kasrah. Keduanya adalah dua macam logat atau aksen.

Abu Ubaid dan Abu Hatim memilih qira'ah dengan knsrah,

krena merupakan logat yang tinggr dan fasih. Maksudnya adalatr rjr3
ti-j-i (tempat yang datar). Ada juga yang mengatakan batrwa

makzudnya adalah tempat yang seimbang (iaralmya) antara karni dan

kamu.

Sibawaih berkata, "Dikatakan L9'::,, dar ,sj-a artinya adil
(seimbang) antara dua tempat."
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Z.thalr berkata,

itrtt W tiL,$'; W e t aLL et:ti

"Perlihatlan kepada trami tangtrah yang tidak ada kecurangan di

dalamnya,

.yang pertengahan antara Hta padanya sehingga sama-"

Abu Utaa+ dan Al Qutaibi berkata, "Maknanya adalatr,

tempat yang pertengahan antara kedua kelompok."

Abu Ubaidah mengemukakan sya'ir Musa bin Jabir Al Hanafi

berikut ini:
o -?,. '- 1 ,o. o'- , o, ,

ti)l:S 0>\.e 
'* & 6y

"sesungguhnya bapak kami telah menempatt suatu negeri

di pertengahan antara Qais 'Ailan dan Al Fizr."

Al Fizr adalah Sa'd binZaid Manat (bin Tamim).

Musa kemudian menjanjikan waktn pertemuan yang diketahui,

maka '{}i;;-{Li i6 (bertrata Musa,. "Wahu untuk pertemuan

fkami denganJ kamu itu ialah di hari rcya.').

Mujatrid, Qatadah, Muqatil, dan As-Suddi berkata, *Itu adalah

hari raya, yang pada hari itu mereka berhias." [secara harfiyah, 'l*l-it

aninya perhiasanl.

Sa'id bin Jubair berkata, *Itu adalah hari 'Asyra'."

Adh-Dhahhak berkata, *Itu adalah hari Sabat."

Ada yang berkata, 'Itu adalah hari Nairuz.'

Ada juga yang berkata, 'Itu adalah hari terbelatrnya teluk.u

Al Hasan, A1 A'masy, Isa Ats-Tsaqafi, As-Sulami, dan

Hubairah dari Hafsh, membacanya*:Jt i.;1, dengan nashab. Qira'ah
ini diriwayatkan juga dari Abu Amr, yakni Slii':Wt'l"iit y- e. (pada

hari ruya, saat pelaksanaan perjanjian kita). Ulama yang lain

,&r,Y ok e6'o l'.
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membacanya dengan rafa' karena dianggap sebagai khabar daIi

'€:-; Dijadikannya perjanjian itu sebagai waktu, padatral Fir'a,n

memintanya untuk menetapkan tempat tertentu, adalah karena orang-

orang pasti berkumpul di sana pada hari raya tersebut. Atau, dqngan

perkiraan adanya mudhafyartg dibuang, yakni fJt {{,'ok f *7
(waktu pertemuan tkami denganl kamu adalah di tempat pada hari

raya).

Kalimat &L;6i ,rlift (dan hendaHah dilampultran

manusia pada wahu matahori sepenggalahan naik) di-'athf-karr

kepada ir:)i';; sehingga berada pada posisi rafo'. Atau,.di-'athf-karr

kefada 4ii t"fri"gga berada pada posisi jarr,yakni erlt ''{; ;*
(pada waktu matatrari sepenggalahan naik pada hari tersebut).

Maksud JAi adalah penduduk Mesir. Maknanya yaitu,

dikumpulkan kepada perayzuul itu, pada waktu matahari sepengalahan

naik, guna menyaksikan perkara Musa dan Fir'aun.

Al Farra berkata, "Maknanya adalah, ketika engkau melihat

orang-orang berkumpul dari segala tempat pada waktu matahari

sepenggalatran naik, maka itulah waktunya."

Lebih jauh dia berkata, "Tradisi mereka adalah mengumpulkan

warga pada hari tersebut."

Tentang uvlal,Al Jauhari berkata, "setelah terbitnya matahari

sepengalahan, kemudian waktu setelahnya adalatr ,;' 
-aht 

(waktg

dhuha), yaitu ketika matatrari tengah terbit (sedang naik)."

Dikhususkannya waktu dhuha adalah karena merupakan

permulaan hari, sehingga bita perkara antara mereka berdua

berlangsrrng tarnq maka waktunya cukup lapang.

Ibnu Mas'ud dan Al Jahdari membacanya '#l-i:rfi, aau*
bentuk bina' lit faa'il, yakni .sr-b./dl ?s |tU-irfi laan tetatr

mengumpulkan manusia pada waktu matatrari sepenggalahan naik).
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Diriwayatkan juga dari Al Jahdari, bahwa dia membac ^yu 
'o?1

'F, dengan hurruf nuun

Sebagian qurra'membacanya dengan huruf taa' di atas, yakni

o'*l ri-? 1l'#3 ii'fi 1aa" hendaklah engkau, hai Fir'aun,

mengumpulkan manusia).

Ularna yang lain membacanya dalam bentuk bina' lil maful

tv*n,-F-i51.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, Wtfi-;3$Gy tlo Tuhan kami, sesungguhnya kami

ldtawatir balwa dia segera menyiksa komi), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) W- (segera). i$-3t1 (atuu akan bertambah melampaui

b atas), yakni al{ (melampaui batas)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai

firman-Nya, J:69 (aht mendengar dan melihat), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) Aku mendengar apa yang dia katakan dan Aku
melihat apa jawabannya kepada kamu berduq lalu Aku wahyukan

kepada kamu berdua untuk menjawabnya."

Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, *Ketika Allah mengutus Musa kepada Fir'aun,

Musa berkata, 'Wahai Tuhanku, apa yang harus kukatakan?' Allah

berfirman,'Katakanlah, Vt? qitf'.'

Al A'sya berkata, "Penafsiiannya adalah, hidup sebelum

segala sesuatu dan hidup setelatr segala sesuatu."

As-Suyuthi menilai sanadnya jayyid, dan Ibnu Katsir lebih

dulu menilai sanadnyajayyiit dalam lotab Tafsir-nya.4o

Ibnu Abi.Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-

Nya,' t;;<K;il; (atus orang-orang yang mendustakan dan

a0 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya, (3t154), dan dia berkata,
"Sanadnya jayyid, namun ada sesuatu yarg gharib (anggal)."
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berpaling), dia berkata, "Mendustakan Kitabullah dan berpaling dari

menaati Allah.'

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam Al
Asma' wa Ash-Shifat meiwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny4 ,fLr6'g &1O*S telah memberikan kepada tiap-tiap

sesuatu bentuk kcjadiannya), dia berkata, "(Maksudnya adalatr)

menjadikan segala sesuatu pasangannya. Aai? Qremudian

memberinya petunjuk) kepada pasiangannya, makanannya,

minurnannyq dan tempat tinggalnya."

Ibnu Jaxfu, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ;r'M!
(Tuhan kami tidak akan salah), dia berkata, "(Maksudnya adalatt) I
p*; 6iaur. akan salah)."

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, &y!n
(dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam), dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) rfu (bermacam;rlocilr)."

Mengenai firman-Ny4 &iJjt dia berkata, "(Maksudnya

adalah) .,4t drt (bagi orang-omng yang bertakwa)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nyq ifiiJj\ @ayt orang-orang, yafg beraka[), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) S-i/qq4tdJLJ. (bagi orang-orang yang

berakal)."

AM bin Humaid dan Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari

Atha Al Khurasani, dia berkata, "Sesungguhnya ada malaikat datang

lalu menganrbil tanah dari kuburan, lalu ditaburlcan kepada air mani,

lalu diciptakanlah dari tanah dan air mani. Itulah firman-Ny4 $
{f;$'@ (dmi buni [tanah| itutah l{ami meniadikan kamu, dan

kepadanya Kami akan mengembalikan kamu)."
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Ahmad dan Al Hakim meriwayatkan dari Abu Umamah, dia

berkata, "Ketika Ummu Kultsum binti Rasulullah SAW diletakkan di
dalam kuburan, Rasulullah SAW mengucapk *,.i'4 W; friill tn
itrr g-,i* ,sbt lt ,E vl: iitt *.,o?lirs'&f g3 (Dari bumi

[lanahl itulah Kami menjadikan kamu, dan kepadarrya Kami akan

mengernbalilran kamu, dan daripadarrya Kami alcan mengeluarkan

Iramu pada kali yang lain. Dengan menyebut nama Allah, di jalan
Allah dan di atas agama Rasulullah).ar

Dalam hadits yang terdapat dalam As-Sunan disebutkan:

Beliau mengambil segenggam tanah lalu melemparkannya ke kuburan

tersebut sambil mengucapkan, Sl;6 (Dari bumi [tonahJ itutah
Kami menjadikan kamu), kemudian melakukannya lagi sambil

mengucapk*t, {+uQt (Dan kepadanya Kami akan mengembalikan

furyr), kemudian melakukanny a lagi sambil mengucapkan, &*,A.-2,2,-
dy';rli (dan daripadonya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali
yang lain).42

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny", 1r:1iii-{:-;
(Wahu untuk pertemuan [kami denganJ knmu itu ialah di hari rea),
dia berkata, "(Maksudnya adalah) hari 'Asyura'."

Ibnu AI Mundzir meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Amr.

ar Sanadnya dha'rf.
I{R. Al Hakim Q/379).
Adz-Dzahabi berkata, "Ini lchabar yang meragukan, karena Ali bin Yazid perawi

yang m.atruk (riwayatnya ditinggalkan)."
Al Haitsami menyebutkan serupa itu(3/43), dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh

Ahmadr dan sanadnya dha'rf."
oz Dha'y.
Disebutkan oleh Al Baghawi dalam MashabihAs-Sunnah (1214) serta At-Tibrizi

dalatn Misykat Al Mashab,rA (1708), dinilai dha'if oleh Al Albani karena ada perawi
yang matruk (riwayatrya ditinggalkan) dan tidak menyebutkan ayahya.
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$ W 6"; A Js@ o 7;'r?'6 i'ic ;{;i

@ u-r u, iL Ii ?'4 K'4$4 ;ii,$W
g6 4'';".lytle@.t'fri'-'55 ffi n^;r;;*

$:' W*,6 +,t+r* {*J i Kcl; 6 
": 
*}

Urt@{fi ;;{St'6';;;WW'i'{:?'6'-s
syljt:i Sic@ J]1 31ifi''K n\',*letu;.

e'[ @ ii L" 7=Ai &15 "* KW ulwc i;i
65Si'";tv(rlvff;'";;3i

nMaka Fir'aun meninggalkan (tempat itu)r lalu mengatur tipu

dayanya, kemudian dia datang. Berkata Musa kepada mereka,

' Celakalah kamu, i anganlah kamu mengadahan kedustaan

terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa'. Dan

sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan

kedustaan Maka mereka berhantah-bantahan tentang uruson

mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan percakapan

(mereka). Mereka berkata" 'sesungguhnya dua otang ini adalah

benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri

kamu dengan sihirnya dan hendalc melenyapkan kedudukan hamu

yang utama. Maka hhnpuntah segala daya (sihir) kamu sehalian,

kemudian datanglah dengan betbaris, dan sesungguhnya

beruntunglah orang yang ,nenang pada hafi inl (Setelah mereka
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berkumpul) mereka berkata,'Hai fuIusa (pilihlah)' apakah kamu

yang malemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula

melemp arkan ?' B erkata M us ar'silakan kamu s ekalian

melemparkant. Maka tiba-tiba tati-tali dan tongkat-tonghat mereka,

terbayang kepada Musa seakan-akan dia merayap cepat lantaran

sihir mereka- Maka Musa tnerasa takut dalym hatinya. Kami

berkata, 'langanlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang

paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apil yang ada di tangan

kananmu, niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbual

Sesungguhnya apa yang mereka perbiat itu adalah tipu daya

tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari

mana saja dia datangt. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur

dengan bersuiud, seraya berkata,'Kami telah percaya kepada

Tuhan Harun dan Musa'." (Qs. Thaahaa [20]: 60-70)

Firman-Ny ",'J;;j-dti 
(Mapa Fir'aun menin$galpnn [tempat

ituh maksudnya adalah, beranjak dari tempat tersebut untuk

mempersiapkan apa yang diperlukannya, yaitu apa-apa yang telah

mereka sepakati.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah berpaling

dari kebenaran.

Pemaknaan yarig pertama lebih tepat.

,r,z- zz/ 1rJ2- -,rs (lalu mengatur tipu dayanya) maksudnya adalah

mengatur sihirnya untuk tipu daya dan reka-pedayanya. Maksudnya,

Dia mengumpulkan para tukang sihir. Ada yang mengatakan bahwa

jurmlah tukang sihir itu tujuh pgluh orang. Ada yang mengatakan

emp{, ratus orang. Ada yang mengatakan dua belas ribu orang. Ada

pula''yang mengatakan empat belas ribu orang. Ibnu Al Mundzir

berkata, "Mereka berjumlatr delapan puluh ribu orang."
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ill (kcmudtan dia datang) maksudnya adalatr datang pada

waktu atau tempat yang telatr mereka sepakati bersama orang-orang

yang telatr dikumpulkannya.

Katimat 6j,5ltS (berkata Musa lcepada mereka) adalah

kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan.

(t4;1i&'t;Ei#tt @elatratah tramu, iangantah kamu

mengadakan kedustaan terlqdap Allah). Masa mendoakan kecelakaan

atas mereka, dan melarang mereka mengada-adakan kedustaan.

Az-Z"ajjajberkata, "Ini pada posisi nashab karena kalimat yang

dibuang. Perkiraannya yaitu 1r; ?s ni:,11(semoga Allah menimpakan

kecelakaan kepada mereka)."

Dia juga berkata, "Bisa juga sebagai seruan, seperti firman-

Nya, 6*7 c:6;.:;6i; q.a"hai celakalah kamit Siapakah yans

merubangkitkan kami dari tempat tidur kami?)(Qs. Yaasiin 136l:52).

)4Wi lmatra Dia me.mbinasaknn kamu dengan Sittsa).

L}'j.Jr tirk"i aan 'fu:jil adalah i,a*ri (membifiasakan dari akar-

akarnya). Dikatakan 'Aa dan(>h)f artinya sama. Asal maknanya

Tt.Jti(v;*! (memangkas rambuQ. 
z ):

Orang-orang Kufah selain Syr'batr membacanya t44,
dengan dhammah pada huruf mudhari', yaitu dari 't>LJ,"1, yang

merupakan logat atau aksen bani Tamim. Sedangkan ulama lainnya

membacanya dengan fathah, yaitu daitti, yamrg merupakan logat

orang-orang Htju. Manshub-nya kata ini adalah karena sebagai

penimpal kata larangan.

uA6afrii @"" sesungguhnya telah merugi orang yang

mingada-adakan kedustaan) maksudnya adalah merugi dan binasa.

Maknanya yaitu, sungguh telah merugi orang yang mengada-adakan

kedustaan terhadap Allah dalam bentuk apa pun.
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;i$ e.llffirt (matra mereka berbantah-bantahan tentang

urusan mereka di antara mereka) maksudnya adalah para tukang sihir

itu tatkala mereka mendengar perkataan Musa. Mereka saling

mengemukakan pendapat, saling bermusyawarah, dan saling

berbantatran mengenai itu.

{A\';nV (dan merekn merahasiakan percakapan [merelmJ)
maksudnya adalatr merahasiakan perktrtaan mereka dari Musa, yaitu,

giii A''ilL(sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli

sihir). Ada juga yang mengatakan batrwa yang mereka rahasiakan

(yakni saling berbisik) di antara mereka yaitu, "Jika yang dibawakan

oleh Musa itu adalatr sihir, maka kita pasti bisa merrgalatrkannya. Tapi

bila itu dari sisi Allah, maka dialah yang akan memenangkan urusan

ini."

Ada juga yang mengatakan bahwa yang mereka rahasiakan

adalah, bila Musa mengalahkan mereka, maka mereka akan

mengikutinya. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra dan Az-Zajjaj.

Ada juga Yang mengatakan bahwa yang mereka rahasiakan

adalah, ketika mereka mendengar perkataan Musa, ;$|tliiil{W
(celakalah kamu, janganlah kamu mengadakan kedustaan terhadap

Atlah),mereka berkata, "Ini bukan ucapan seomng tukang sihir."

ci$taan ir+gJrbisa sebagai ism, atansebagai mashdar.

Abu Amr membacanya fl37Li /#'0- dengan tasydid pada

huruf nuun yaurlg masuk ke dalam kalimat, serta dengan huruf huruf
yaa' padakata penunjuk karena dampak dari L; yang fungsinya me-

nashab-karL ism dar me-rafa'-kan Htabar. Qira'aft ini diriwayatkan
juga dari Utsman, Aisyatr, dan sahabat lainnya. Demikian j:uga qira'ah

Al Hasan, Sa'id bin Jubair, An-Nakha'i serta tabi'in lainnya. Begitu
juga qira'ah Ashim Al Jahdaxi dan Isa bin Umar, sebagaimana

dituturkan oleh An-Nahhas. Qira'ah ini sesuai dengan i'rab, namun

2t8 TAFSIR FATHUL QADIR



menyelisihi bentuk tulisan Mushaf, karena dalam Mushaf dituliskan

dengan htxuf alif.

Az-Ztfiari, Al Khalil bin Ahmad, A1 Mufadhdhal, Aban, Ibnu

Muhaishin, Ibnu Katsir, dan Ashim dalam riwayat Hafsh darinya

membacanya q':6L\, secara takhfif pada i5 karena dianggap sebagai

partikel penafi (partikel yang meniadakan). Qira'ah ini sesuai dengan

bentuk tulisan Mushaf dan sesuai dengan i'rab.

Ibnu Katsir membacanya seperti gi1a ah mereka, hanya saja

dengan met-tasydidhtf nuunpada lafazh ot.ii.

Orang-orang Madinah dan Kufah serta Ibnu Amir

membacanya )ti-j.l:,1, d"rrg* tasydid pada L! dan dengan hwuf atif
pada gr'.ij . Qira'ah mereka sesuai dengan bentuk tulisan Mushaf,

namun menyelisihi i'rab.

Sejumlah ulama membicarakan alasan qira'ah orang-ornag

Madinah dan orang-orang Kufah, serta Ibnu Amir. Ibnu Al Anbari dan

An-Nahhas telah mamparkannya.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini merupakan logat bani

Al Harits bin Ka'b, sementara suku Khats'am dan Kinanah me-rafa'-

kan, me-nashab-karr, danmen-jarr-kat mutsanna $ata berbilang dua)

dengan alif. Contobnyaucapan penyair berilut ini:

tHLAtiG.tlvr; ,4 rtlAr'6t*\U?G
"Dia menghantam bak hantaman seorang pemberani, andai saja dia

melihat peluang untuk kedua toringrtya, tentu kedua taring itu akan

. membuat tuli."

Penyair lainnya berkata,

zi?;6\l';; q {t
"Dia telah bersiap menghadapi tmmi untuk menerima pukulan di

antara lredua telinganya. "
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Penyair lainnya berkata,
/c

66u f*lt eL.'"t atj (, a,6l:t

"sesungguhrrya bapalmya dan bapolmya bopak dia

telah s ampai pada punc ak kemuliaannya. "

Mereka yang menguatkan ini diantaranya pernyataan

Sibawaih, Al Akhasy, Abu Zaid, Al Kisa'i, dan Al Farra batrwa

qira'ah ini berdasarkan logat bani Al Harits bin Ka'b. Sementara Abu

Ubaidah menceritakan dari Abu Al Khaththab, bahwa ini merupakan

logat bani Kinanah. Sedangkan yang lain menceritakan bahwa ini
merupakan logat bani Khats'am.

Ada juga yang mengatakan batrwa ir1 bermakna i-iI (ya),

sebagaimana ditutr:rkan oleh Al Kisa'i dari Ashim. Demikian juga

yang diceritakan oleh Sibawaih.

An-Natrhas berkata, *Aku melihat Az-Zanaj dan Al Akhfasy

berpendapat demikian."

Perkiraannya adalah Ytd y:6 e (ya [benar], kedua orang

ini benar-benar ahli sihir). Contohnya perkataan penyair berikut ini:

\;t:t \ 
"# 

Ls.t*,y ;b'^).'b q-b 4
"Duhai syairht, adakah penav,ar bagi yang *rrao*bo

b al as an kc cintaan mer e ko, ya, dengan perj umpaan. "

Az-Zajjaj berkata, *Makna ayat yang sedang kita bahas ini
adalah, gttt:, r;di r.i-i Lf patrwa ini, kedua orang ini benar-benar

tukang sihir), lalu mubtada'-nya dibuang, yaitu: tli." Namun Abu Ali
Al Farisi dan Al Al Fath Al Juni mengingkarinya.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf alif di sini serupa

dengan huruf atd pada 9t .JJ;- (fi'l mutsanna), sehingga tidak

mengalami perubahan.
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Ada juga yang mengatakan batrwa ada huruf haa' yanrg

diperkirakan, yakni offd 9t:; iI;1.. Demikian yang diceritakan oleh

Az-Za11aj dari para ahli nahwu terdahulu. Begitu pula yang dikatakan

oleh Ibnu Al Anbari.

Ibnu Kaisan mengatakan batrwa karena lafazh r'ii diucapkan

dengan huruf alif pada posisi rafa', nashab, dan jaar, sementara

tatsniyah tidak merubah yang tunggal, maka tatsniyah diperlakukan

seperti tunggal, sehingga huruf atif'nya tetap (tidak berubah) pada

posisi rafo', nas ahb, dat i aar.

Demikian pendapat-pendapat yang mengupas tentang alasan

qira'ah ini dan membenarkannya dan mengeluarkannya dari

kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa apa yang

diriwayatkan dari Utsman dan Aisyah adalah kesalahan penulis

(penyalin) dalam mencantumkan di dalam Mushaf.

H;341":+j- (varg hendak mengusir kamu dari

negeri lramu), yaitu negeri Mesir. 6;i (dengan sihirnya) yartg

mereka berdua tampakkan gt'#F,6+t (dan hendak

melenyaplcan kedudukan kamu yang utama). A1 Kisa'i berkata,

"'g*artinya '3; '- (kebiasaan.dan tradisi kamu). Sedangkan [Ci
uiarn na't, seperti*gtup* ":3 

!t:11p"r"-prrao tambun). orang

Arab biasa mengatakan ,#,'d-yr ;'Ob6,yang maksudnya, fulan di

atas petunjuk yang lurus."

At Farra berkata, "Orang Arab biasa mengatakan '*rlL 
:r:6

e:P (mereka itu mengikuti tadisi kaumnya), yang merupakan

tebiasaan para pemuka mere!1 g\,y^tf ta-nits dari J-r(ri, yakni

yang terbaik..Dikatakan r4l Jiif 0y-i, artinya frrlan orang terbaik

kaumnya. Bentuk jamaknya j+6ti maka makna ayat ini yaitu, bila

keduanya menang karena sihir merek4 maka para pemimpin dan

pemuka kalian akan condong kepadany4 atau keduanya akan

melenyapkan tradisi kalian, yang merupakan tradisi paling utama.
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{{'b 6! (maka himpunlah segala daya [sihirJ kamu

selralian).a+Ii tyakni aari iilladalah tekad dan ambisi terhadap

sesuatu. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra.

Anda mengatakan gilt ,?b'r*;"+f (um bertekad untuk

berangkat), sepeti tjiif (aku bertekad atau berambisi).

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalatr, hendaknya tekad kalian

semua menjadi dayayarry bersatu padu."

Para ahli qira'ah sependapat untuk membacanya dengan

hamzah qath'ipada kalimat ffi, kecuali Abu Amir, dia membacanya

dengan hamzah washl danfathahpada htruf miim,yaitu dari 6+ir.
An-Natrhas berkata, "sebagaimana diceritakan kepadaku dari

Muhammad bin Yazid Al Mubarrad, dia berkata, 'Semestinya Abu

Amr membacanya berbeda dengan qira'ah inl'." Maksudnya adalatr

qira'ah yang dianut oleh mayoritas orang.

€;W'i Qremudian datanglah dengan berb.aris) maksudnya

adalah dalam keadaan berbaris dan berhimpuu, sehingga lebih dapat

mengafir perkara mereka dan lebih berwibawa. Demikian pendapat

mayoritas mufassir.

Abu tlbaidatr berkata, "t-LJlt adalatr tempat berhimpun.

Tempat shalat juga disebut'.i!dt.'

Az-7-ajjaj berkata, "Berdasarkan pengertian ini, maknanya

yaitu, kemudian mereka mendatangi tempat mereka berkumpul untuk

hari raya dan shalat kalia4. Dikatakan 'tiJalt'r*1 artinya aku

mendatangi tempat shalat. "
Berdasarkan penafsiran yang pertama, maka manshub-ny" 67

adalatr karena sebagai haal (keterangan kondisi), sedangkan

berdasarkan penafsiran Abu Ubaidah, maka monshub-nya itu adalatr

karena sebagai ryaful.
Az-Z,ajjaj berkata, "Bisa juga maknanya yaitu, kemudian

datangilah manusia dalam keadaan bprbaris. Berdasarkan pemaknaan

222 TAFSIR FATHUL QADIR



ini, maka latalt. itu sebagai mashdar pada posisi haal. Oleh karena

itu, tidak digunakan lafaztr jamak."

Lafazh ini dibaca juga dengan kasrah pada huruf hamzah,

kemudian setelahnya huruf huruf yas'. Adapun yang tidak

menetapkan hwuf lwmzah maka diganti dengan blxuf alif-

ifi ;t;A'Crt'ti (dan sesungguhnva beruntunglah orang

yang menang pada hari ini) maksudnya adalah '\--lc i,i (orang yang

menang). Dikatakan {t ,P\apabila dia mengalahkannya. Semua ini

adalah perkataan para tukang sihir di antara sesama mereka.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalah perkataan Fir'aun

kepada mereka (para tukang sihfu).

Kalimat ',*ieX;;-|jl ([setelah mereka berhtmputJ mereka

berkata, "Hai Musa [pilihlahJ, apakah kamu yang melemparkan

[dahuluJ.\ sebagai kalimat permulaan, sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan, "Lalu apa yang

mereka lakukan setelatr mereka mengatakan itu di antara sesama

mereka? Kemudian dikatakan tyakni jawabannyal : ji6-ey{iS-1}U
([setelah merekn berfumpulJ mereka berkatS, "Hai Musa fpilihlaQ,
apalrah lramuyang melemparkan [dahutu). i:r1aan 6 [yakni 

-ll\y"a"

pada posisi nashab ?,arcnafi'l yang disembunyikan, yakni '!*t;11'py

Wtr\'tt'rif 6ilifrfun lemparanmu lebih dulu atau lemparan kami yang

lebih dulu). Bisa juga berada pada posisi rafa', dengan anggapan

balrwa kalimat ini dan yang setelahnya adalah khabar dan mubtada'

yang dibuang, yakni tirri\'tl351-a\}iti (perkaranya adalah

lemparanmu atau lemprr* i.u*i), sementara maful ;$ aiUuang,

perkiraannya adalah \\l *if 6'gif Lf ril lapatah lqmu yang melempar

lebh dutu apa yang akan kamu tempar;. 3$;h; (atau kamikah),

yakni '*;',tiS'ot tyt(ataukatr karni) A;iilororg yong mula-mula

melemparkan) apa yang akan dilemparkan. Atau, yang lebih dulu

melakukan pelemparan. Maksudnya adalah melemparkan tongkat ke
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tanah. Sementara para tukang sihir itu juga membawa.tongkat-tongkat.

Musa pernah melemparkan tongkat ketika bertemu Fir'aun, maka

ketika para tukang sihir hendak menghadapinya, mereka mengatakan

ini kepadanya

Olehkarena itu, Jr; (berkata) Musa kepada mereka, ,fii5.
(silalrnn lramu sekalian melemparkan). Musa menyunrh mereka unfuk

melempar lebih dulu agar mukjizatnya lebih tampak bila mereka telah

melemparkan apa yarLg mereka baw4 yang kemudian Musa akan

melemparkan tongkatnya, lalu tongkatrya menelan semua itu. Ini juga

merupakan sikapnya yang tidak mempedulikan sihir mereka.
-t2 '.fir ,Ii /-^--r-- t:L- t:LfV- ) t'vt:'$ (maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tonglat

mereka). Pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang, perkiraannya

adalah, maka mereka pun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat

mereka. fixut faa'di sini untuk mengurutkan, dan ri1 menunjukkan

tiba-tiba atau zharf. Maknanya yaitu, maka mereka iun melempar,

sehingga Musa terkejut ketika Alk(terbayang kepada Musa) bahwa

tali-tali dan tongkat-tongkat mereka merayap.

Al Hasan membacanya l#, dengan dhammah pada huruf
'ain.ki logat atau aksen bani Tamim

Ularna yang lain membacanya dengan. kasrah mengikuti
lrasrah-nya shaad.

Ibnu Abbas, Ibnu Dzalovan, dan Rauh dari Ya'qub
membacanya'S?,i, k*o. i"air a* i r;.tr aaaarr irltazh muannat s .

Mereka telah melumurinya dengan air raksa, maka ketika
terkena panas matahari langsung meliuk-litrk.

Ini juga dibaca 'J-?,t, dengan huruf nuttn, dengan anggapan

bawah Allah SWT membayangkan itu kepadanya. Dibacajuga dengan

huruf huruf yaa' dalam bentuk mabni lil fa'il, dengan anggapan

bahwayang membayangkan itu adalah tipu daya.
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Ada'juga yang mengatakan bahwa yang membayangkan

adalalr *Vi (dia merryap cepat), maka rll berada pada posisi rafa',

yakni t43i +'e(terbayang kepada Musa merayapnya). Demikian

makna yang disebutkan oleh Az-Zajjai.

Al Fara berkata" "fi berada pada posisi nashab, yakni L4fi,
lalu hnruf Daa'-aya dibuang."

Az-Zanaj berkata, "Orang yang membacanya dengan htrruf

taa'berurttmenjadikan lf pada posisi nashab,yakni * pti *lP
(terbayangkan kepadanya dapat merayap)."

Dia juga berkata, "Bisa juga pada posisi rafa' sebagai badal

dari dhamir pada katim at Jp',l,dan itu kembalinya kepada tali-tali dan

tongkat-tongkat. Ini merupakan badat isytimal (pengganti

penyeluruh)."

Dikatakan 4l'# apabila tampak serupa olehnya dan

terbayang keserupaan.

6j'li+.*;;A,;iE (maka Musa merc$a tahtt dalam hatirrya)

maksudnya adalatr 'Fl (merasa). Ada juga yang mengatakan bahwa

artinya 'J-ri(mendapati). Ada yang mengatakan batrwa artinya ';"*1
(menyembunyikan). Ada juga yang mengatakan Jt-t (takuQ. Ini

merupakan tabiat normal manusia ketika melihat sesuatu yang

ditakuti. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah takut

manusia terfitnatr sebelum dia melemparkan tongkatnya. Ada juga

yang mengatakan bahwa sebab kekhawatiran beliau karena sihir

mereka sejenis dengan yang diperlihatkannya melalui tongkat beliau,

sehingga beliau khawatir perkaranya menjadi samar/rancu bagi

manusia dan mereka enggan beriman.

Allatl SWT lalu menghilangkan rasa talant itu darinya dengan

berita gembira yang disampaikan kepadanya dengan firman-Nya, 'iLii

$!'iiA fryfi (Kami berkata, "Janganlah knmu takut,

sesungguhnya kamulah yang paling unggul [menangJ."), yakni
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mengungguli mereka dengan kemenangan. Kalimat ini merupakan

alasan larangan untuk takut.

$-eC,I:; (dan lemparkanlqh apa yang ada di tangan

knnanmu) maksudnya adalah tongkat. Disamarkannya penyebutan itu
di sini sebagai bentuk pengagungan.

Majzum-nya li.i(,,-ii (niscaya dia akan menelan apa yang

mereka perbuat) karena sebagai penimpal kata perintatr. Ini dibaca

juga dengan tasydid pada huruf qaaf. Asatnya: t TUS lalu salah satu

huruf taa'-nya dibuang. Dibaca juga dengan lasrah pada huruf laam,

yang artinya menelan dengan cepat. Dibaca }uga|-LiE, dengan ralb',
dengan perkiraan bahwa asalnya tfit|.

Makna f;:;C (apa yang mereka perbuat) adalah, apa yang

mereka perbuat dengan tali-tali dan tongkat-tongkat yang mereka

lemparkan.

Az-Zajjaj berkata, "Qira'ah dengan jazm sebagu penimpal

kata perintatr. Bisa juga dengan raJiy' yang dianggap,b,ermak,na haal

(keterangan kondisi), sehingga seakan-akan dikatakan'a;Iili @1."

. Kalimat f $i*4 (sesungguhnya apa yang mereka

perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir [belako) sebagai d*T
untuk .ifr. Uarftu -rrya g adalatr karena sebagai khabar untuk o1

[yakni dari rty. hn qira'ah orang-orang Kufatr, kecuali Ashim.

Mereka juga membacanya -fu, dengan kasrah pada huruf siin darr

sulatnpada huruf baa'. Or-ialu\alt-kannya 3{$r tepad a'y.3t adalah

sebagai perluasan tanpa ada kata yang diperkirakan. Atau dengan

perkiraan fo er.
Ulamayang lain membacanya ]*:5
;tL; ,'6'Ci-{i (dan tidak akan menang tutrafig sihir itu,

dari mana saja dia datang) maksudnya adalatr, tidak akan menang

jenis tukang sihir dari mana pun dia datang dan ke mana pun dia

menuju. Ini merupakan kelengkapan alasan tadi.
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(>2;pgEfi Qalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan

bersujud) maksudnya adalah, lalu perkara yang mereka saksikan dari

Musa berupa tongkat itu membuat para tukang sihir tersebut bersujud

kepada Allah Ta'ala. Penjelasarurya telah dipaparkan dalam surah Al

A'raaf.

e;ti'rr" (;.yff]6, (seraya berkato, "Kami telah percaya

trepada Tuhan Harun dan Musa.'). Didahulukannya penyebutan

Harun daripada Musa dalam penuturan mereka maksudnya adalah

menjaga akhiran ayat sehingga senada dengan yang lain.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daxi Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya ?14K4 (maka Dia membinasakan

lrnmu dengan siksa), dia berkata, "(Maksudnya adalah) L3lgJfr-
(membinasakan kamu)."

trbd.uriazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Qatadatr, mengenai firman-Nya, K# @aka Dia membinasaknn

lramu),dia berkata, "(Maksudnya adalah)'€) f*-(menghancurkan
kamu)."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu

Shalih, dia berkata "(Maksudnya adalah) |<r;:4 (maka Dia

membunuh kamu)."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ali, mengenai firman-Ny4 if$Wh6* @an

hendak melerryaplan kedudukan kamu yang utama), dia berkata

"(Maksudnya adalah) mengalihkan padangan manusia kepada mereka

berdua."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi l{atim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai ayat ini, dia berkat4 "(Maksudnya adalah)

mengatakan, 'Orang terbaik kalian,' yaitu Bani Israil."

Abd bin Humaid dan Abdurrazzaq meriwayatkan mengenai

firman-Ny4 W(,i;f (niscrya dia akon menelan apa yang mereka
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perbuat), yakni kebohongan (pengelabuan) yang mereka lakukan.

Dari Qatadah, dia berkata,, "Musa melemparkan (tongkat)nya lalu

berubah menjadi seekor ular yang menelan tali-tali mereka dan apa-

apa yang mereka perbuat."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ikrimah: "Bahwa para tukang sihir Fir'aun

berjumlatr sembilan ratus orang,'mereka mengatakan kepada Fir'aun,

'Jika kedua orang ini memang tukang sihir ini, maka kami pasti akan

mengalahkan mereka berdu4 karena tidak ada yang lebih pandai

sihirnya daripada kami. Tapi bila kedua orang ini (utusan) dari Tuhan

semesta alam, maka tidak ada daya pada kami untuk menghadapi

Tuhan semesta alam.' Lalu setelah terjadinya apa yang mereka alami,

mereka pun sujud bersungkur, dimana pada sujud mereka itu Allah

memperlihatkan kepada mereka tempat-tempat yang akan mereka

dapatkan. Maka pada saat itulah, €;:Si<r6:VYi*;fjji$u
(Mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak mengutamakan knmu

daripada bukti-bulcti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada

kami) hingga: dSyX;S "Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan

I ebih lrc kal (adzab -Nya) ."

"';;i W " 
ii'{:nf ,f i#ii;c i'Ji,:i"i;t; iG

)Aie:i:,CW
O6;vu, ii; {ri.i i't}C, 6&6:i fi:gj"b:Iii}

T;'ai igi r* G;i *y',tu Au di6lr;rci6 +'4i
T [i;b"#i fu!" 65\15(,.5i (i ]r-G)Vv.l(:t (}
G5;W.3;:1{'&, 

^''|ry 
:4' ;6 i,fl@ g:S
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@ j:i( .1.$ligi,ti-;6,lrgi J* :1qi .*sJ5

@ si ; i6 a:iw.)Y itr g 46f y; &
"Berliata Fir'aun, 'Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa)

sebelum aku beri izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya dia adalah

pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka
sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian

dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku

akan menyalib kamu sehalian pada pangkal pohon kurma, dan

sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang

lebih pedih dan lebih kekal sihsanya'. Mereka berkata, 'Kami sekali-

kali tidak mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata

(mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan

yang menciptakan Kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu

putuskan Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan

pada kehidupan di dunia ini saja- Sesungghnya kami telah beriman

kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan

kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami
melakukannya Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal
(adzab-Nya)'. S es ungguhnya barangsiap a datang kepada Tuh anny a

dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya b,aginya Neraka

iahanam. Dia tidak mafi di dalamnya dan tidak (pula) hidup. Dan

barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman,lagi
sung$uh-sungguh beramal shalih, maka mereka itulah orang-orang
yang memperoleh tempal-tempat yang tinggi (mulia), (yaitu) surga

Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kehal di
dalamnya Don itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari

hekaJiran dan kemahsiatan)." (Qs. Thaahaa l20l:71-76)
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Firman-Nya, ,:i'i.Jt1,SG (Berkata Fir'dun, "Apakah kamu telah

beriman lrcpadanya (Musa)). Bisa dikatak *r'i'd dan ,-r $ lartinya
sama: beriman kepadanyal.

Contoh dari yang pertama adalatr firman-Ny4 Xj fi'JG
(Malra Luth membenarlcannya). (Qs. Al 'Ankabwtl29l:26).

Contoh dari yang kedua adalah firman-Nya, $t:.rt Si + i;f,
K Qqpakah kamu beriman lcepadanya sebelum aht memberi izin

*"*K:tLffi"1T'"r:"3;- 
barrwa n,t ini di sini

mengandung makna mengikuti. Kalimat ini dibaca dalam bentuk

pertanyaan yang mengandung celaan, yalari bagaimana bisa kalian

beriman kepadanya tanpa izin dariku untuk itu?

Vi'$&.siif:*{,:;y(sesungguhnyadiaadalahpemimpinmu
yang mengajarkan sihir kepadamu sekalion). Al Kisa'i berkata, "Di
Htjaz, bila seorang anak datang dari gurunya, maka dia mengatakan,

€f *'u + (Aku datang dari pemimpinku)."

Muhamuiad bin Ishaq berkata, "Maksudnya adalah,

sesungguhnya dia pemimpinnya sihir."

At Wahidi berkata, "secaxa batrasa" '1r,--A adalah ',,t.itt
(pemimpin). Oleh karena itu, dikatakan r5ir ""t"t 

pengajar." Dengan

perkataan ini Fir'aun memaksudkan unfuk memasukkan keraguan

kepada manusia agar mereka tidak beriman. Jika tidak maka dia sudah

tahu, bahwa mereka tidak belajar dari Musa, dan Musa bukan

pemimpin merekq serta tidak ada hubungan antara Musa dengan

mereka.

*UKi;1:'&iO:liX (maka sesungguhnya atru akan

memotong tangan dan lcaki kamu sekalian dengan bersilang secora

bertimbal bali$ maksudnya adalatr, dem,i Allatr, aku akan melakukan

itu terhadap kalian. Pemotongan tangan dan kaki secara'bersilang
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adalah pemotongan tangan kanan dan kaki kiri. d, di sini sebagai

mubtada'.

FieAe"$4$'l; (dan sesungguhnva aht alan menvalib

kamu setraliin pada pangpal pohon htrma) maksudnya adalah y'
ra2j;i (pada pangkalnya), seperti firman-Nya, gi'j,i:2fi {'i1
(ataukqh mereka mempunyai tangga untuk mendengarlcan pada

tangga itu?) (Qs. Ath-Thuur [52]: 38), yakni *)b. contohnya adalatr

ucapan Suwaid bin Abi Kahil berilut ini:

vrrl4liC:zil;* F {: eUysrVl* e
"Mereka menyalib budak itu pada pangkal pohon htrma,

mala tiada ubanyang rontokkecuali karena hancur luluhnya dia."

Penggunaan .J *tok menunjukkan kesinambungan padanya-

eL$:i'A:q"b5!it (dan sesungguhnya kamu aknn

mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal

sitrsarrya) maksudnya adalah, dan sesungguhnya kalian akan

mengetatrui apakatr aku yang lebih pedih siksanya bagi kalian ataukah

Musa?

Makna ,s-l;.1adalah ilf lteUitr kekal). Maksud perkataannya

adalah mengolok-olok Musa, karena Musa tidak berarti apa-apa dalaIII

menyiksa. Bisa juga maksudnya adalah siksa yang diancamkan oleh

Musa bila mereka tidak beriman.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalatt

Tuhannya Musa tyakni sisa Tuhannya Musa], dengan anggapan

dibuangnya mudhaf.

cs{ <Dc:vc $; lrii ii}6 (merepa berkata' "Kami selcali-

Iuli tidak mengutamakan kamu daripada bubi-bukti yang nyata

[mukjizatJ, yang telah datang kcpada kami) maksudnya adalatr, Kami

sekali-kali tidak akan memilihmu daripada bukti-bukti yang jelas,
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yang dibawakan Musa kepada kami dari sisi Allah SWT yang berupa

tangan dan tongkat.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang mereka maksud

dengan bukti-bukti adalatr apa yang mereka lihat ketika mereka

bersujud, yaitu tempat-tempat tinggal yang telah dipersiapkan untuk

mereka di surga.

Kalimat ()'aii <a* daripada Tuhan yang menciptakan

Kami) di-'athf-Y,an kepada 6iV.Y. Maksudny4 kami sekali-kali tidak

akan memilihmu daripada bukti-bukti yang dibawakan Musa kepada

kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami.

Kata()i maksudnya adalah JA, (menciptakan kami). Ada

juga yang mengatakan batrwa ini adalah sumpah, yakni demi Allah

yang telatr menciptakan kami, kami sekali-kali tidak akan

mengutamakanmu. Atau, kami tidak akan mengutarrakanmu. Kedua

penafsiran ini disebutkan oleh Al Farra dal;- Az-Zajjaj.

Kalimat a6, ,3Y a(, @ala putuskanlah apa yang hendak

lamu putuskan) merupakan jawaban dari mereka untuk Fir'aun

setelatr dia berkata, "sesrutgguhnya aku akan memotong..." Maknanya

adalatr, maka lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan dan

putuskanlatr apa yang hendak engkau putuskan. Perkiraannya yaitu, 6
'ahtb Ul (apa yang akan engaku lakukan).

-Aa$i',$;i eii$ (sesungguhnya kamu hanya akan dapat

memutuskan pada kchidupan di dunia ini saja) maksudnya adalah,

sesungguhnya kekuasaanmu terhadap kami dan berlakunya

perintahrnu kepada kami hanya di dunia saja, dan tidak ada jalan

bagimu kepada kami untuk yang setelah itu. Jadi, kata penunjuk di

sini pada posisi nashab sebagai zhad$eteftrngan waktu) atau maful,
sedingkan 6 mencaktrp L1.

Sementara itu, Al Fara membolehkan rafa' dengan

menganggap 6 bermuk"u,.rill, bahwa yang engkau putuskan adalah
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pada kehidupan dunia ini, jadi ketetapanmu dan kekuasaanmu terbatas

di dunia saja.

qILgAG)Vr.1(y (sesungguhnya kami telah beriman

kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kpsalahan

kam) yang berupa kekufuran dan lain-lainnya yang telah kami

lakukan.

Kalimat $iir$A;:rfiU (dan sihir yang telah knmu

palrsalran lrepada lcami melahttranrrya) di-'athf-kan kepada 6;E
(lresalahan-kesalahan kami), yang maksudnya, dan agar Dia juga

mengampuni kami karena telah melakukan sihir yang engkau

paksakan kepada kami untuk melakukannya guna melawan Musa.

Jadi, t-i berada pada posisi nashab sebagai maf'ul. Ada juga

yang mengatakan sebagai penafi (partikel peniada).

An-Nahhas berkat4 "Pendapat pertarrla lebih tepat."

Ada juga yang mengatakan bahwa bisa juga berada pada posisi

rafa' sebagai mubtada', sedangkan khabar-nya muqaddar

(diperkirakan), yang maksudnyq dan sihir yang telah engkau

paksakan kepada kami untuk melakukanny4 adalatr kepalsuan tentang

kami.

tiSTK(r 1dan Allah lebih baik fpahata-Nyal dan lebih ketut

[adzab-NyaJ) maksudnya adalah lebih baik pahala-Nya dan lebih

kekal siksa-Nya daripada kamu. Ini sebagai jawaban atas

perkataanny4 AVt::1"31:$"b:t{ij (dan sesungguhnya kamu akan

mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih l(elul

siksanya).

g.{'VL;4{'fi, 5'o9 (,}';J 
eV. i t L

(sesungguhnya

barangsiapa datang kcpada Tuhanrrya dalam keadaan berdosa, maka

sesungguhnya baginya Neraka Jahanam. Dia tidak mati di dalamnya

dan tidak [pulal hidup). ?.41 artinya orang yang berselimut

kekufuran dan kemaksiatan. Makna #-J;lelti{ gta tidak mati di
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dalamrrya dan tidak [pulal hidup) maksudnya adalah, dia tidak mati

sehingga beristiratrat,'dan tidak juga hidup sehingga mendatangkan

manfaat baginya.

Al Mubarrad berkat4 "Tidak mati dengan kematian yang

menenteramkan dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang

menyenangkan. Dia menderita sebagaimana menderitanya yang hidup,

dan penderitaannya itn mencapai kondisi kematian, hanya saja

penderitaan itu tidak menghentikan rasa sakit.

Orang Arab biasa mengatakan '* :JiF ) lXi (tulan itu tidak

hidup dan tidak juga mati) bila hidupnya tidak berguna.

Ibnu Al Anbari mengemukakan syair mengenai contoh ini:

;5 Ai,; t;;'rrt^t* ,#L#t et.';,tl
* Ingatlah, s iapa yang j iw arrya tidak mati s ehingga tidak pernah s irna

penderitaannya, dan tidakpula hidup dalam kehidupanyang dapat

dirasa. "

Ayat tersebut termasuk kalimat yang diceritakan Allah dari

perkataan para tukang sihir itu. ,

Ada juga yang mengatakan bahwa ini sebagai permulaan

kalimat, dar dhamir pada Xlysebagai dhamir sya'n.

.j,+AiJ+ 336i.$i-it (dan barangsiapa datang kepada

Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh beramal

shalih) maksudnya adalah, dan barangsiapa datang kepada Tuhannya

dalam keadaan mempercayai-Nya dan sungguh-sungguh melakukan

ketaatan. Maushuf-nya dibuang, dan perkiraannya adalah, amal-amal

yang shalih.

Kalimat ,E fiberada pada posisi nashab sebagai haat. Begitu
jlurga (ii,pada posisi nashab sebagu haal.

Kata penunjrk Jijt (maka mereka itulah) memrnjukkan g,j
berdasarkan maknanya. &i iS;:ai'{ (orang-orang yang memperoleh
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tempat-tempat yang tinggt [muliaJ),yang tidak disamai oleh sifat-sifat

lainnya.

Kalimat g;& ([yainJ surga ldn). merup*y.keterangan

" trntuk J$:ni,atau sebagu badal {arinya. il.tiJt adala}r eiti)t (bertempat

tinggal), keterangannya telah dipaparkan.

Kalimat i*gnO (yong mengalir sungai-sungai di

bawahnya) adalah keterangan untuk 3L, karena dr-idhafah-kart

kepada 9i, sedangkan 9i adalah nama untuk tempat tinggal,

sebagaimana telah diPaParkan

Manshub-nya Q.tlY (mereka l@kal di dalamnya) adalah

karena sebagai haal dari dhamir jama'atr pada kalimut '1, yakni

menetap selamanYa.

Kata penunjuk pada kalimat clii @an irn) menunjukkan

palrala bagi mereka yang telah disebutkan, dan ini sebagai mubtada',

sementara katimat ,$Ji6 @aaUh balasan bagi orangyang bersih

[dari tretrafiran dan kcmaksiatan) sebagai Hnbar'nya' yakni U'tf
rLill, :{,,d, ,fdri F, UiE (ba*an bagr orang yang bersih dari

kekufruan dan kernaksiatan yang menyebabkan neraka).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyq #iirltfXJtq (dan sihir yang telah kamu

trepada knmi melahtkannya), dra berkata, "Fir'aun mengambil empat

puluh anak dari bani Israil, lalu memerintahkan agar mereka diajari

sihir di Firna (nama tempat), dia berkata 'Ajarilah mereka dengan

sungguh-sungguh sehingga tidak seorang pun di muka bumi yang

dapat mengalahkan m€reka'."

Ibnu Abbas berkata, 'Merekalah orang-orang yang beriman
'u kepada Musq dan merekalah yang berkata G;;56';:S; (i';i)-G*eu.

#i'ertr; (kami telah berirnan lupada Tuhon kami, agar Dia

mengampuni kcsalahan-kesalahan kami dan'sihir yang telah kamu

p aks alan kepada kami mel ahtkanny a).*
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi, mengenai firman-Nya, iStrfi;;
(dan Allah lebih baik [pahala-Nyal dan lebih kekol [adzab-NyaJ), dia
berkata, "(Maksudnya adalah) lebih baik daripadamu bila dipatuhi dan
lebih kekal adzab-Nya daripadamu bila didurhakai."

Ahmad, Muslim, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih
meriw.ayatkan dari Sa'id, bahwa Rasulullah sAw berkhutbah, lalu
sampai pada ayat, #-{;te3;1{'fi1';3,itry6 +Vaiiy
(sesungguhnya barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan
berdosa, maka sesungguhnya bagtnya Neraka Jahanam. Dia tidak
mati di dalamnya dan tidak [pulal hidup). Rasulullatr SAW lalu
bersabda, tH'uylt $?t ,et l5-\ Vi ,rl[, ;Uf, $if p &iir qhf 6f
Ju,- -# & ra & ei| ,ot{e,i'Lri;lrt, ?A'j :usi;g:ti' Lf ta,I
,pt H', ;i'6th L>;i"6i: tj;i ,irr1,li ,t;'d;'n @dapui pari
penghuninya yang mereka itu memang merupalan para penghuninya,
malra sesungguhnya mereka tidaklah mati di dalamnya dan tidak pula
hidup. Sedangkan yang bukan merupakan para penghuninya, malca

neraka alran mematikan mereka. Lalu datanglah para pemberi syafaat
lalu memberi syafaat. Lalu meretra dibowatran seperti treriHl ke

sebuah sungai yang disebut kehidupan, lalu mereka pun tumbuh
seperti tumbuhnya buih pada arus sungai).a3

Abdu Daud dan Ibnu Mardawaih, meriwayatkan dari Abu
Sa'id, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, jJr y|slnt.plf Lf
'W'fr3 F u.(bl: ,o*rr ft e.U:u,S/irt oiJ tls l#Ls * eti
17$11(Sesungguhnya para penghuni tinglmt-tingkat yang tinggi dapat
dilihat oleh mereka yang di bawah mereka sebagaimana knlian dapat
meliltat bintang-bintang yang berkilauan di ufuk tangit. Dan

o3 shahih.
HR. Muslim (lll72) danAhmad (3/ll).
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sesungguhrrya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, dan keduanya

m e ndap at lrnn kc ni bn at an) .u

Dalam Ash-Shahibain disebutkan dengan latazh ',#, J^ii,f
,6i.Jr ft ept€SrbiTG CiVbii lsesungsuhryo pori
penghuni 'Iliyyin dapat melihat mereka yang di atas mereka

sebagaimana kalian melihat bintang-bintang berl lu di ufuk langit).as

6, ;546* ? ;i6 .s rE j'6 *; JtT;5 a;
c'ei G # -Dj+,uj. e.1t@ d;5 {' 4; .Xt J

{;, "*"4L K{"'j;i *}.tr-tr $; "iffi tt .# a W
{;fr *;;b ):r" JIr

i6 @ e,\a;;, e <iiy t13 *@ ufii'i W
6i-1,.,-, d$;{t"{: "j & t{i I

'#L 445 Jy *;'6;,@ tt46i "fi $1. :, ;I;i
JtiS"G $;, # {t; -{fr ,;^t- J6"Li;

,se; # -9, d.Ui, "#'*l S if "5 fi 
tA,

* shamh.
HR Ahmad QnO;Abu Daud (3987); At-Tirmidzi (3658), dan Ibnu Majah (96).
a5 Muttafaq'alath.
HR Al Bulfiari (3256) dan Muslim (4D177), dari hadits Abu Sa'id Al Khudri

RA.

J-$G;;AE;:'36 Ab

G'i1tii6
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,;,Ji H i 6b5-6i W (6L, LLj 6fi -t1 
$ v

39 A $-Zi;*-'#'CLb@ +/ti dfi Arc 6s i*t

ryi; er-<it s;iti, @ a;1 a;i. tl1 ;Qrii6 $6i
,rli''{ 36;frj @ 6{; 9,> I ag;*;<}

"rr\'t 
+\i d86 !*j'#, Lfi :*-4 6L re-

J+

@

"Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa, 'Pergilah
kamu dengan hamba-hamba-Ku (bani Israil) di malam hari, maka

buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tak usah

khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)t.

Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar merekar lalu
mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mcreka Dan

Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk
Hai bani Israil, sesangguhnya Kami telah menyelamatkan kamu
sekalian dari musuhmu, dan Kami telah mengadakan perjanjian
dengan kamu sekalian (untuk munajat) di sebelah kanan gunung

itu, dan Kami telah menurunkdn kepada kamu sekalian manna dan

salwa Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami
berikan kepadamu, dan janganlah melarnpaui batas padanya, yang

menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu Dan barangsiapa

ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah dia
Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang

bertobat, beriman, beramal shalih, kemudian tetap di jalan yang
benar. Mengapa kamtu datang lebih cepat daripada kaummu, hai

Musa? Berkatalah Musa,'Itulah mereha sedang menyusuli aku dan

aku bersegera kepada-Mu, ya Tuhanhu, agar supaya Engkau ridha
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ftep adaku)'. AlIflh berfrman,' Mak;a s es ung g uhny a Kami teloh

menguji kaumtnu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah

disesatkan oleh Samiri'. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya

dengan marah dan benedih hatl Berkata llfusa,'Hai kaumku,

bukankah Tuhanmu telah menianiikan hepadamu suatu ianii yang

baik? Maka apakah terasa lama mosa yang berlalu itu bagimu atau

kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu,

lalu hamu melnnggar perianiianmu dengan aku?' Mereka berkata,

'Kami sehali-hali tidak ttelanggar perianjianmu dengan kemauan

kami sendirl, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari

perhiasan kaum ilu, tnaka kami telah melemparkannya, dan

demikian pula Samhi melemparkannya'. Kemudian Samiri

mengeluarkan untuk mereka (dari lubang itu) anak lembu yang

bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata,'Inilah Tuhanmu

dan Tuhan Musa, tetapi Mnsa telah lupa'. Maka apakah mereka

tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat

memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat memberi

kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan? Dan

sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya,

'Hai kaumku, sesangguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan

anak lembu itu, dan sesungguhnyo Tuhanmu ialah (Tuhan) Yang

Maha Pemurah, maka ikufilah ahu dan taafilah perintahku'.

Mereka mcnjawab,'Kami akan tetap menyembah patung anak

lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami'.o

(Qs. Thaahaa [20]: 77-91)

Di sini dimulainya kisatr penyelarnatan bani Israil dan

pembinasaan musuh mereka Kisah ini juga telah dikemukakan dalam

surah Al Baqarah, Al A'raaf,'dan Yuunus.
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Huruf laam pada iii adalah partikel sumpah, dan di sini

terkandung penegasan yang cukup jelas. fi pada kalimat crE;6
Qtergilah lramu dengan hamba-hamba-Ku [bani IsrailJ di malam hari)
bisa sebagai penafsir, karena paaa urjt tyakni dari -€jtterkandtrng

makna perkataan. Bisa juga sebagai mashdari,yakni i(bi(yaitu,
hendaklah kamu pergl). Maksudnya, pergilah kamu dengan mereka ke

Mesir. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan secara gamblang.

6AtO6*?3nt.jry* buatlah untuk meretca ialan
yang kering di laut itu), yalan' j-yL{"#! (buatlatr jalan untuk

mereka). Makna lliadalah t-!ti (kering). Lafazh ini menyifatifa'il
sebagai bentuk mubalaghah. Allah Ta'ala mengeringkan jalan itu
untuk mereka sehingga tidak berair dan tidak berlumpur. Lafazh ini
juga dibaca t--!,-i-, dengan sulatn pada huruf baa' sebagai bentuk

peringanan dart l:;yang berharakat. Atau sebagai bentuk ja-ak .f6
seperti kata i-e,J,e dan'g(z .

Kalimat $;,iliS (kamu tak usah lchowatir akan tersusul)

berada pada posisi nashab sebagai haal Q<eterangan kondisi), yakni

Kami mengamankanmu dari tersusul oleh musuh. Atau, sebagai sifat

lainnya untuk 6j tioto"). Maksud 3]LJr (tersusul) adatah tersusul

oleh Fir'aun dan bala tenfaranya.

Hamzah membacanya '.i-i*ll, karena dianggap sebagai

penimpal kata perintah. Perkiraannya yaitu, jika kau buatkan (alao),
maka kau tidak akan khawatir dan tidak akan takut. Berdasarkan ini,
maka kalimat ini sebagai kalimat permulaan. Maksudnya, dan engkau

juga tidak akan takut terhadap Fir'aun. Atau, takut akan laut itu.

Jumhur membacanyu ,-i,fi{.Ini lebih rajih, karena kalimat

t#traat<iazm.
Berdasarkan qira'ah Jumhur, kalimat tersebut bisa sebagai

sifat lainnya untuk Gr$ tiao"), yakni kamu tidak akan khawatir dan

tidak akan takut terhadapnya.
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+:i4,LFli*41e (maka Fir'aun dengan bala tentaranya

mengejar merekai.F3f di sini mengandung maknayang sama dengan

ej (*"ogikuti; mengejar). Dikatakan '&t#l apabila 'W (Anda

mengikuti atau menyrsul mereka). Ini terjadi jika mereka lebih dulu,

lalu Anda atau mengejar mereka. Maknanya yaitu, Fir'aun

dan bala tentaranya menyusuUmengejar mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf baa' di sini sebagai

tambahan, yang asalnya tl1j-'nil;:l(bala tentara Fir'aun) menyusul

mereka, yakni Fir'aun memerintahkan bala tentaranya mengejar Musa

dan kaumnya. Ini juga dibac a'6'iui, dengan tasydid, yakni disusul

oleh bala tentaranya, dan dia bersama mereka, sebagaimana dikatakan

pedangnya). Kalimat -t *,berada pada posisi nashab sebagai haal,

yatcni iti itti*,i,rC CUAa tentaranya menyrsul bersamanya).

ft;(,'{re # Qalu mereka ditutup oleh laut yang

menenggelamkan merelca) maksudnya adalatr digulung dan

diselubrrngi oleh laut yang menggulung dan menyelubung mereka.

Pengulangan kata di sini untuk menunjuk&an betapa datrsyat kejadian

itu, sebagaimana firman-Ny4 'iir:ilf @ iiiioi (tt*i Hamat. Apakah

Hari Kiantat itu?) (Qs.Al Llaaqqah 169l: l'2).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, mereka

ditutup oleh kisah yang belum pemah kau dengar.

Ibnu Al Anbari berkata, "Maknanya adalah, mereka ditutup

oleh sebagian yang menutup merek4 karena mereka tidak ditutupi

oleh setunrh air laug tapi oleh sebagiannya saja. Jadi, ini merupakan

ungkapan yang menunjukkan bahwa yang menenggelamkan mereka

adalah sebagian air laut itu."

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena menunjukkan

kedatrsyatan. Ini juga dibaca ifl$ v'ir'uiitlxi, yakni ,i FuAt
ptire (mereka diselubungi oleh laut yang menggulung mereka).

241TAFSIR FATHUL QADIR



aii,6&'i;;;r'J+1 (dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya

dan tidak memberi petunjuk) maksudnya adalah menyesatkan mereka

dari jalan yang lurus dan tidak menunjuki mereka ke jalan

keselamatan, karena Musa dan orang-orang yang bersamanya tidak
jauh darinya, sebab mereka memang berjalan di depan pada jalan yang

kering sementara di hadapan mereka ada laut.

Pada kalimat ts'tiVj (dan tidak memberi petunjuk) terkandung
penegasan tentang penyesatannyq karena orang yang menyesatkan

adakalanya menunjuki orang yang disesatkannya pada sebagian

perkara.

:f;;;AKe#i:t;t#- (hai bani Israit, sesungsuhnya Kami
telah menyelamatkan karnu sekalian dari musuhmz). Allah SWT
menyebutkan apa yang dianugerahkan-Nya kepada bani Israil, yaitu
penyelamatan mereka. Perkiraannya yaitu, Kami katakan kepada

mereka setelah Kami selamatkan mereka, "Hai bani Israil...." Bisa
juga ini sebagai l*tithab untuk kaum Yahudi yang semasa dengan

Nabi SAW, karena nikmat r:ntuk nenek moyang diangglp juga
sebagai nikmat untuk para keturunan. Maksud "musuh mereka" adalah

Fir'aun dan bala tentaranya, yaifu dengan menenggelamkannya

beserta bala tentaranya di laut, dengan disaksikan oleh bani Israil.

i$l\t fu a|.Klit (dan Kami telah mengadatran perjanjian
dengan lramu sekalian [untuk munajatJ di sebelah kanan gunung itu).

Manshub-nya 3,E adalah karena sebagai maf'ul bih, b*an sebagai

zharf (keterangan tempat), lantaran itu adalah tempat yang sudah

dikenal dan tidak asing bagi merek4 karena keterangan tempat biasa

dijadikan manshub sebagai zharf manakala tempat itu tidak dikenal.

Makki berkata, "Ini asal yang tidak diperdebatkan."

An-Nahhas berkata, "Maknanya adalah, Kami perintahkan

Musa agar memerintalrkan kalian keluar bersamanya, supaya Kami
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berbicara kepadanya dengan disaksikan oleh kalian, sehingga kalian

dapat mendengarkan perbincangan itu."

Ada juga yang mengatakan bahwa Musa berjanji setelah

ditenggelamkannya Fir'aun untuk datang ke sebelah kanan gunung

Thur. Jadi, janji itu untuk Musa, hanya saja yang di'khithab mereka

semua, karena perjanjian ituuntuk mereka juga

Abu Amr, Abu Ja'far, dan Ya'qub membacanya i**j:t,
tanpa :rllrut alif.Ini dipilih oleh Abu ubaidah, karena '#i, qanji ltu)

[yang asalnya '.bt] daxrAllah khusus untgk Musa, sedangkan'a;-0ry:it

[yang asalnya'J.-btil hanya bisa terjadi dari dua pihak. Makna tentang

ini telah kami paparkan dalam penafsiran surah Al Baqarah.

Lafazh li)j(beraaa pada posisi nashab karena sebagai sifat

4L, dal maksudnya adalatr di sebelah kanan orang, karena g*Tg
atau bukit tidak ada kanan dan kirinya. Jadi, jika dikatakan y e b
J :A (ambillatr dari sebelatr kanan gunung) maka *ti"yu sebelah

kananmu pada gunung itu. Lafazh ini dibaca olehnya dengan iarr
karena dianggap mudhaf ilaih.

$l:$';rS'6$ff;; (dan Kami telah menuntnlan trcpada

lcamu selalian manna dan salwa). Penafsiran '#t y^g ditafsirkan

sebagai embun manis dan AjJl sebagai burung samani telah kami

jelaskan, dan tidak ada tambahan keterangan. Ini diturunkan kepada

mereka di Tiih.

'gSV c;{ o.ft @atranlah di antara rezeki yang baik vang
telah Kami berikan kepadamu) maksudnya adalah, dan Kami katakan

kepada mereka, "Makanlatr...." Maksud btst adalah yanglezat Ada

juga yang berkata, "Yang halal.' Sebagaimana perbedaan penafsiran

yang masyhur mengenai ini.

Hamzatr, Al Kisa'i, dan Al A'masy membacanya '; #J'tJ
oi$i yi]rt'#y|<il-or5j'€tU, (sesungguhnya Aku telah

menyaamatkan karnu sekalian daxi musutrmu, dan Aku telah
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mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian [untuk munajat] di
sebelah kanan gunung rtu) dan '#TtU y4 ,H ttg (makanlah di
antara rezel<r yang baik yang telah Aku berikan kepadamu), yakni
dengan taa' mutalcallim di ketiga tempat itu. Adapun yang lainnya

deng4q nuun al 'azhamah.

*.W{; (dan janganlah melampaui batas padanya). lu*fu'
adalah jjt-;slt (melampaui), yang maksudnya janganlah kalian
melampaui batas hingga melampaui batas yang dibolehkan.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr,
janganlah kalian mengingkari nikmat . Allah sehingga kalian
melampaui batas (lalim; sewenang-wenang).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah,
janganlah kalian mengingkari nikmat Allah dan melupakan
kesyukurannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr,
janganlatr kelapangan dan kenyamanan mendorong kalian kepada

kemaksiatan.

Tidak ada halangan untuk memalcnai ia*tft dengan semua

pemaknaan ini, karena masing-masing ini bisa disebut sebagai U(li.
. Kalim"t ${Kd',y; Oang menyebabkan kemurkaan-Ku

menimpamu) adalah penimpal larangan tadi. Maksudnya, yang

menyebabkan kemurkaan-Ku menimpa kalian dan diturunkan kepada

kalian. Ini diambil dari cr*,-.lr irf-, Vrf."i tiba waktu penunaian utang

(ahrh tempo). {;fr "# r;bJ&{, (dan barangsiapa ditimpa oleh
lre mur lraan- Ku, maka s e s ung guhny a b ina s al ah di a).

, Al A'masy, Yatrya bin Wutsab, dan Al Kisa'i membacanya
'S!;j, 

dengar dhammah padahuruf fuaa'. Mereka juga membaca Jiii-
dengan dhammah pada huruf laam yang pertama. Adapun yang lain
membacanya dengan kasrah pada keduanya. Keduanya ini merupakan

dua macam logat atau dialek atau aksen
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Al Farra berkata, "Dengan kasrah lebih aku sukai daripada

dengan dhammah,karena dengan dhammahduri ijril artinya L-*lt
(kejadian), sedangkan J ?;- dengan kasrah artinya ;? 'Fi- (wajib).

Fenafsirannya adalah erjt(pasti), dan bukannya LlIt (terjadi)."

Abu Ubaidah dan yang lain menyebutkan serupa ini.

Makna {;fr (maka sesungguhnya binasatah dia) adalatr,

\:it itlria (atuh ke dalam jurang), dasarnya neraka, dy, qr*- c*
{f - yang artinyajutuh dari ketinggian ke bawatr. o)Li ag aninya si

fulan meninggal.

W-J6'66AEi:ft6 Ab (dan sesungguhnya Aht Maha

Pengampun bagi orang yang bertobat, berirnan, beramal shalih)

maksudnya adalah bagi yang bertobat dari dosa --{an dosa

terbesarnya adalatr menyekutukan Altatl- serta beriman kepada

Allah, malaikat-malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, para rasul-Nya dan

Hari Akhir, serta beramal shalih yang dianjurkan oleh syariat. Aiil I
(lremudian tetap di jalan yang benar) hingga mati. Demikianlah

perkataan Az-Zanaj danyang lain.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalalq tidak

ragu dalam keimanannya

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah,

menjalankan Sunnah dan berjamaatr.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya addah,

mempelajari itnu agama agar dapat menjalankannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah,

mengetatrui batrwa melaksanakan itu ada pahalanya dan

meninggalkannya menyebabkan siksaan.

Pemaknaan yang pertama lebth raj ih.

6.#-,A3e-A6:6 (mengapa kamu datang lebih cepat

daripada kaummu, hai Musa?). Ini kisah tentang Musa saat memenuhi

waktu dan tempat yang telatr dijanjikan.
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Para mufassir berkata, "Perjanjian ifu adalatr, Musa dan
sejumlah orang dari kaumnya memenuhi itu. Musa berangkat bersama
mereka, namun Musa mendahului mereka karena rindu kepada
Tuhannya, maka Allah berkata kepadanya, 'Mengapa kamu datang
lebih cepat (daripada kaummu)?' Maksudnya, apa yangmendorongmu
lebih cepat sehingga engkau meninggalkan kaummu?"

"5& Slpiiu (bertratalah Musa, ultulah mereka sedang
menyusuli aht.'), yakni dekat dariku, mereka mengikutiku dan akan
sampai setelatrku.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya bukan berarti
mereka berjalan di belakangnya, melainkan mereka selalu merasa
dekat darinya dan menanti kepulangannya kepada mereka.

Musa lalu menyatakan sebab yang ditanyakan Allah
kepadanya, ,&31-,;,r rixlyiV, (dan aht bersegera kcpada-Mu, ya
Tuhanht, agar supcrya Engkau ridha |rcpadalatl), yakni supaya

Engkau ridha kepadaku dengan bersegeranya aku melaksanakan
perintah-Mu. Atau, agar Engkau bertambah ridha kepadaku dengan
itu.

Abu Hatim berkat4 "Isa bin Umar berkata, 'Bani Tamim
mengatakan ,Jtt,pendek dan singkat, sedangkan orang-orang Hijaz
mengatakan :i:f d"rrg* madd:'

Ibnu Abi Ishaq, Nadhr, dan Ruwais dari ya'qub membacanya

oj &, dengan kasr ahpada huruf hamzah dan s uhtnpada huruf ts aa' .

Ulama lain memb acdnya dengan fathah.
Keduanya adalatr dua macam logat atau aksen.

Makna Uif Ute adalah, aku bersegera ke tempat yang
Engkau perintatrkan d untuk menujunya agtr Engkau ridha
kepadaku. Dikatakan l1-.4 ,|ryi|tAan iyj; arrinya orang yang

bersegera (cekatan), yaitu kebalikannya lamban.
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Kalimat $i:r,{;j6'i€Yi)6' (Allah berfirman, "Makn

sesungguhnya Kami telah menguii laummu sesudah kamu

tinggalkan.") adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan, "Lalu apa yang

dikatakan Allah kepadanya?u Lalu dikatakan, '!r-iu.",H'6'j r*i fi r;1

(sesungguhnya .Kami telah mengUji kagrnmu sesudah kamu

tinggalkan). Maksudnya, Kami mengpji meieka dan mencoba mereka

serta memasukkan mereka ke 
$alam 

cobaan dan ujian.

Ibnu Al Anbaxi berkata "Maksudnya adalatr, Kami

menjadikan mereka diuji dengan penyembahan anak lembu setelah

kepergianmu dari mereka." Mereka di sini maksudnya adalatr yang

ditinggalkan Musa bersama Harun.

tr)Ail&U (dan merepa telah disesatpan oleh Samiri)

maksudnya adalah, Samiri mengajak mereka kepada kesesatan. Samiri

berasal dari kaum yang dulunya menyembah sapi, lalu dia masuk ke

dalam agama bani Israil secaxa lahir, namun secara batin dia suka

menyembah sapi. Dia berasal dari kabilah Samirah. Dia berkata

kepada bani Israil yang bersamanya, "sesungguhnya alasan Musa

menyelisihi waktu yang telah disepakati antara kalian dengannya

adalah karena kalian memiliki perhiasan, dan itu dihararnkan bagi

kalian, maka dia memerintabkan kalian untuk melemparkannya ke

dalam api." Lalu dibuatlatr patung anak lembu dari ittt.

tilt'6el -*i $y&j gj, (kemuaian Musa kembali kcpada

lrnumnya dengan marah dan bersedih hoti). Suatu pendapat

menyebutkan bahwa Musa kembali kepada kaumnya setelah genap

empat puluh hari, yaitu Dzulqa'datr dan sepuluh hari dari Dzulhijjatl.

'.i--lti artinya yang sangat maratr. Ada juga yang berkata'
..Artinya yang sedih.' Penjelasan tentang ini telatr dipaparkan secara

gamblang dalarn suratr Al A'raaf.
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(, "-t:r;) &t'{A{1rJrt-J6 (berkata Musa, "Hai laumku,

bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang

baik?') ini adalatr pola kalirhat tanya pengingkaran (ist{ham inkari)

yang bertujuan untuk pencelaan. Janji yang baik itu adalah, Allah
menjanjikan surga kepada mereka bila mereka konsisten menaati-Nya,

dan menjanjikan kepada mereka untuk memperdengarkan perkataan-

Nya kepada mereka dalam Taurat melalui lisan Musa agar mereka

mengetatrui isinya, sehingga mereka berhak mendapat pahala amal

mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa Allah menjanjikan

pertolongan dan keberuntungan bagi mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah firman-Nya" 4l;
46 $3Ei (dan sesungguhnya Atat Maha Pengampun bagi orang yang

bertobat).

3,;li'k* Stttl @atra apakah terasa lama masa yang

berlalu itu bagimu). Huruf faa' di sini sebagai athf (perangkaian)

kepada kalimat yang diperkirakan, yakni 'or;:1t'6,10i- ,,!) €tOii'i- :i (bukankah Tuhanmu telah menjanjikan itu kepada kalian,

kemudian berlalu masa yang lama pada kalian dan kalian pun lupa?).

-&; eO*'{-& A 6'i5t 71 1ot"" tramu menghendaki agar

kemurlrnan dari Tuhanmu menimpamu) maksudnya adalah, menimpa

kalian dan turun kepada kalian. 'r. ''alit, adalatr siksa dan kemurkaan.

Maknanya yaitu, atau kalian ingin melalarkan suatu perbuatan yang

menjadi sebab terjadinya siksa dan kemurkaan Allah kepada kalian?

"rfr# 
(talu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?)

maksudnya adalah, janji kalian kepadaku. Jadi, mashdar-nya di-
idhcifoh-kan kepada maful, sebab mereka telah berjanji kepada Musa

untnli tetap menaati Al1ah 'Azza wa Jalla hrngga Musa kembali

kepada mereka dari bukit Thur. Ada juga yang mengatakan bahwa
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mereka berjanji kepada Musa unttrk menyusul ke tempat yang

dijanjikan itu, tapi merekajustnr berhenti.

Mereka lalu menjawab 3Li6fi-(,$'6 (merepn berpata,

,,Kami selrati-trali tidak melanggar perianiianmu) yang telah kami

janjikan kepadamu 6(',gengan kernauan kami sendirl). Ini dengan

fathah pada huruf miim,yuht qira'ah Nafi, Abu Ja'far, Ashim, dan

Isa bin Umar.

Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir membacanya dengan

lrasrahpada hunrf miim lyalicri t$'ttt Qira'ah ini dipilih oleh Abu

Ubaid dan Abu Hatim, karena sesuai dengan balrasa yang tiqgsi dan

fasih. Latazhini sebagai mashdardaxi L3i, - tlJ;l- nlst t^3G luto
memiliki sesuatu). Mas hdar'ni di-idhafaft -kan kepada fa'l, sementara

maful-tya dibuang, yakni karni menginginkan yang benar, namun

ternyata kami salatr, dan kami tidak dapat menguasai diri kami, dan

kami dipaksa melakukan kesalahan.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya &rdengan dhammah

pada huruf miim. Maknanya adalah, dengan kekuasaan kami. Kami

tidak memiliki kekuasaan yang dapat membuat kami menyelisihi

perjaqiian dengaorru.

Suatu pendapat menyebutkan dengan fattnh, kasrah dan

dhammah pada lafazh (6ia; Semuanya adatah bentuk logat unhrk

mashdar r'rpt'r>Sia (aku memiliki sesuatu).

,-fi ,4 n6$5WW (te t ap i trami disuruh memb mry a b eb an-

beban dari perhiasan kaum r'rz). Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Hafsh,

Abu Ja'far, dan Ruwais membacanya 
-6!, dengan dhammah pada

huruf ftaa' dan tasydid pada huruf miim-

Ulama yang lain membacanya derryanfathah padafuxfi foaa'

dantalchfifpada huruf miiln. Qira'ah ini dipilih oleh Abu llbaidah dan

Abu Hatim, karena mereka membawa perhiasan kaum itu dengan

kehendak mereka sendiri, dan mereka tidak membawanya karena
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dipaksa. Ini karena mereka meminjamnya dari kaum itu ketika mereka

hendak berangkat bersama Musa, dan mereka merencanakan untuk

bertemu pada hari raya mereka atzu suatu peray,um. Ada juga yang

mengatakan bahwa itu adalah yang mereka ambil dari pasukan Fir'aun

setelah laut mendamparkan mereka ke tepi.

' Disebut )|jt yang berarti dosa, karena tidak dihalalkan bagi

mereka untuk mengambilnya, dan dalam syariat mereka tidak

dihalalkan harta rampasan perang.

Asal makna ]r331i adalah i' illi (beban), sebagaimana

dinyatakan oleh para ahli bahasa, dan maksudnya di sini adalah

perhiasan.

W'i (matra kami telah melemparkawtya) maksudnya adalah,

kami melemparkannya ke dalam api untuk melepaskan diri dari

dosanya.

Ada juga. yzmg mengatakan bahwe adalah, Kami

melemparkannya kepada Samiri agar tetap bersamanya hingga Musa

kembali lalu mengemukakan pandangannya.

'Vfribilfuj3 (dan demikian pula Samiri melemparkannya)

maksudnya adalatr, maka seperti itu juga lemparan yang dilalarkan

oleh Samiri.

Ada juga yang mengatakan bahwa Samiri berkata kepada

mereka ketika kaum itu merasa Musa telah terlambat datang kembali

kepada mereka, "Musa tertahan kembali kepada kalian karena ada

perhiasan pada kalian." Mereka pun mengumpulkannya dan

menyerahkannya kepada Samiri. Lalu Samiri pun melemparkannya ke

dalam kobaran api hingga membuat patung anak lembu untuk mereka.

Kenrlldian dia lemparkan -segenggam 
tanah dari bekas utusan (yaitu

Jibrit), maka jadilah 3gA\"GiY.e (anak lembu yang bertubuh dan

bersuara) seperti bersuaranya anak lembu yang hidup. )ry3it adalah

suara lembu. Suatu pendapat menyebutkan bahwa suaranya seperti
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suara angin, karena Samiri membuatkan lubang padanya, sehingga

ketika angin bertiup dari lubang itu, keluarlah suara. Jadi, sebenarnya

patung itu tidak hidup.

ej'5b'H1{5-t}6 (matra merela berpata, 'Inilah

Tulunmu dan Tuhan Musa.') maksudnya adalah, Samiri dan orang-

orang yang menyepakatinya mengatakan demikian. i"$ ltetapi Musa

telah tupa) dan tidak tahu lagi tempat Tuhannya ini, maka dia pergi

mencarinya ke bukit Thrn.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah, tetapi

Musa lupa unhrk menyampaikan kepada kalian batrwa ini adalah

Tutrannya dan Tuhan kalian.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang lupa adalah Samfi,

kaena Samiri meninggalkan keimanan yang diperintahkan Musa

kepadany4 maka dia pun sesat. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu

Al A'rabi.

<34t:A_Sllri;-fii (maka apakah meretra tidak

memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat rnemberi

jmvaban lcepada merekn) maksudnya adalatr, maka apakatr mereka

tidak memperhatikan dan memikirkan bahwa patung anak lembu ini

tidak dapat memberikan jawaban apa pun kepada mereka, dan tidak

dapat berbicara kepada mereka ketika mereka berbicara kepadanya?

Dengan demikian, bagaimana bisa mereka menganggaprLya sebagai

tuhan, padatral dia tidak dapat berbicara?!

Jadi, lrf pada kalim at qI-l i,'U }i-l'l adalah mukhaffafah min

ats-tsaqilah [yang diringankan dari yang berat, yakni dari yang ber-

tasydid, yuitu dT L!,. d* di sini ada dhomir yang diperkirakan

kembali kepada )ir)t (anak lembu). Oleh karena ifi" fi'l yang

setelahnya marfu'. Contohnya adalah ungkapan penyair berikut ini:

'F:, e n,YUlti 0f b+ii xl' e;'u *. G
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"Dalam diri para remaja dari pedang-pedang India,

mer eka taltu bahw a binas alah yang tidak b eralas

dan yang beralas l(ahi."

Maksudnya adalatr tU,6 iS.
't 

Dibu"u juga dengan nashab pada fi'l-nya karena huruf ini
dianggap sebagai partikel yang menyebabkan nashab.

Kalimat 6{;(;b{Af!-{; t(dan tidak dapat memberi

kemudharatan kcpada mereka dan tidak [pulal kemanfaatan?) di-
'athf-kan kepada kalimat 

-iI, 
yakni, apakah mereka tidak

memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat menghalau

mudharat terhadap mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat bagi

mereka?!

Jinf*{Jui{: (dan sesungguhnya Harun telah berkata

kepada mereka sebelumnya). Huruf laam pada lafazh iilj sebagai

partikel sumpah, dan kalimat ini sebagai penegas apayang dikandung

oleh kalimat sebelumnya yang mengindikasikan pengingkaran dan

pencelaan terhadap mereka. Yakni: Dan sesungguhnya Harun telah

mengatakan kepada mereka sebelum kembalinya Musa kepada

mereka, -*,$Gtr;S- (Hai traumht, sesungguhnya lcamu harrya

diberi cobaan dengan anak lembu irz). Yakni: kalian telah tertipu dan

terjerumus dalam kesesatan disebabkan oleh patung anak lembu itu.

"i'WYJgE {4&t"rf (dan sesungguhnya Tuhanmu

ialah [TuhanJ Yang Maha Pemurah, malca ilaiilah alat dan taatilah
perintahh) maksudnya adalah, Tuhan katian adalah Tuhan Yang

Matra Pemwah, dan bukannya patung anak lembu itu, maka patuhitah

perintahku, bukan perintahnya.

." 6j't4'd-'glit'*c & 6 iile (mereka menjawab, " Kami

akan"tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa ke:mbali

lrepada lcami.'). Mereka menjawab perkataan Harun itu dengan

jawaban ini, yang mengandung penentangan terhadapnya dan tidak
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menerima seruannya kepada kebaikan, serta mengesampingkan

peringatannya terhadap keburukan. Maksudnya adalah, Kami akan

tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada

kami, lalu kami akan melihat apakah dia menyetujui kami

menyembatrnya atau melarang kami? Jadi, saat itulah Harun

memisahkan mereka dari dua belas ribu orang yang mengingkari apa

yang dilalarkan oleh Samiri

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b, mengenai firman-Nya, l:i-
(yang kering), dia berkatq "Maksudnya adalah, tidak air dan tidak

pula tanah padanya."

Abd bin Hurnaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan serupa itu dari Mujatrid.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, *(S;,i65 
Qmmu tak usah khowatir akan tersusr,rl) oleh

pasukan Fir'aun, ;;tSJ (dan tidak usah takut) akan tenggelam di

laur."

Keduanya juga meriw.ayatkan darinya, firman-Nya,

{;fr (maka sesungguhrrya binasalah dia), dia berkata,

"(Malcstrdn5xa adalah) sengsara."

Keduanya juga meriwayafkan darinya, mengenai firman-Nya,

l|i::ffi ob @"" sesungguhnya Aht Maha Pengampun bagi orang

yang bertobat), dia berkata" "(Maksudnya adalah) dari syirik. ';,(;
(beriman) dengan mengesakan Altah. WJA (beramal shalih),

yakni melaksanakan kewajiban-kewajiban. &ifi f {tn uaion tetap di

iolor ywtg futto) tanPa ragu."

Sa'id bin Manshur dan Al Flryani juga meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, AE AI{fri ,^t (d" sesungguhnya Aht Maha

Pengamptm bagi orang yang bertobat), dra berkata, "Maksudnya

adalah, barangsiapa bertobat dari dosa, beriman dengan menjauhi
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kesyirikan, dan melakukan amal shalih antara dirinya dengan

Tuhannya, e:ifr? Qremudian tetap di ialan yang benar), yakni

mengetahui batrwa untuk amalnya itu ada pahala sebagai

ganjarannya."

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

firman-Nya, ffir? (kemudian tetap di jalan yang benar), dia

berkata,'Kemudian konsisten menetapi As-Sunnah dan j ama' ah."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, dan Al Baihaqi datam

Al Ba'ts meriwayatkan dari jalur Amr bin Maimun, dari seorang lelaki

sahabat Nabi SAW, dia berkata, "Musa bersegera kepada Tuhannya,

lalu Allah berfirman, e;S-,.1,;redl.A-V; (mengapa kamu datang

lebih cepat daripada kaummu, hai Musa?). Musa lalu melihat seorang

lelaki di bawah bayangan Arcy, maka dia pun kagum kepadanya,

kemudian berkata, 'Siapa ini, wahai Tuhanku?' Allah berkata, 'Aku
tidak akan menceritakan kepadamu siapa dia, akan tetapi aku akan

memberitahumu tiga hal mengenainya; dia tidak mendengki manusia

atas anugerah yang Allah berikan kepada merek4 dia tidak

mendurhakai kedua orang tuanya, dan dia tidak menghasut."

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al Hakim, dan dia menilainya shahih,

dari Ali, dia berkata, "Ketika Musa pergi bergegas kepada Tuhannya,

Samiri beranjak, lalu dia mengumpulkan apa yang dikumpulkannya

dari perhiasan bani Israil, lalu dibuat (lubang) seperti anak lembu.

Lalu dia melemparkan segenggam debu ke dalam lubang tersebut, lalu

tiba-tiba saja keluar anak lembu yang bertubuh dan bersuara, lalu

Samiri berkata kepada mereka (bani Israil), 'Inilatr Tuhan kalian dan

Tuhan Musa'. Hanrn pun berkata, 'Wahai kaumku, bukankah Tuhan

kalian telah menjanjikan kalian janji yang baik?' Ketika Musa

kembali, dia menarik kepala saudaranya itu, lalu Harun pun

memberitatru Musa peristiwa tersebut, maka Musa berkata kepada

Samiri, 'Apa yang mendorongmu (berbuat demikian)?' Samiri
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menjawab, -iS O,ti 645''4)t33;:t Sr;li ;t f;4*4i i-6r
(Malra aht ambil segenggam dari jeiak rasul lalu alat

melemparlmnnya. Dan demikianlah nafsulu membujuklat). (Qs.

Thaatraa [20]: 96). Musa lalu menghampiri anak lembu itu, kemudian

meletakkan pelebur padanya sehingga meleburkannya, yfrLg saat itu

berada di tepi sebuatr sungai. Jadi, tidak ada seorang pun dari mereka

yang menyembah patung anak lembu itu yang minum air dari sungai

tersebut kecuali wajatrnya menguning seperti emas. Lalu mereka

berkat4 'Bagaimana kami bertobat?' Musa menjawab, 'Kalian harus

saling membunrfi'. Mereka pun mengambil senjata, lalu terjadilah

bunuh membunuh di antara mereka, sehingga ada yang membunuh

saudaranya, aya?rny4 dan anaknya, tidak peduli siapa pun yang

dibunuh, hingga terbunuh tujuh puluh ribu orang dari mereka. Allah

lalu mewahyukan kepada Musa, 'Perintahkanlah agar mereka

menghentikan itu, karena Aku telatr mengampuni yang terbunuh dan

menerima tobat yang masih hidup'."

Kisah-kisatr seperti ittr jumlatrnya sangat banyak.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyq (4y-, (dengan kemauan komi sendiri), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) rilq l6sngan perintah kami sendiri)."

Abdtmazzaq Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai finnan-Ny4 ($Y-, Tdengan

lrcmauan ftami sendirD; Aia berkata, "(Maksudnya adalah) L-$U..

(dengan kekuatan karni)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi.

Ia juga meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "(Maksudnya

adalatr) 6.t[r.(dengan kekuasaan kami)."

Al Firyabi, AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ii6
'r"$6i,'nb; ntQnilah Tulanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa
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telah lupa), dia berkata, "(Maksudnya adalah) Musa lupa untuk

menyampaikan kepada kalian batrwa ini adalah Tuhannya."

4)fr-4#t3 J6@ .;; e$ {'.y*t-,r.'6.

CiL,s
/ar,,

;11 .4dl

(fr r4qr 31;"6;'iC, {51Ua!, "5, 
.rurs@ ri,

'.l+l4@ 6; 4:6 ii 3t-'.19'^:" 6A'J@ 6=-;
@g'rLgtij_{s,b-

"Berkata Musa, 'Hai Harun, apayang menghalnngi kamu ketika

kamu melihat mereka telah sesat, (sehingga) kamu tidak mengikuti

aku? Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai

perintahku?' Harun menjawab, 'Hai putra ibuhu, janganlah kamu

pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku, sesungguhnya ahu

khawafir bahwa kamu akan berkata (kepadaku), "Kamu telah

memecah antara bani Israil dan hamu titak memelihara

amanatku".' B erkata Mru a,'Ap akah yang mendorongmu (ber b uat

JrIli;|U54i i;;S -*,1#; IqLfr.;fi
5g{"i6 ,;JAi1645'4)Gr6
ity,Esi,63 jtuJ 6ri,v 3te* ifi S r# oci

;1i e,t +'i'f ,{5i5kS *{;
,;;'JL'CtT *y'ny{,lfi\ ffi '#'IZ;yG} Lfi
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dertkbn) hai samiri?' samiri meniawab, 'Aku mengetahui sesuatu

yang mereka tidak mcngetahainya, maka aku ambil segenggam dari

jejah rasul lalu aku melemparkannya. Dan demikianlah nafsuku

memb uj ukkur. B erkata Musa,', Petgilah katnu, maka s es ungguhny a

bagimu di dalam kehidupan di dunia ini (hanya dapat) tnengatakan,

,rranganlah menyentuh (aku)n. Dan sesungguhnya bagimu

hukuman(diakhirat)yangkamusekali-kalitidakdapat
menghindarinya, dan lihattah tuhan kamu itu yang kamu tetap

menyembahnyu Seswtgguhnya hami akan membakarnya'

kemudian kanti sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke

dalam laut (berupa abu yang berserakan)' Sesungguhnya Tuhanmu

hanydah Allah, yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)

selain Diu Pengetahuan-Nya rueliputi segala sesuatu'' Demikianlah

Kani kisahkan kepadamu (Muhammad) sebagian kisah umatyang

telah lalu, dan sesungguhnnyatelah Kami berikan kqtadamu dari

sisi Kami suttu peringatan (Al Qur'an)' Barangsiapa yang

berpaling daripada Al Qw'an maka sesangguhnya dia akan

memikul dosa yang besar di Hari Kiamat, mereha hekal di dalam

keadaan ilu Dan amat baraklah dosa itu sebagai beban bagi

ruereha di Hari Kiimat' (Qs. Thaahaa [20]: 92-101)

Kalimat 
,Ai#-!(t (berkata Musa, "Hai Haruru') adalah kalimat

permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.

Maknanya yaitu, ketika Musa sampai kepada mereka, dia menjarnbak

rambut dan janggut saudaranya, Hartyr, lalu berkata, ,t|i:( (apa yang

menghalangi komu) dari mengikuti dan menyusulku ketika mereka

melalekan kesesatan ini dan terjemrr[rs ke dalam fifiIah ini?!

Ada juga yang mengatakan bahwa malana @fk'i'!\y{:31'
:fr351 (apa yang menglnlangi kamu ketika lcamu melihat merepa

tilah sesat, fsehinggal kamu tidak mengihtti afu?) adala]r, apa yang

menghatangimu untuk mengikuti alnr dalam mengingkari mereka?
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Ada jugayang mengatakan bahwa maknanya adalatr, mengapa

engkau tidak memerangi mereka, padahal engkau tahu bahwa

seandainya aku ada di antara mereka tenfu aku memerangi mereka?

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, mengapa

engkau tidak meninggalkan mereka?

Partikel I pada :f;i51 "(sehingga) kamu tidak mengihtti

aht?" adalah tambahan. Kalimat ini berada pada posisi nashab

sebagai maful kedua dan'e-ii. Maksudnya, apayang menghalangimu

untuk mengikutiku ketika engkau melihat kesesatan mereka?

Pertanyaan pada kalim 
" 

6JL;;4 (matra apalah komu telah

[sengajal mendurhakai perintahku?) adala]r bentuk pengingkaran dan

celaan. Huruf faa'-nya untuk meng-'athf-kan kalimat yang

diperkirakan. Maknanya yaitu, mengapa engkau menyelisihi

perintahku kepadamu untuk menegakkan agama Allah dan

menyingkirkan orang-orang yang menyelisihi agama-Nya, padahal

engkau berada di arrtara mereka yang menjadikan patung anak sapi itu
sebagai sesembahan?

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ,sJ @erintahla)
adalatr ucapanaya yang Allah kisahkan, ,# Aty, #- *; lgt
e-#51'J^7, '33{t A* 6 A (Dan berkata Musa kepada

saudaranya yaitu Harun, "Gantikanlah aht dalam kaumht, dan

perbaikilah, dan janganlah kamu mengihtti jalan orang-orang yang

membuat kerusakan.") (Qs. Al A'raaf [7]: 142). Harun tinggal

bersama mereka namun, tidak total dalam mengingkari mereka, maka

hal itu dinisbatkan kepada kedurhakaannya.

Kalimat eyr'l; &,Ai{?t;.3.36 (Harun meniavvab, "Hai
putra ibulat janganlah kamu pegang janggutfu dan jangan [pulaJ
kcpalaht) dibaca dengan fathah dan lusrah pada huruf miim.

Pembahasan tentang ini telah dipaparkan dalam penafsiran suratr Al
A'raaf.
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Harun menisbatkannya kepada ibu saj4 walaupun menurut

Jumhur dia adalah saudara seayah dan seibu. Hal ini untuk

menunjukkan kasih sayang lebih dan bertujuan melunakkan hatinya.

. Makna 7a\'{j gan jangan [pulal l<epalala)adalah, ]-r. 1)

o-,fs (dan jangan pula rambut kepalaku). Maksudnya" janganlah

engkau lakukan ini terh4dapku sebagai hukumanmu terhadapku,

karena aku punya alasan, yaitu, ,k#t:,r'6. e;;, ifi 6 J.** i)
(sesungguhnya aku Htmvatir balwa kamu akan berkata [kcpadakuJ,

"Kamu telah memecah-belah bani IsraiL"). Maksudnya adalatr, Aku

khawatir bila aku keluar meninggallian mereka, maka mereka akan

berpecatr-belah, lalu engkau mengatakan bahwa aku telah memecah-

belah kesatuan mereka. Bila Harun berangkat untuk mengikuti atau

menyusul Musa, tentu akan diikuti oleh segolongan dari mereka,

sementara yang lain tetap tinggal bersama Samiri di tempat patung

anak lembu itu. Bisa jadi hal ini menimbulkan peperangan di antara

mereka.

Makna $Si$ (dan komu tidak memelihma amanatku)

adalatr, dan engkau tidak melaksanakan wasiatku kepadamu mengenai

mereka. Maksudnya, dan aku (Harun) khawatir engkau (Muasa)

berkata kepadaku, "Engkau telah memecah-belah mereka," dan

engkau berkata kepadaku, "Engkau juga tidak melaksanakan dan

memelihara wasiatku kepadamu mengenai mereka." Maksud "wasiat

Musa kepada Harun" adalatr perkataanny4 *ti o-3 A r#
(Gantilranlah aht dalam lraumht, dan perbaikilah). (Qs. Al A'raaf [7]:
142).

Abu Ubaid berkata" "Makna, ,I;3ji5 (ton kamu tidak

memelihara amanatht) adalah, dan engkau tidak menunggu

kedatanganku. Harun lalu berdalih, 'Itu karena engkau telah

memerintahkanku untuk tetap tinggal bersama mereka." Sementara

itu, alasannya di dalam surah Al A'raaf adaan, Vr(3 iri'*f:1ijfiLy
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G;fi- (Sesungguhnya kaum ini telah menganggaplat lemah dan

hampir-hampir merelca membunuhfzl. (Qs.Al A'raaf [7]: 150).

Musa kemudian menghentikan perbincangannya dengan

saudaranya, lalu berbicara dengan Samiri. tr:l-4Ai6JG
(Berlrata Musa, "Apakah yang mendorongmu [berbuat demikianJ hai

Samiri?'). Maksudnyq apa alasanmu dan apa yang mendorongmu

melakukan itu?

.4hfi { U-,gf;; JG (Santri menia'nab, "Aht mengetahui

sesuatu yang merelca tidak mengetahuinya.") Samiri berkata

menjawab pertanyaan Musa, *Aku melihat apa yang tidak mereka

lihat.' Atau, c:r{ku mengetatrui apa yang tidak mereka keta}rui, dan

aku mematrami apa yang tidak mereka pahami." Maksudnya, dia

melihat Jibril di atas kuda kehidupan, lalu terlintas di benaknya untuk

mengambil segenggam dari bekas jejak uhrsan itu, dan bekas itu
tidaklah mengenai suatu benda mati kecuali akan menjadi hidup.

Hanz-ah,Al Kisa'i, AI A'masy, dan Khalaf membacanya iJ Q
)-t t:l# (sesuatu yang kalian tidak mengetatruinya), dengan huruf

taa', dalarrbenttrk khrtt ob.

Ulama yang lain membacanya dengan huruf huruf yaa'.

Ura'ah ini lebih utama, karena sangat tidak mrmgkin dia berbicara

begitu kepada Musa dan mengklaim dirinya mengetahui sesuattr yang

tidak diketatrui oleh Musa. Dibaca juga dengan dhammah pada huruf

shaad pada kedua kalimatnya. Dibaca juga dengan kasrah pada hunrf

shaad yangpertama dan dengan fathahpada huruf shaad yatgkedua.

Ubay bin Ka'b, Ibnu Mas'udn Al Hasan, dan Qatadatt

membacanya z:a,?:::6, dengan fuiruf shaad.

Ulama yang lain membacanya dengan huruf dhaadh pada

keduanya. Perbedaan antara keduanya yaitu, le:Jt, tyal<ni dhaadhl

adalah mengambil dengan semua telapak tangan, sedangklp dengan

hwuf shoad adalah mengarnbil dengan ujung-ujung jaxi. zb$lt, dengan
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dhammah pada huruf qaaf adalah kadar yang digenggam- Al Jauhari

berkata, "Sesuafu yang engkau genggam." Dia juga berkata, "Bisa

juga dengan fathah." Latazh ini dibaca dengan dhammah pada htruf
qaaf, danjuga dengan fathah. Maknanya detganfathah adalah sekali

genggaman, kemudian digrl$* sebagai sebutan untuk sesuatu yang

digenggam, yaitu makna zlziilt, dengan dhammahpadahwuf qaaf.

Makna ;;$;f ;;(dariiejakrasu[) adalatr, dari tempat yang

diinjak oleh kaki *uda Jibril

Makna l#i} (lalu aht melemparkannya) adalah' lalu aku

melemparkannya kepada perhiasan yang telah dilebur dan dibentuk

menjadi anak lembu itu.

,-* J,{, (45''z:) (dan demiHanlah nafsulat

membujukh). Al Akhfasy berkata, "Maksudnya adalah "r>-t-i
(dijadikan indah). Seperti itulah godaan itu menggodaku."

Ada juga yang mengatakan bahwa makna -iS JA, adalah

yang dibisikkan oleh jiwaku

Ketika Musa mendengar itu dariny4 $.n59€i'{r3l6
.;lr{ i;n 6 i;15 (bertrata Musa, "Pergilah pamu, ' mapa

sesungguhnya bagirnu di dalam kehidupan di &tnia ini [harrya dapatJ

mengatalra4'Janganlah menyentuh [afuJ'.'). Maksudny4 pergilatt

kamu dari hadapan kami dan tinggalkanlah kami, karena

sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan ini hanya dapat berkata

" Janganlah menyentuhku. "

o4rdiarnbil LC,jr (saling , yakni tidak disentuh

orang lain dan tidak menyentuh orang lain lantaran mendapat

hukuman. Allah SWT memerintahkan Musa untuk mengucilkan

Samiri dari kaumnyq dan memerintatrkan bani Israil untuk tidak

bergaul denganny4 tidak mendekatinya, serta tidak berbicara

dengannya, sebagai hukuman baginya.
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Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Musa mengatakan itu

kepadanya, Samiri melarikan diri, sehingga dia hidup di hutan

belantara bersama berbagai binatang buas, tidak ada seorang pun yang

menyentuhnya, sehingga dia bagaikan orang yang berkata, "Tidak

tersentuh," karena jauhnya dia dari manusia dan jauhnya manusia

darinya, sebagaimana ungkapan penyair berikut ini:

A;;v i:li irx & t+t|\rv:t Jt;
a

" P enopang-penopang panj i yang terbenteng tinggi,

sampai-sampai bani Azd mengatakan, 'Tak tersentuh'."

Sibawaih berkata, "lt:u mabni 'alal kasr Qrcrmanen dengan

kasrah)."

Az-Zajjaj berkata, *Huruf siin-nya di-kasrah karena kasrah

termasuk tanda ta'nits."

Al Jauhari berkata dalam Ash-Shahhab "Adapun perkataan

orang-orang Arab, s"6I tu*u seperti kata 1t-iri, yatgmabni 'alal

ftasr (permanen dengan kasrah) karena *"tiprt* pengalihan dari

mashdar,yaitu !;ir.'
An-Nahhas berkata: Aku mendengar Ali bin Sulaiman berkata:

Aku mendengar Muhammad bin Yazid Al Mubarrad berkata: Jika ada

sesuatu ber'illah dengan tiga kategori, maka wajib permanen, dan

bila ber-'illah dengan dua kategori, maka wajib trdak &-tashrif,

karena setelatr tidak dapat dr-tashriflnrrya ada bina'(permaneQ. Jadi,

kata ,;rt-,,..Ia dan rltrs ber-'illah dengan tiga kategori, yaitu dialihkah,

muannats, dan ma'rifah, sebab wajib pennanen, sementara h:uc:ttf alif
sebelum siin adalatr sukun, maka huruf siin-nya berharakat kasrah

karena bertemunya dva suhtn Aku melihat Abu Ishaq, yakni Az-

Za11aj, berpendapat bahwa pendapat ini salatr, dan Abu Al Abbas

menyatakan batrwa bila seorang wanita bemalna Fir'aun, maka
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menjadi mabni (pemranen). Narnun tidak seorang pun yang

menyatakan demikian.

Abu Haiwah mernbacanya dengan fathah pada huruf miim,

sedangkan yang lain membacanya dengan kasrah.

Kesimpulan pendapat-pendapat mengenai makna 4q I ada

tiga, yaitu:

Pertama: Diharamkan baginya menyentuh orang lain, dan bila

dia disentuh oleh orang lain maka yang menyentutr dan yang disentuh

menjadi demam. Oleh karena ifiL bila dia melihat seseorang, maka dia

berkata, dq t g*guo menyentuhku).

Kedua: Maksudnya adalah melarang orang lain bergaul

dengannya Namun pendapat ini disanggalu bahwa bila seseorang

dikucilkan mal<a dia tidak akan mengatakan, ,JllJ. I (angan

menyentutr), tapi justnr dikatakan ihr kepadanya. [,alu dijawab, bahwa

maksudnya adalah cerita, yakni aku menjadikanmu, hai Samiri, bila

engkau menceritakan perihalmu, maka yang engkau katakan adalatr I
.fU+ (qrgan menyenttrhku)

Ketiga: Maksudnya adalah terputusnya ketunrnannya, dan

diberitatrukan bahwa tidak memungkinkan baginya untuk menyentuh

peremprum. Demikian yang dikatakan oleh Abu Muslim. Namun

pendapat ini sangat lematr.

Musa kemudian menyebutkan perihalnya di akhirat t<elak, i$
,ar1LJifujii (dan sesungguhnya bagimu huhtman [di akhiratJ

yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya). Maksudnya

adalah, Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji itu kepadamu,

yaitu Hari Kiamat. 
"r41;Jt 

adalah mashdar, yakni sesungguhnya

bagimu ada janji untuk mengadzabmu, dan itu pasti terjadi.

Az-Z,ayaj berkatq "Maksudnya adalah, Allah akan membalas

pada Hari Kiamat, dan Allah tidak akan menyelisihi

JanJl."
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Ibnu Katsir, Abu Amr, Ya'qub, Ibnu Muhaishin, Al Yazidi,

dan Al Hasan membacanya '^S;tl gl, d.tg* kasrahpada huruf laam.

Qira'ah ini mempunyai duamakna:

Pertama, kanu akan mendatanginya dan akan mendapatinya

tidak berubah, sebagaimana ungkapan 'aiJt&1,yakni f:3-1i; ifr-J (aku

mendapatinya dalam keadaan terpuj i).

Kedua, sebagai ancaman, yakni kamu pasti akan

mengalaminya.

Ibnu Mas'ud membacanya'$',i iri Cfu*i sekali-kali tidak

akan menyelisihinya), dengan huruf nuun, yakni sekali-kali Allah

tidak akan menyelisihinya.

Ulama yang lain membacanya dengan huruf taa'dalam bentuk

mabni lil maf ul. Maknanya telah kami kemukakan.

KS&Ct3cifr,r$t6llS (dan tihattah tulan tcamu itu

yang kamu tetap menyembahnya). Asal 4(b adalah 'r;iL, Hu huruf

laam yang pertarna dibuang untuk meringankan. Orang Arab banyak

melakukan pembuangan seperti ini.

Al A'masy membacanya dengan fuxuf laamsesuai asalnya.

Dalam qira'ahlbnu Mas'ud disebutkan 'r-jti, dengan kasrah

pada huruf zlroa'. Malaranya yaitu, lihaflah kepada tuhanmu yaog

selalu kamu sembatr. '$viradalatr ii:t"ir (yang selalu).

fArS (sesungguhnya kami akon membakornya). Jumhur

membacanya dengan dhammah pada huruf nuun dan tasydid pada
. tlt- t t'-..

hllrrrlraa ', dan 19-p-- Itf .

Al Hasan membacanya dengan dhammah pada huruf nuun dan

suhtnpada huruf luaa', serta takhlifpadahurtrf raa', crr/-'i il- -'S?1.

Ali, Ibnu Abbas, Abu Ja'far, Ibnu Muhaishin, Asyhab, dan Al
Uqaili membacanya 'rJ:i!, dengan fothah pada huruf nuun darr

dhammah pada huruf raa' secara tah*fif,, dari - 'J?t - i:rpt oSV
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t i? (aku menggesekkan sesuatu), yakni menggosok dan

menggesekkan sebagian pada sebagian lain. Makna qira'ah ini yaitu,

sungguh kami akan memarutnya dengan pemarut. Alat pemarut

disebut juga'o;,,l[t.

Qira'ah yang pertama lebih tepat. Maknanya adalah

membakarnya dengan api. Begitu juga makna qira'ah yang kedua.

Semua jenis cara baca ini dengan makna: bahwa dia dibakar,

kemudian diparut. Dalam qira'ahlbnu Mas'ud disebutkan '€'U:$
L1lj.5 (niscaya kami akan menyembelihoyq kemudian kami pasti

membakarnya) . Hrrruf laam di sini adalah partikel sumpah.

C;S ;t,9i31;i'"; (kemudian kami sungguh-sungguh aknn

menghambttrkanrrya ke dalam laut [berupa abu yang berserakanJ).

t ij,.3t adalah menaburkan sesuatu agar diterbangkan angin.

Abu Raja membacanya 'r{i;!, dengan dhammah pada huruf
siin.

U1ama yang lain membacanya dengan kasrah.

Keduanya adalah dua macam logat atau aksen.

'ri:.4t adalah sesuatu unhrk mengayak makanan (ayakan atau

saringan), sedangkan iit;lt adalatr yang terjatuh darinya (hasil

pengayakan atau penyaringan)

j,Jy';ifi"i'\ffi'#W gesingguhnya Tuhanmu

hanyalah Allah, yang tidak ada tuhan [yang berhak disembahJ selain

Dia), danbukannya patung anak lembuh yang diusung oleh Samiri ini.

W i;',1L(7.i-, (frngrtahuan-Nya meliputi segala sesuatu).

Jtrmhur membacanya (7* deWal lcasrah pada huruf siin secara

takhfif [yakni tanpa tasydidl. Kata ini muta'addi (memerlukan) sahr

maful (satu objek), yaitu i;|L. Mawhub-nya t1l9 uaA*r karena

tamyiz yang mewakili fa'il, )r+,ri ir? S'& €t (pengetatruan-Nya

meliputi segala sesuatu).
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Mujatrid dan Qatadatr membacarrya g-'3, dengan tasydid darr

fathah pada huruf sfla sehingga memerlukan dua maf'ul, dan

manshub-nya W sebagai maful pertama walaupun disebutkan

belakangan, karena pada asalnya fa'il.Perkiraannya yaitu Jf * {":
:r; (mencakupkan ilmu-Nya kepada segala sesuatu). Penjelasan

redaksi serupa ini telatr dipaparkan dalam surah Al A'raaf.

,1!";*;,1yK (demikianlah Kami kisahkan kepadamu

[MuhammadJ). Hwaf kaaf berada pada posisi nashab sebagu na't
untuk mashdar yang dibuang, yakni sebagaimana Kami kisahkan

kepadamu kisatr Musa, demikianlah Kami mengisahkan kepadamu 6a

#i( i(tl @ebagian kisah u*ot yarg telah lalu), yakni kisah-kisah

kejadian terdatrulu yang dialami oleh umat-umat terdatrulu, supaya

menjadi hiburan (pelipur lara) bagimu dan untuk menunjukkan

kebenaranmu.

i,adi sini berfungsi menunjukkan sebagian, yatcni U.5 )Vl'L;lii
(sebagian kisah itu).

fa;t/i;r2,iyit;iJ (dan sesungguhnya telah Kami berikan

lrepadamu dari sisi Kami suatuperingatan [At Qur'an).Maksud fhr
ini adalah AI Qur'an. Disebut pl karena tuntutan untuk

mengarrbil pelajaran.

. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud flJ' adalatr

kemuliaan, seperti pada firman-Nya, 6);1;'-6f5ft5 (Dan

sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan

besar bagimu danbagi kaummu). (Qs. Az-Zukfiruf P3l: a$.

Allah SWT kemudian mengancam orang-orang yang berpaling

d?" Al Qur'an, fr'41iiJ4"8gil,f,A# (barangsiapa yang

berpaling daripada Al Qur'an maka sesungguhnya dia akan memihtl

dosa yang besar di Hari Kiamat). Maksudnya adalah berpaling

darinya sehingga tidak mengimaninya dan tidak mengamalkan isinya.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

berpaling dari Allah SWT, karena berpaling dari-Nya akan

menyebabkannya memilrrl dosa yang besar dan siksaan yang berat

pada Hari Kiamat akibat berpalingnya.

*1r,;19 (mereka kckal di dalam keadaan ra) dalarn dosa itu.

Maknanya adalah, dia akan tetap berada pada balasannya. Manshub-

tya eS$ adalah karena sebagai haal (keterung@kondisi).

Sr r:Jltij_lf,S(dan amat burufuah dosa itu sebdgai b9bary

bagi mereka di Hari Kiamat) adalah *'ti;-',pt|,J1,
(seburuk-buruk beban pada Hari Kiamat), dan yang dikhususkan

dengan kata celaan ini dibuang, yakni 'e't:::'\J, n li, (sebunrk-

buruk beban bagi mereka adalah dosa mereka). Huruf laam-nya

berfingsi menerangkan, seperti pada kalirnat 4f q, (Marilah ke

,sini). (Qs. Yuusuf ll2l:23).
Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai

firman-Ny4 ,if:t(i,iirl- (tui Houn apa yang menghalangi kamu)
hingga $l;r::;t @aka apakah kamu telah fsengajal mendurhakoi

perintahht?), dia berkatq "Musa me,merintabkannya untuk

memperbaiki dan tidak mengi*uti jalan orang-orang yang membuat

kerusakan. Di antara yang dilakukannya adalah

mengingkari anak lembu tersebut."

Dia juga meriwayatkan darinyq mengenai finnan-Nya, +?j tt
,$ (dan kamu tidak memelihara amanath), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) tidak menjaga arnanatku yang telah aku buat."

Ibnu Abbas berkata, "(Maksudnya adalah) df 
'$lt Si (tidak

memelihara ama.atku)."

, AM bin Humaid, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadalr" mengenai firman-Nya, o1 i[;.fi $,ti 5y
,;lr{ i;n (maka sesunggulvtya bagimu d.i dotam kehidupan di dunia

ini [harrya dopatJ mengataka4 "Janganlah merryentuh [afuJ.), dia
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berkata, "sebagai hukuman bagrnya. ,:63iLi6ni't (dan

sesungguhnya bagimu huhtrnan fdi akhiratJ yang kamu sekali-kali

tidak dapat menghindarinya) maksudnya adatah, yang sekali-kali

kamu tidak akan luput darinya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, firman-Nya, KI"r4rciycifr4l6L'li5 @""
lihatlah tuhan kamu itu yang kamu tetap menyembahnya), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) t 'il (yang kamu senantiasa) :ei1
(sesungguhnya kami akan membakarnya) dengan api. $lA,:"33*{!f
t35 (lremudtan kami sungguh-sungguh aftan menghamburkannya ke

dalam laut),yakni menebarkannya di laut."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia membaca

'^3h5 secaxa takh/if [tanpa tasydid pada huruf raa) dan berkata,

"sesungguhnya emas dan perak tidak dapat dibakar dengan api, tapi'

dimasukkan ke dalam pelebur, kemudian dimasukkan ke dalam api

sehingga menjadi abu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkat4 ")ii
adalah 

#ff'leriwayatkan dari Ali, dia berkata, *;ii adatah.r-i3r

(sungai)."

Dia juga meriwayatkan dari Qatadah, mengenai finnan-Ny4

WrA'JU'* Qtengetahuan'Nya meliputi segala sesuatu), dia

berkata, "(Maksudnya adatatl) memenuhi."

Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Zaid, mengenai firman-Nya'

[ZiG/ia (dari sisi l(ami suatu peringatan), dia berkat4

"(Maksudnya adalah) Al Qur'an."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, \4 (dosa), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) t14 (dosa)."
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya, i,1i;i,;1i5_'4'h3 (dan amat buruHah

dosa itu sebagai beban bagi mereka di Hari Kiamat), dia berkatao

"(Maksudnya adalah) betapa bunrknya beban mereka."

'fft6fr83_@t #-|a1;5tff')AiAeA
bLil'* "&!fi 3A3L''Jlitq:F ifr @ t; $ t d "t

63 i; tix,,i-,ii )q *,fr,Ir;r@ (j ff '";i1

G) 6fr -{J*ew- g;{ g da;6'tg.i;,
J $l f, t;X; aj,ii r';t i?l'6r* Afri G4

@
-l-e oI 2J-

{j frgrr{;$tx;.j|;$fi,;aiu1 *;G} tfr
+ @ (v -e.58*{j Wv w$6r J{ @

j:{";j@ At * u.<.L $ "rbt tf,:;;fr #r
(;;{;$,t3q$5jfi

'(Yaitu) di hari (yang pada wafuu ilu) ditiup sangkakala dan Kami
akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa

dengan muka yang biru buram; Mereka berbisik-bisik di antara
mereka, 'Kami tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah

sepuluh (har\'. Kami tebih mcngetahui apayang mcreha katakan,
kefika berkato orung yang poling lurus jalannya di antara mereka,

'Kamu tidak berdiam (di dunia), melainkan hanya sehari sajat. Dan
mereka befianya hepadamu tentang gunung-gunung, maka

katakanlah, 'Tuhanku akan menghancurkannya (di Hari Kiamat)
sehancur-hancurnya, mako Dia akan menjadihan Oekos gunung-
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gunung) itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat

padanya tempatyang rendah danyang tinggi-tinggl Pada hari itu

manusio mengikuti (menuiu kepada suara) penyeru dengan tidak

berbelok-belok; dan merendahlah semua suara kepada Yang Maha

Pemurah, maka kamu tidak mendengar hecuali bbikan saiu Pada

hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syaf"n0 orang yang Allah

Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah

meridhai perkataannyu Dia mengetahui apa yang ada di hadapan

mereka dan apayang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu

mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya Dan tunduklah semua muka

(dengan berendah diri) kepada Yang Hidup Kekal lngi senantiasa

menguf us (makhtuk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah

orang yang telah melakukan kezrtafiman. Dan barangsiapa

mengerjakan amal-amal shalih dan dia dalam keadaan beriman,

maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil

(terhadapnya) dan tidak (pula) akanpengurangan haknya""

(Qs. Thaahaa [20]: 102-ll2)

Zhorf (keterangan waktu; yakni d pada kalimat U-6-
([yaituJ di hari [yang pada.walau itu] ditiup) terkait dengan kalimat

yang diperkirakan, yaitu fli lingaUatr).

Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalatr badal U* ii
''iit.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Jnmhur membacanya tiii, dengan dhammah pada huruf huruf

yaa'dalambentuk mabni lil maful.

Abu Amr dan Ibnu Abi Ishaq membacanya dengan htJtruf nuun

dalarrr bentuk mabni til fa'it. Untuk qira'ah ini, Atu Amr berdalih

dengan kalimat setelahnya p-;,yaitu dengarthruntf nuun'
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Ibnu Hurmuz membacanya '#", dengan huruf yaa' dalam

bentuk mabni lil fa'il, dengan anggapan bahwafa'il'nya adalah Allah

SWT atau Israfil.

Abu Iyadh membacany a $...!lts -9, dengan fathahpada huruf

w awu,.yutlbentuk jamak dari iir',..

Ulama yang lain membacanya dengan suhtnpada huruf wawu.

Thathah bin Musharrif dan Al Hasan membacanya ',JtLi-,
dengan huruf hurufyaa'dalam bentuk mabni lil maful danme'rafa'

latazh tti;ir.Ini menyelisihi bentuk tulisan Mushaf.

Ulama yang lain membacanya dengan huruf nuun.

Penafsirannya telatr dipaparkan dalam surah Al An'aam.

Maksud 'o#31 (orang-orang yang berdo.sa) adalatr orang-

orang musyrik dan orang-orang yang bermaksiat, yang dihukum

karena dosa-dosa mereka yang belum diampuni oleh Allatr.

Maksud *i-@"a" hari itu) adalah hari ditiupnya sangkakala.

Manshub-nya 6i, gengan muka yang biru buram) adalah karena

sebagai haal $eterungan kondisi) dari 'oW;51 (orang-orang yang

berdosa), yakni bermata binr. Birunya mata adalah kehijauan pada

mata seperti mata Lrucing. Orang Arab merasa sial dengan birunya

mata.

Al Farra berkata, "6$arlnyabuta."

Al Azhaxi berkata" "(Maksudnya adalah) haus." Ini juga

pendapat Az-Z,ayaj, karena hitamnya mata berubah menjadi biru

karena kehausan.

Ada juga yang mengatakan batrwa 6i uAa*t kiasan tentang

ketamakan szrmar bila disertai kegagalan.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah terbelalaknya

mata karena sangat takut. Contohnya ungkapan penyair berikut ini:

dr:f rpt'u,r* Sr * fr i.tU?)t*'*s):)'r;i)
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uKedua matamu telah membiru, wahai Ibnu Muka'bar,

Sebagaimana membirurrya setiap kadal karena panas."

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Kesimpulan dad kombinasi antara ayat ini dengan ayat,

e:'K'g';g)$t?'#tii'lfii (Dan Kami atran

mengumpulkan merelca pada Hari Kiamat atas muka mereka dalam

lreadaan buta, bisu dan pekak). (Qs. Al Israa' p7l: 97) bahwa pada

Hari Kiamat kelak akan terdapat banyak kondisi dan tempat dengan

beraneka macam sifat dan bermacam-macam adzab di dalamnya.

Kalimat ii$ad$,- (mereka berbisik-bisik di antara

merelra) berada pada posisi nashab. sebagai haal, atau kalimat
perrrulaan unhrk menerangkan apa yang mereka alami pada hari

tersebut.

Secara batrasa i-lrjr artinya ljJ..fr (diem), kemudian

dikatakan bagi orang yang merendahkan srurtrlya 
"*i,r. 

Maknanya

adalah, tt.lls7C;i-,yatcni saling berbisik di antara sesama mereka.

t*Sldol Qrami tidak ierdiam [di dunial melainkon

hanyalah sepuluh [harO maksudnya adalatr, tidaklah kalian tinggal di
dunia kecuali sepuluh hari.

Ada juga yang berkat4 "Di dalam kubur."

Ada juga yang berkata, "Di antara dua tiupan sangkakala."

Maknanya adalah, mereka meftNa bahwa tinggalnya mereka di
dunia, atau di dalam kubur, atau di antara dua tiupan sangkakala,

hanya sebentar, karena sangat datrsyatnya huru-hara yang mereka

saksikan pada Hari Kiamat.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksud l5 (seputuh)

disini adalatr sepuluh saat.

Setelatr mereka mengatakan perkataan

berfirman, c6*{;El 3;i "+'"J6_q:r6 ifr (Kami

ini, Allah SWT

lebih mengetahui
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apa yang mOreka katakan, l@tika berkata orang yang paling lurus

jalannya di antara mereka). Maksudnya adalatr, yang lebih benar

perkataannya, yang lebih sempurna pandangannya, dan yang lebih

mengetatrui tentang dirinya.

Cil$t\Qrnmu tidak berdiam [di (unigl, melainkan hanva

sehari saTa) maksudnya adalatr t:r+ti Jlflj-:t\nil r; (tidaklah kalian

berdiam [di dunia] melainkan hanya sehari). Perkataan ini dinisbatkan

kepada yang paling menyerupai di antara mereka, karena lebih

menunjukkan kedatrsyatan huru-har4 bukan karena letih mendekati

kebenaran.

)q*;nfir$ (dan rnereka bertanya kepadamu tentang

gunung-gunung) maksudnya adalatr perihal gunung-gunung pada Hari

Kiamat. Mereka juga menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, maka

Allah SWT memerintahkan beliau untuk menjawabnya, {?liL{-ii
63 6ala lratalcanlah, "Tuhanlat alcan menghancurkannya [di Hari

KiamatJ s ehancur-lwncurnya.' ).
Ibnu Al A'rabi dan yang lain berkata, "Maksudnya adalatr

mencabutnya dari pangkalnya, kemudian menjadikan pasir yang

mengalir, kemudian menjadikannya seperti kapas yang berhamburan

dan diterbangkan angin, demikian dan demikian, kemudian menjadi

seperti debu yang berhambiran.fi;rruf faa'pada kalimat jfi sebagai

penimpal kata syarat yang diperkirakan, Yoitu, jika mereka bertanya

kepadamu maka katakanlah. Atau untuk bersegera menanggapi para

penanya.fl

Dhamir pada kalimat l$# (maka Dia akan meniadikan

[bekas gunung-gunungJ iflkembali kepada .)$i Ueraasarkan tempat-

tempahya, yakni maka Dia meqiadikan bekas gunung-gunung itu

setelah menghancurkanny4 L7rrr6'6 (datar sctma sekali).

Ibnu Al A'rabi berkata, "iin;2blalt L-iitadalah tanah lengang

yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya."
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Al Jauhari lerkaja, "L, li'
jamaknya 47I. ,Ttifdan 16;."

Menurut bahasa orang Arab, L-lit adalah tempat terbukq

sedangkan t;:"liar adalatr tanah yang lengan.

,. Sibawaih bersenandung,

.t,u!L J,) )trt'') *'d. u|#. oj' f :
"Betapa banyak dataran rata di bav,ah rumahmu

dan juga timbunan pasir dan penopangnya."

Manshub-nya 66 karena sebagai maful kedua d*i ]ii karena

mengandung makna ';1pJlt (men$adikan), atau sebagai haal

fteterangan kondisi), r"a*gt* llrrrsebagai sifatnya.

Kalimat (r.'8-€;S Oidak ada sedikit pun knmu tihat
padanya tempat yang rendah) berada pada posisi naslub sebagai sifat

kedua untuk 66 a* dhamir-nya kembali kepada ,;t!ij Ueraasarkan

tempat-tempatnya. tdr,dengan kasrahpada huruf 'ain, adalah t at
(bengkok). Demikian perkataan Ibnu Al A'rabi. Sedangkan 'c.jli
adalah anak bukit, dan secara bahasa artinya tempat yang tinggl.

Ada yang mengatakan ';yl uaA"njiir lconaong), sedangkan

Uliaaaafr bekas, seperti bekas sandal.

- Aday.ang mengatakan bahwa tjtadalah lembah, sedangkan

tiliadalatr ilrlr lanak bukiD.

Ada yang mengatakan batrwa keduanya adalatr yang meninggi.

Ada yang mengatakan batrwa 1=9-$ adalah yang retak,

sedangkan'cjli adalatr i;iti (anak buki|.

:". Ada yang mengatakan batrwa'citi adalah tanah yang retak.

Ada yang mengatakan bahwa titiadalatr tempat yang tebal di
suatu bagian dan menipis di bagian lairurya. Tempat bekas-bekas

gunung di sini disifati dengan tir, kasrahpada huruf afn, untuk

adalah tanah yang datar. Bentuk
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menepiskan pandangan yang menyebutkan bahwa t<atatl+j,l, dengan

kasrah pada huruf 'ain adalah hubungannya dengan makna,

sedangkan t$t, dengan fathah pada huruf 'ain ada hubungannya

dengan benda. Pengarang Al Kasysyaftelah mengemukakannya dalam

kitabnya, namun itu tidak diperlukan, sementara yang lain cukup

fleksibel dalam mengulasnya

'f '6r.5'.?Si<##; Qtada hari itu manusia mengihtti

[menuju lrepada suaral penyeru dengan tidak berbelok-belok)

maksudnya adalatr pada hari Kafni menghancurkan gunung-Bmug,

manusia mengikuti penyeru Allah ke padang matrsyar.

Al Fara berkat4 "Maksudnya adalatt suara untuk

penghimpunan."

Ada juga yang mengatakan bahwa yang berseru itu adatatr

Israfil, yaitu ketika dia meniup sangkakala

:1'Ar.7 artinya tidak ada belokan dari seruan itu sehingga

mereka tidak dapat berbelok darinya atau berpaling dari itu, bahkan

mereka bersegera kepadanya. Demikian yang dikatakan oleh

mayoritas mufassir.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, tidak ada

belokan untuk senran itu.

,F$.LrFii9g) (dan merendahlah semua suara lccpada

Yang Maha Pemurah) maksudnya adalah tunduk kepada kebesaran-

Nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adatah
'merendabkan diri.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah terdiam.

Contohnya yaihr ungkapan penyair berilort ini:

'r*r:t JVtt*#t)? ?.ib$ ,.f.1? Jrt il
"Tatkala sampai berita tentang Az-Zubair, mered"ptah

TAFSIR FATHUL QADIR 275



suara-suara di Madinah, dan gunung-gunung pun terdiam."

C;Sf#96 @aka kamu tidak mendengar kecuali bisitran

saja).'",,-\$t adalah suara yang samar. Mayoritas mufassir berkata,

"Maksudnya adalah suara langkah kaki ke padang mahsyar."

Contohnya yaitu ungkapan penyair berikut ini:

46'Gx-';;,:)
uDan mereka pun berjalan bersama kami dengan tangkah gontai."

Maksudnya adalah suara tetapak kaki unta yang tengatr

berjalan.

Ru'bah menyifati dirinya dengan mengatakan,

arlrA[ Mt *ya't: ,aietr"tri bUU
"seekor singa menghentakkan (angkahnya) pada singayang

m e nge ndap - e ndap (b e rj i nj i t)

Serta tidaktatai terhadap gajah dsn kcrbau.-

Singa disebut juga ,r'r-iill, karena Cna'o*-.#- (mengendap-

ngenap) di kegelapan, yakni berjinjit-jiqiit dengan pelan. Zhahimya,

yang dimaksud di sini adalah setiap suara yang tersembunyi (samar),

baik suara dari langkatr kaki, suara dari mulut, y"ypug yang lain. Ini
dikuatkan oleh qira'ah Ubay bin Ka'b, tj;i l! OJ-i!{ >Ll (maka

mereka tidak berkata-kata kecuali bisikan saja).

ffii'eJ O;; @ada hari itu tidak berguna syafaat)

maksudnya adalatr pada hari terjadinya hal-hal tersebut. Jadi, tidak

lagi berguna syafaatnya pemberi syafaat manapun.

'#f ii:ti;$y6ecuatt tsyafaatl orang yang Attah Maha

Pemurah telah memberi izin kepadanya) maksudnya adalah, kecuali

syafat orang yang telah diberi izin oleh Allah Yang Maha Pemurah

untuk memberi syafaat.
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{35'A; (dan Dia telah meridhai perkataannya) maksudnya

adalah diridhai perkataannya dalam memberi syafaat. Atau, diridhai

untuknya perkataan syafaat. Maknanya yaitu, syafaat yang berguna

adalah syafatnya orang yang telah diizinkan oleh'Allah Yahg Maha

Pemuratr untuk memberi syafaat dan perkataannya diridhai Allah.

Ayat tersebut senada dengan firman-firman-Nya:

bij d<L6;r:i-{i (Dan mereka tiada memberi svafaat

melainkan lcepado orang y(mg diridhai Allah). (Qs. Al Anbiyaa' l27l:
28)

t:t& ;-li 1^rr itt' 6 $y1:;3ti i'K -$.$ (Mere ta tidak b erhak

mendapat syafaat lcecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di
sisi Tuhan Yang Maha'Pemurah). (Qs. Maryam [19]: 87)

'**-gii,;eiXXfi, lUata tidak berguna tagi bagi mereka

syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaa0. (Qs. Al
Mriddatsts ir [7 4l: 4s).

;inLqw$'AYX,- (Dia mengetahui apa yang ada di
hadapan mereka dan apo yang ada di belaknng mereka) maksudnya

adalatr perkara kiamat yang ada di hadapan mereka dan perkara dunia

yang ada di belakang mereka. Meereka di sini adalah semua makhluk.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adatah orang-orang

yang mengikuti seruan itu.

Ibnu Jarir berkata, "Dhamir-nya kembali kepada malaikat.

Allah memberitatru orang-orang yang menyembatr malaikat, bahwa

para malaikat tidak mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan

tidak pula yang di belakang me,reka."

$+68-* Gra""Skon ilmu mereka tidak dapat meliputi

ilmu-Nya) maksudnya adalah tidak meliputi Allah SWT. Ilmu mereka

tidak meliputi Dzat-Ny4 sifat-sifat-Ny4 dan ilmu-Nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir-nyakembali kepada

tl di kedua tempat ini, karena mereka tidak mengetatrui semua itu.
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,$'A!j.$,fr (dan tunduHah setttua muka [dengan

berendah diriJ kepada Yang Hidup Kelal lagi senantiasa mengurus

[mafichtuk-Nya) maksudnya adalah merendahkan diri dan tunduk'

Demikian perkataan'Ibnu Al A'rab.

Az-Zajjaj berkata, "secara batrasa, malcna i:il n6a161, L.i-az
(tunduk; merendahkan diri). Dikatakan t:jb - F+- u,* apabilatunduk

atau merendahkan diri. Dari pengertian ini, tawanan disebut i)t-i'.

Contohnya yaittr ucapan Umayyatr bin Abi Ash-Shalt berikut ini:
tt. ,. t t t?. lot 6 ,.se,*|jo_r*_)l';ujf.y; &;Ar.f?rb$

'Yang Maha Menguasai lagi Maha trt *rlihoro'0, or^ Arsy langit

demi kemuliaan-Nya merunduk dan suiudlah semuawaiah'."

Ada juga yang mengatakan bahwa itu dari ir-i;it yang artinya

tJt ltetatr; letih).

6t:f g<,L'ii @an sesungguhnya telah merugilah orang

yang telah melahtkan kezhbliman) maksudnya adalah merugi karena

Ada juga yang berkata, usyfuik.'

q;$ftiy,$-;t (dan barangsiapa mengeriakan amal-amal

shalih) maksudnya adatah 'eaAy ifili (amat-arnal shalih), b9 fr
(dan dia dalam keadaan beriman) kepada Allah, karena arnal tidak

diterima tanpa keimanan, bahkan keimanan itu merupakan syarat

diterimanya amal. fiilqi{ (maka dia tidak Hwwatir akan

perlahtan yang tidak adil [terhadoprryaJ) yang berupa pengurangan

pahala di aktrirat. C;;$ (dan tidak [putal akan pengurangan

hatcnya). i-+lir adalatr pengurangan dan pengguguran. Dikatakan

,f 'u U'c:,U^ 
1rtioyu 

aku menggugurkan dan meninggalkan hakku

terhadapmu. itiUt 'e- (mencerna makanan) artinya mengurani

beratnya. gXir'@'rt aartinya perempuan berperut langsing.
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Ibnu Katsir dan Mujahid membacarLya'.lii-iJ, secara iazm
sebagai penimpal kalimat cSJ6( j3- " (dan barangsiapa

m e nge rj akan am al - atn al s hal i h).

Ulam aymlglain membacanya irl- aAam bentuk berita.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa

seorang lelaki mendatanginya, lalu berkata, "Bagaimana menurutmu

mengenai firman-Nya,6i;;5-1,44;ltp3 (dan Kami akan

mengumpulkan pada hari itu or(mg-orang yang berdosa dengan muka

yang biru buram), sementara dalarn ayat lain disebutkan, & (Buta).

(Qs. Al Israa' llTl:97);'
Ibnu Abbas berkata, "sesungguhnya pada Hari Kiamat nanti

akan terjadi banyak kondisi, sehingga pada suatu wakttr mereka dalam

kondisi yang biru muram, dan di lain wakttr mereka berada dalam

kondisi buta."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, i#<drg- (merela berbisik-bisik di antara

mereka),dia berkata "lMuk,rdoyu adalah) tt sT:G-(berbisik-bisik)."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai finnan-

Nya\ '',,3;,'i&5 (orang yang pattng lurus jalannya di antara mereka),

dia berkata "Maksudnya adalah yang paling lurus akalnya."

. Dalam lafaz}a lain disebutkan, "Yang paling berilmu di antara

mereka."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"Orang-orang Quraisy berkata 'Apa yang dilatokan Tuhanmu

terhadap gunung-gunung ini pada Hari Kiamat nanti?' Lalu turunlatr

ayat, )qy,;(Fr:rt (dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-

gunung)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, L37ir66l";6 (maka Dia akan
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menjadikan [bekas gunung-gunungJ itu datar sama sekali), dia

berkata, "Tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya. (t'Q-ts;$ giaat

ada sedikit pun lmmu lihat padanya tempat yang rendah), yakni tidak

ada lembah. L*{J (dan yang tinggi-tinggi), yakni tidak ada

Perbukitan'" 
Abi HatimAbd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

meriwayatkan dari Ikrimah, bahwa dia ditanya mengenai firman-Nya,

t5-{j(.v.##{@ 6-71 66 (datar sarna sekali, tidak ada

sedikit pun lrnmu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-

tinggi), dia pur berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Yaitu tanah yang datar,

tidak ada perbukitan tinggt dan tidak pula area rendatt'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, l{j2 Qempat yang rendah), dra berkata, "(Maksudnya

adalah) y- ty*g condong). 6{; (dan yang tinggi-tinggi). t^jti
adalah jejak atau bekas seperti tali sandal.'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al

Qarazhi, dia berkata, "Pada Hari Kiamat manusia akan dikumpulkan

dalam kegelapan, yang saat itu langit digulung, bintang-bintang

betebaran, matahari dan bulan sirna. Lalu penyeru berseru, dan

manusia mengikuti suara yang dipercayairtya. Itulah firman Allah,

fi'6,.7'sjXi5#-#i @"ao hari itu manusia mengihtti ftnenuju

kepada suaral penyeru dengan tidak berbelok-belok)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, mengenai ayat

ini, dia berkata *Tidak adayang berbelok darinya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, ilj,t'iir'J:t (dan merendahlah

sem,ua suara), dia berkata, "(Maksudnya adalah) diam. C;$S:a:1fi
(malra lramu tidak mendengar kecuali bisikan saia), yakni suara yang

samar (rendah)."
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, Lrl Qrecuali bisikan saja), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) suara langkah kaki."

Abd bin Humaid meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhahhak,

Sa'id bin Jubair, dan Al Hasan.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Mujatrid, dia berkata, "(Maksudnya adalah) $lara yang samar

(rendatr)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, "(Maksudnya adalatr) suara bisikan dan suara (angkah)

kaki."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya. ',;.ji# (don anduHah semua muka

[dengan bererdah diri), dia berkata "(Maksudnya adala]r) i] J5

(merendahkan diri)."

ltb&xrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan seperti itu
dari Qatadah.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkat4 "(Maksudnya adalah) l*b
(mentrndutdcan pandangan)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, dia

berkata, "(Maksudnya adalatr) 'c.i:2, (funduk atau merendahkan

diri)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, *'#.)#t (dan tunduHah semua muka [dengan
berendah diriD maksudnya adalatr ruku dan sujud."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai

firman-Nya, 6ES;U-<. t"'.{-t @an nya telah merugilah

orang yang telah melahtkan kezlwliman), dia berkata, "Syirik."
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Abdt:drazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Qatadatr, 
*CG#'64Lij (dan sesungguhnya telah merugilah

orang yang telah melahtftan ftezhaliman), bahwa maksudnya adalah

syirik. l5t;0Jt,3u-Ji (matra dia tidak khawatir akan perlakuan

yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan

hal*rya), yakni kezhaliman berupa penambatran pada keburukan-

keburukannya. l:;"{; (dan tidak [pulal akan pengurangan halotya),

yakni pengurangan dari kebaikan-kebaikannya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

dia berkata, "Tidak khawatir dianiaya pada keburukan-keburukannya,

dan tidak khawatir pula pengurangan dari kebaikan-kebaikannya."

Al Firyabi, Abd bin Humaid, dan Ibnu Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Ny4 Ci{t gan tidak [putal akan

pengurangan habrya), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

perampasan."

11,;16;i

&a";-r;&,i{rAixi46+5

$6it-#);-ji|)*-6%
u. af;ii\Wl$i:gjidlF(
oYt-vrj,;
's493-G $@ (F fi 4 $ ;* k ai;r;
$6lti-,6-6ii GD,!: 4.y1S:;S i;1 b3;:i
{f .r( 4@ {}ii #ii AW-$ CV,*'6 31;

c,:,:, Jt q:.Wi .fi'ti @ 6;{; a G
+ffi #:"iydXSi;a-Xt
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W#q16{^iWi"4a
)igrd @ 6r" f,i:( 6;rW 65 nq* #

u'S-oNa6,X:
uDan demikianlah Kart menurunkan Al Qar'an dalam hahasa

Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali di

dalamnya sebagian ancantan, agar mereka bertakwa atau (agar) Al

Qur'an itu menimbulkan pengaiaran bagi merek* Maka Maha

Tinggi Altah Raj a Yang s ebenar-benatnya, dan i anganlah kamu

tergesa-gesa membaca Al Qur' an sebelum disemp urnakan

mewahyukannya kepadatnu, dan katahanlahr'Ya Tahanku,

tambahkantah kepadaku ilmu pengetahuan'. Dan ses ungguhnya

telah Kami perintahkan kepadaAdam dahulu, maka dia lupa (akan

perintah itu), dan tidak Kami dapatipadanya kemauan yang kual

Dan (ingattah) ketika Kami berkata kepada malnikat, 'Suiudlah

kamu kepada Adam', maka mereka suiud hecuali iblis. Dia

membangkang. Maka Kami b erkata,' Hai Adam" s es ungguhny a ini
(ibw adalah musuh bagimu dan bagi istrhnr+ maka sekali-kali

janganlah sampai dia mengeluarkan kama berdua dari surga, yang

menyebabkan kamu meniadi celaka Sesangguhnya hamu tidak

akan kelaparan di dalamnya dan tidah akan telaniang. Dan

sesungguhnya kamu fidah ahan tnetosa dahaga dan tidak (pula)

akan ditimpa panos matahori di dalamnya'- Kemudian syetan

membisikan pikbaniahat kepadanya, dengan berkata, 'Hai Adam,

maukah saya tunjukhan kepada kamu pohon hhuldi dan keraiaan

yang tidak akan binosa?l Maka keduanya mcmakan dari buah

pohon ilu,lalu namfahlah bagi keduanya aurat-auratnya dan

mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di)

sutgo, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dio"

E{ erj
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Kemudian Tuhannya memilihnya, maka Dia menerima tobatnya

dan memberinya petunjuk." (Qs. Thaahaa l20lz 113-122)

Firman-Nya, dij$$S (dan demiHanlah Kami menurunlcan

Al Qur'an) di-'athf-kat kepada firman-Nya, ,l!";:nAyK
(Demikianlah Kami Hsahkan kcpadamu [Muhamtnad]). (Qs. Thaahaa

[20]: 99). Maksu&rya adalah, seperti penunrnan itu Kami

menurunkannya, yakni Al Qur'an, kondisi sebagai t$36f$ pLt

Qur'an dalam bahasa Arab), dengan bahasa orang-orang Arab agar

mereka memahaminya.

*-'.jAq6-pt (dan Kami telah menerangkan dengan

berulang luli di dalamnya sebagian ancaman) makzudnya adalah,

Kalrri menerangkan di dalamnya berbagai macam ancaman agar

mereka takut. Atau, Kami mengulang-ulangr sebagiannya. 6gr#
(agar merelca bertahta), yakni ugat -"t"iu takut kepada Allah
sehingga mer{auhi kemaksiatan terhadap-Nya dan mewaspadai

siksaan-Nya. fi{L;AJ 1oto, [agar| At Qur'an itu menimbulkan

pengajaran bagi mereka), yakni pelajaran dan nasihat. Ada juga yang

berkata, "Keshalihan." Ada juga yang berkat4 "Kemuliaan." Ada juga

yang ber.kat4 "Ketaatan dan ibadatr, karena filr i"g" sebagai sebutan

untnk itu." Al Hasan menrbacanya L*,1 ]f, aengan huruf nuun.

A|,A$lfr1jf, (matra Maha rinsst Allah Raia Yang

sebenar-benarnya). Setelah Allah menerangkan besarnya nikmat

Allah kepada mereka, berupa diturunkannya Al Qur'an, Allatr lalu

menyucikan Diri-Nya dari menyerupai makhltrk-malhluk-Nya.

Maksudnya, Allah Maha Suci dari pengingkaran orang-orang yang

ingkar dan dad apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik

mengenai sifat-sifat-Nya, karena Dialah Sang Raja yang di tangan-

Nya iegala patrala dan siksa, dan sesungguhnya Dialah Yang Malra

Benar.
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'!";j €$S{4 6* u abu W;{j (dan jangantah tcamu

tergesa-gesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnalmn

mewaltyukanrrya kepadama) maksudnya. adalah, sebelum sempurna

pewatryuannya kepadamu

Para mufassir berkata ':l.Iabi SAW pernah langsung mengikuti

bacaan Jibril sebehun Jibril selesai menyampaikan watryu, karena

beliau sangat antusias terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya.

Oleh karena itrf Allah melarang beliau melakukan itu."

Itu senada dengan firman-Nya, =2 #.i(Q.-*,i?i
(Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al Qur'an karena hendak

cepat-cepat [menguasarJnya) (Qs. At Qiyaamah [75]: 16)

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, dan
janganlatr engkau menyampaikannya kepada manusia sebelum datang

keterangan penakwilannya kepadamu.

Ibnu Mas'ud, Ya'qub, Al Hasan, dan Al A'masy membacanya
'r"*t bl,.F b, dengan hrraf mn m, dan me-n a s hab -kan lafazh +j.

&e3;v:,i,5 <ar" kataknnlah, "Ya Tuhanh+ tambahkanlah

kcpadaht ilmu pengetalruan) maksudnya adalah, mohonlatr kepada

Tuhaunu tambahan pengetahuan tentang Kitab-Nya.

ffd$riin; (don sesungguhnya telah Kami perintahkan

kepada Adam). Huruf laam dr sini sebagai partikel sumpah, dan

kalimat ini sebagai kalimat perrrulaan yang menegaskan redaksi

sebelumnya tentang ancaman yang berulang kali di dalam

Al Qur'an. Maksudnya adalah, seswrgguhnya Kami telah

memerintahkan dan mewasiatkan kepadanya. Adapun kata yang
' diperintahkan itu dibuang, yaitu yang akan disebutkan nanti, berupa

larangan Allah untuk memakan dari pohon larangan.

Makna #n@atrulu\adalatr sebelurn waktu ini.

'r"* (maka dia lupa [akan perintah itu]). Al A'masy
membacanya dengan suhn pada hunrf huruf yaa'. Maksud lupa di
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sini adalah meninggalkan pelaksanaan yang diperintahkan kepadanya.

Demikian perkataan mayoritas mufassir.

Ada juga yang mengatakan bahwa lupp di sini adalah lupa
yang sebenamyaD yaitu Adam lupa dengan perintah Allah kepadanya,

dan saat itu Adam dihukum karena lupanya itu. Namun dampak lupa
tidak diperhitungkan dari umat ini.

Maksud ayat ini adalatr sebagai hiburan bagi Nabi SAW.
Demikian pengertiannya berdasarkan pemaknaan yang pertama, yakni
pahrhnya manusia kepada syetan adalah perkara lama (sudah terjadi
sejak dahulu). Orang-orang yang sezaman dengan beliau, bila
meninggalkan perintah, maka Adam juga pemah meninggalkan
perintah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu jarir dan Al Qusyairi.

Sementara itu, Ibnu Athiyatr menyangkalnya dengan

mengatakan bahwa ini sama sekali bukan mencerminkan Adam bagi
orang-orang kafir yang menentang Allatr. Lafa^ini juga dibaca 'r-:,{t
(dibuat lupa), dengan dhammah pada hunrf nuun dan tasydid pada
hr.ruf sirn.berlcasrah dalam bentuk mobni lil maful. Maksudny4 iblis
membuatnya lupa.

C3:;I34lj (dan 
^tidak 

Komi dapati padanya kcmauan yang
tant). Secara batrasa i;-rt' adalah meneguhkan diri dan berketetapan

hati untuk melakukan suafu perbuatan dan melaksanakan sesuafu yang

diyakini. Adam AS telah meneguhkan diri untuk tidak memakan dari
pohon tersebut, dan berketetapan hati untuk itu. Namun ketika iblis
membujuknya, tekadnya mengendur dan ambisinya melemah,

sehingga dia pun dilanda oleh kelemahan manusiawi.

Ada juga yang mengatakan bahwa i;-it adalah kesabaran.

Maksudnya, Kami tidak mendapati kesabaran padanya untuk tidak
memakan buatr dari pohon tersebut.

An-Natrhas berkat4 "Demikian juga pengertiannya secara

etimologi. Dikatakan ip 9l-Jl,yakni fulan sabar dan tabah dalam
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memelihara diri dari kemaksiatan, sehingga selamat darinya. Contoh

lain adalah firman Allah, ,93tCr:;li\$'i3K (seperti orans-

orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah

bersabar). (Qs. Al Abqaaf [46]: 35)."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, dan

Kami tidak mendapatinya antusias terhadap dosa. Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Kaisan.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah, Kami

tidak mendapatinya berpandangan untuk melakukan itu. Demikian

yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibatr.

Allah SWT lalu menerangkan proses terjadinya lupa itu dan

hilangnya ambisi terselrf, iSt gan [ingatlahJ t@tika). 'Amil 
.pada\1

diperkirakan, yakni 
'isi 

(ingaaah). i;9Ve-* V4$A!6j6 (Kami

berlrata kepada malaikat, "Sujudlah kamu kcpada Adom.').
Dikaitkannya fUt(ingatan) dengan waktu, kendati yang dimaksud

dengan "ingat" adalatr tentang peristiwa, adalah sebagai bentuk

mubalaghah, karena bila perintah mengingat waktu, maka mengingat

peristiwa yang terjadi pada waktu itu lebih tercakup lagi. Penafsiran

kisah ini telah dipaparkan secara gaurblang dalam surah Al Baqarah.

Makna iili @ang menyebabkan kamu menjadi celaka)

adalah, yang menyebabkan kamu bersusah payah mencapai apa yang

harus dipenuhi untuk penghidupan, seperti bercocok tanam. Di sini

Allah tidak menyebutkan r.1-?A (yang menyebabkan kamu berdua

menderita), karena redaksi ini dari awalnya mengenai Adam saja

(tidak termasuk istrinya).

' Kemudian Allah menyebutkan alasan yang menyebabkan

larangan itu, yaifu kenyamanan yang sempurna, terbebas dari segala

kesusalran dan upaya. Allah prm berfirman, €;,{;W,'6i11,iiit
(sesungguhrrya kamu tidak akan kelaparan di dalamrrya dan tidak

alran telanjang) di surga. Maknanya adalalL sesungguhnya di surga
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kamu memiliki berbagai macam penghidupan dan beragam

kenikmatan yang berupa makanan yang membangkitkan selera dan

pakaian yang bagus. Ketika dinafikannya lapar dan telanjang, maka

mengindikasikan kenyang dan berpakaian.

Demikian jusa firman-Nyq G=:S{3WW{ ifil; (dan

seswgguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak [pulal akan

ditimpa panas matahari di dalamrrya), karena penafian haus

mengindikasikan kenyang air, dan ini juga menunjukkan adanya

tempat tinggal (bernaung) yang melindunginya dari panas.

Dikatakan $rb - ,#"- h:jt ut* apabila orang itu terkena

sinar matatrari, sehingga terkena panasnya. Di sini Allah SWT

menyebutkan batrwa Allah telah mencukupinya dari kesibukan

perkara penghidupan dan kelelatran bekerja untuk memperolehnya.

Tidak diragukan lagi, pangkat kelelahan di dunia adalah untuk

kenyang, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun selain itu merupakan

tambahan, sebab hidup masih bisa bertahan tanpa yang selain itu. Ini
pemberitahuan dari Allah SWT kepada Adam, bahwa dia memiliki

semua itu di surgq dan bila dia menyia-nyiakan wasiat-Nya serta

tidak memelihara perintatr-Nya, Allah akan mengeluarkannya dari

surga ke dunia, sehingga berlakulah di sana kelelahan dan keletihan

rmtuk mengatasi lapar, haus, telanjang, dan panas.

Jadi, maksud liJJl (sengsara tyakni daril {}$ adalah

kesengsaraan dunia, bukan kesengsaraan akhirat. Demikian yang

dikatakan oleh banyak mufasiir.

Al Farra berkata, "Maksudnya adalah makan dari hasil kerja

s€odiri."

Abu Amr dan orang-orang Kufah selain Ashim membacanya

W{ifr\i (dan sesunggubtya kamu tidak akan merasa dahaga),

denganfathah padal'f, sedangkan yang lainnya dengan kasrah karena

di-' athf-Y,aakepada in!'L.
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itli:i 4y6;;t (tremudian syetan membisikan pikiran
jahat kepadanya). Penafsirannya telah dipaparkan dalarn surah Al
A'raaf yaitu pada penafsiran ayat, i,El{tt1tdfr (Malm syetan

membisilrlrnn pikiran jahat kepada keduanya). (Qs. Al A'raaf [7]:20).
Maksudnya adalah menyampaikan bisikan jatratrya

Redaksi i36-JG) (dengan berkata, "Hai Adam.') dan

seterusnya, bisa sebagai badal d*, 4*), darn. bisa juga sebagai

kalimat permulaan dengan perkiraan adanya pertanyaan. Seakan-akan

dikatakan, "Lalu apa yang dikatakannya dalam bisikan atau bujukan

itu?"

.!fr {;, Qtohon rthuldi) malsudnya adalah pohon yang dapat

membuat orang yang memakan darinya tidak akan mati. g,-J gf3
(dan lrerajaan yang tidok akan binasa) dan tidak akan binasa.

t#Cr6L,fi$iAt (maka kcduanya memalcan dari
buah pohon itu lalu nampaHah bagi kcduonya anrat-auratnya).

Penafsiran ini dan yang setelatrnya telah dipaparkan dalam suratr Al
A'raaf.

At Farraberkata, "Malqra @ crltu bahasaArab adalah tlSt
(datang)."

Suatu pendapat menyebutkan batrwa keduanya (yakni Adam

dan Hawa) menempelkan daun Tii pada hrbuh mereka.

{;i'Ifri:Wg, (dan &nhatratah Adam kepada Tuhan dan

sesatlah dia) maksudnya adalah durhaka kepada-Nya karena

memakan dari pohon tersebut. til:, @a sesatlah diQ, menyrmpang

dari kebenaran atau dari yang dimint4 yaitu kekal deirgan memakan

dari pohon itu.

Ada juga yang berkata, "Kehidupannya rusak dengan

diturunkannya dia ke dunia."

Ada juga yang berkat4 "Dia tidak lagi mengetahui letak

kebenarannya."
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Ada juga yang berkata, "Dia bosan karena banyak makan."

Ibnu Qutaibah berkata, "Adam memakan dari pohon yang

telah ditarang itu karena digelincirkan oleh iblis dan akibat reka-

perdaya iblis terhadap Adam, serta sumpahnya dengan menyebut

rulma Altah bahwa dia termasuk golongan )rang menasfutioyu, hingga

akhirnya iblis berhasil memperdayainya Namun dosanya itu bukan

lantaran persangkaannya dan niatnya )rang benar. Kalni hanya

menyatakan batrwa'Adam telah drrhaka kepada Tuhannya, dan

sesaflah dia."

Al Qadhi Abu Bakar' bin Al Arabi berkata "Tidak boleh

seorang pun dari kita sekarang menceritalcan hal itu berkenaan dengan

Adam.'

Saya (Asy-syaukani) katakan: Tidak ada larangan untuk ini

setelah Allah memberitahukan kepada kita dalam Kitab-'Nya batrwa

Adam tetatr dtrhaka. Saya katakan tentang makna ini, bahwa

bapaknya semua manu^sia yang diciptakan dari tanah, yang dibentuk

oleh Allah dan disujudkan kepadanya para malaikat serta

ditempatkan-Nya di surga, telah disesatkan oleh iblis. Laha apalah aku

ini bila disesatkan oleh iblis?

:i:lt$f (kemudian Tuhawtya memilihnya) maksudnya

adalatr memilihnya dan mendekatkandya

Ibnu Faurik berkata, "Kedurhakaan yang dilakulcan oleh Adarn

itu sebelum kenabian. Dalilnya adalah ayat ini, karena Allah

menyebutkan bahwa Allah memilihnya dan memberinya peEnjuk

setelah penyebutan kedurhakaan. Kedurhakaan itu sebelum kenabian,

dan memang tidak mustatril manusia (yang bukan nabi) berdosa."

e'; t # 4(i @aka Dia menerima tobatnya dan memberinya

petunjuk) maksudnya adalah menerima tobatnya dari kedurhakaan itu

dan memberinya petuqiuk kepada keteguhan pada tobat itu.
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Suatu pendapat menyebutkan bahwa Allah telah

mengampuninya sebelum Adar'n dan Hawa bertobat dengan

mensatakan, $dfi'*"6K (*ii 6 }F i ob frTW g,
(Keduanya berlata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiqta diri

kami.sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi

rahmat trcpada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang

yang merugi. ') (Qs. Al A'raaf [7l:23).

Tentang alasan di*:hususkannya penyebutan Adam tanpa

menyebutkan Hawa, telah dike'mukakan tadi.

Abdurrazzaq, AM bin Humai{ Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai finnan-Nya, L;rj
{ {otou [agarJ Al Qw'an itu menimb,ulkan pengaiaron bagi mereka),

dia berkata, "(Maksgdnya adalah) i:f;h 6t Qttr'an). (f'2Qtengaiaran)

maksudnya adalah kesungguhan dan keshalihan."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, o!.t3fu,rFJ;{i (dan ianganlah kamu tergesa'gesa

membaca At Qr'oi, dia berkata, "(Maksudnya adalah) janganlatt

karnu tergesa-gesa sehingga Kami menerangkannya kepadamu."

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

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari At dia b'erkata, "Seorang

lelaki menampar istrinya, lalu isninya itu menemui Nabi sAw untuk

menuntut balas, maka Nabi SAW menetapkan hukunan balasan di

antara mereka berdua- Allah lalu menurunkan aya! Al:;fr\,$:'{i
(dan janganlah kmu tergesa-gesa membaca Al Qur'an\ Nabi SAW

pun menahan (keputusannya) hingga turunnya ayat" :F6;.VJC.;i
$-4i lfaum lakiJaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita)- (Qs.

An-Nisaa' pl:34).

AM bin Hrmai4 Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahi4 mengenai firman-Ny4 ii:I;{j gan

janganlah kamu tergesa-gesa), dia berkat4 *(Maksudnya adalah)
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janganlatr engkau bacakan kepada seorang pun hingga Kami

menyempurnakannya kepadamu."

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, AM bin Htrmaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Manduh dalam At-Tauhid,

serta Ath-Thabarani dalam Ash-Shoghir, dan dia menilainya shahih,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, *Disebut iru;1i karena setelah

diperintatrkan kepadanya, H (aiu hpa)."

Abdul Ghani dan Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
*i"ti6y(4!-$ (don sesungguhnya tetah Koni perintahkan kcpada

Adam) agar tidak mendekati pohon tersebu! 'o$ @aka dia lupa)

sehingga meninggalkan perintah itu. (ill34lj (dan tidak Kami

dapati padarrya kematnnyang htat), yakni kesalahan."

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

meriwayatkan darinya, *le$ (maka dia lupa [akan perintah in)
sehingga meninggalkannyq *',iq;tj @sn tidak Kami dapati

padarrya kemauan yang fuat).Maksudnya, Kami tidak menjadikan

padanya kemauan yang kuat."

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

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, e=5{3WlW{ iiit't
(dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak tWlal
akan ditimpa panas natahari di dalamnyo), dia berkata, *(Maksudnya

adalatr) kamu tidak akan mengalami haus dan tidak pula ditimpa paftts

di dalamnya."

Ahmad, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bemaM4 i:;r-l' #t e'ot
+jrrir i1r-t,'€'t,q{hit- 1 f ry W e *$'$ (s"turggrhnya dt

dalam surga terdapat sebuah pohonyang [bilal seorang penunggang

[tunganganJ berjalan di bm,ah bryangouya selama seratus tahun,

malra tidak akan selesai menempuhnya, yaitupohon keabadian).6

6 shahth.
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Disebutkan dalam Ash-Shabibain dati hadits Abu Hurairah,

dari Nabi SAw, beliau bersabda, '*?i q$ Ut ,iiiti ,r?;'i51L6
trr 'J6i+r .eiir i:"!f ,A; { :i-rT Jtt .:,r'k;;,"."&;J5?, o;L. Nt',y ,$r
'01',ff}.trtS tt 

"yw-'oi 
#'*?s a5';i * g,fi':;#i 96/,

S-u1H (Adam mendebat Musa. Musa berlmta berkata kepada Adsm,

"Englraulah yang telah mengeluarkan manusia dari surga dengan

dosamu dan menyengsaraftnn merelca dengan kedurhaftaanmu." Adam

berlrata, "Hai Musa, engkau adolah orang yang telah Allah pilih

dengan risalah dan Kalam-Nya. Apakoh engkau rnencelaht untuk

suatu hal ydng telah Attah tetapkan atasht sebelum Dia

menciptalanht?" ---atau: yang telah Allah takdirkan atasht sebelum

D i a me nc ip t alcanht ? " -).
Rasulllah SAW mengatakan , sii i;ti 'gi.i (Matra Adam

mendebat Musa).47

€rr4w%,#:Wv@'36'
;, aj A@ .,rr. {j 3-;;56 Grli$ #,s.i

,;A j!i! 5i- rf55 ei W fr ig s,-1)
ti6: ;61 afK J6 @D U tKi;; 6i16;*')# J6

a;kt'q6

HR. Ahmad (2f2s7r.
Disebntkan j raa aaU^ *n-Snahihain dari hadits Abu HurairalU kecuali redaksi:

Yaitu pohon kcabadian.
a7 Muttafaq'alaih.
HR Al Bulfiari (3409) dan Muslim (4D042), dari hadits Abu Hurairah.

@6Af
),4/'.t a tltqrl-\rlr -A r.>-

6j:i"r"Y&
u"i;!fr*gi

,-, D >) olz*)xdtt':
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"Allah berJirman, 'Turunlah kamu berdua dari satga bercant-

sama, sebagian kamu runjadi musuh sebagian yang lain Makaiika

datang kepadamu petuni uk daripada'Kq lalu barangsiqa yang

mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan

celalra. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan'Kq maka

sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kart akan

menghimpankannya pada Hati Kiantat dalam kcadoan buta'.

Berkatalah diar 'Ya Tuhankur rnengaPa Engkau ncnghimpunkan

ahu dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang

melihat?' Atlah berfirman,'Demikianlah, telah datang hepadamu

ayat-ayat Kami, maka kamu melupahannya, dan begitu (pula) pada

hari ini pun kamu dilupakant. Dan demihianlah Kani mernbalos

orang yang melampaui batas dan tidakpercaya terhadap ayot'ayat

Tuhannyu Dan sesungguhnya adzab di akhhat itu kbih berat dan

lebih kekal" (Qs. Thaahaa l20lz 123-127)

Firman-Nyq ,qJG (Altah berfirman, "Tttrunlah kamu

berdua.'). Penafsirannya telatr dipaparkan dalam surah Al Baqarah,

yakni, turunlah kalian berdua dari surga ke bumi. Allah SWT

mengk*rususkan keduanya gntuk turun, karena keduanya merupakan

asal manusia. Allatr lalu menyebutkan ffiitlwb secara umum yang

mencakup mereka berdua dan semua keturunan mereka, A-:W
li $ebagtan lcamu meniadi musuh sebagian yang biA- Kalimat ini

berada pada posisi nashab sebagai haal $eterangan kondisi).

Bisa juga dikatakan batrwa Allah meng'Hrithab keduanya di

sini dan setelatrnya dengan bentuk Hithab iamak, karena keduanya

merupakan asal dari keturunan berikutnya (semua manusia).

Makna "e,4-:# (sebagian kamu meniadi mtsuh

sebagian yang lain), saling bermwuhan dalam nrusan penghidupan
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dan yang lainnya, lalu hat itu menyebabkan peperangan dan

pertengkaran

o1J 6rr1"rY-(,$ @aka jika datang kepadamu petunjuk

daripada-Ku) dengan diturunkannya paru rasul dan diturunkannya

Kitab-Kitab.
,'u 1r2 z a.t z,z)tt7? /4 tt t

Ei,.a-'b J-;2fi A:i $ y (t"t" barangsiapa yang mengihtti

petunjuk-Ku, dia tidak alcan sesat dan dia tidak akan celaka)

maksudnya adalah, tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara

di akhirat.

cr4; ;" 5J 6 @"n bmangsiapa yang berpaling dari

peringatan-Kz) maksudnya adalalU berpaling dari agama-KrU dari

pembacaan Kitab-Ku, dan dari pengamalannya serta tidak mengikuti

petunjuk-Ku . G '^1"; 5 'it$ t*"t* sestmggthnya baginya

penghidupan yang sempirl ai a*i" i"i. Dikatakan 'e if (rumatr

yang sempit) dan U::b "i.b (kehidupan yang sempit), yang merupakan

kata mashdar, yang bentuk tunggal dan jamak serta rmttsanna'Lya

sama. Begitu j uga mudzakJrar dan muannat s -ny a.

Antarah berkata,
cl.a zil Jti I $tltt)Ft#|));uLd4

"sesungguhnya bita kematian itu bisa dimisalkaa

moka dia dimisalkan sePerti aht

tatkala mereka singgah di kesempitanrumah."

tatazh ini juga dibaca ii:&, dengan dhonmah pada huruf

dhaadh, seperti waz(m .-Ui. Makna ayat ini adalalt orang yang

mengiluti petunjuk Allah dan berpegang teguh dengan agama-Nya

akan Allah jadikan hidupnya di dunia mefasa nyaman, tidak ada

kedukaan dan kesedihan, serta tidak ada kelelahan pada jiwany4

sebagaimana firman-Nya,'l4'7#34X Maka sesungguhnya

alran Kami berikan kepadarrya kchi&tpon yang baiU- (Qs. An-Nabl
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U6): 97). Adapun orang y.ang tidak mengikuti petunjuk-Nya dan

berpaling dari agama-Nya, al€n Allah jadikan hidupnya di dunia

sempit dan penuh dengan kepenatan, disamping berbagai kesulitan

yang menimpmyq sementara di alfiirat akan lebih payah, lebih

sempit, dan lebih lelatr. Itulah makna {S }a*)Ij}-fffj gan

Kami alran menghimpunkawrya pada Hari Kiamat dalun keadaan

buta),yakni dalam keadaan diambil penglihatannya

Ada juga yang bahwa yang dimaksud adalah buta

terhadap surga.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah buta dari

aratr-arah kebaikan, tidak dapat mengikuti itu sedikit ptm.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

kehidupan yang sempit adalah adzab kubur. Nanti akan dikemukakan

riwayat yang menguatkan pendapat ini.

u,- gr; 67*-1L')rr5 J6 @utotulah dia, "Ya Tuhanku,

mengapa Engkau menghimpunkan aht dalam kcadaan buta, padahal

aht dahulmya seorangyangmelilut?') maksudnya adalah sewaktu di

dunia.

Aifii; leUan berfirma "DemiHanlah.') maksudnya adalah,

seperti itu pula engkau berbuat.

Kemudian Allah menafsirkannya dengan firman-Nya, 6$:"61

$-$ (telah datang kepadamt ayat-ryat Komi, naka kamu

nelupakannya), berpaling darinya dan meninggalkannya serta tidak

memperhatikannya 6'gtaSft @on begiu [pulal pada luri ini pun

lramu dilupakan), seperti lupa yang kamu lakulmn sewaktu di dunia.

Kamu dibiarkan dalam kebutaan dan adzprb neraka

Al Farra berkata, "Dikatakan bahwa dia keluar dari kubumya

dalam keadaan dap6t melihag lalu menjadi buta ketika dikumputkan di

padang mahqrar."
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6J#4AjK: (dan demikanlah Kami membalos orang vang

melampaui batas) makzudnya adalah, seperti pembalasan itulah Kami

membalasnya. iir:.i.fi maksudnya adalatr tenggelam di dalam

syatrwat. Ada juga yang mengatakati sytrik. ,,r,,

-* 49bi-{; (dan tidak percfiya terhadap nyat-ayat

Tuhanrrya) maksudnya adalatr mendustakannya

'fr1{;.1i3t1it @"" sesungguhnya adzab di agirat itu tebih

berat) daripada kehidupan yang sempit itu. tsf$ go" lebih ketrat),

karena tidak ada aktrimYa.

Ibnu Abi Syaibah, Ath-Thabarani, Abu Nu'aim dalam Al

flilyah, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dqri Ibnu Abbas, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabdq .J fly:olt orhr'ot.tl lt +q '€t i
*Ui, ?r- yAri;'ra:ti ,r!,$ TBarangsiapo mengilatti Kitabullah

maka Attai atran menunjukinya dari pcsesatan di dunia dan

memeliharanya dari keburukan hisab pada Hari Kiamat)'48

Allah berfinnan, &i|{j|-i-$i Ai fii;3 (L"t" bmangsiapa

yang mengilatti petuniuk-Ku, dia tidak akan sesat don dia tidak akan

celalra) ;' (Qs. Thaahaa l20l: 123)

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, sa'id bin Manshur, Ibnu Abi

Syaibah, Abd bin Humai4 Muhammad bin Nashr, Ibnu Al Mgndzir,

Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Al

Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, dari jaltr Ibnu Abbas, dia berkata, *Allah

mengganjar orang yang mengikuti Al Qur'an sehingga tidak tersesat

di dunia atau sengsara di alfiirat."

Dia lalu' membacakan ayat, siir-{i3-;"-tl Gtli'$t i3, {tot"

barangsiapa yang mengihtti petuniuk-Ku, dia tidak akan sesat dan

dia tidak akan celaka)

a'Dha'i7

Disebutkan oleh Al Haitsarni dalam Maima' Az-Zawa'id Ql67), dan dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Abu Syaibah dan

Imran bin Abi knran, keduanya dha'ilf'
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Dia kemudian berkata, "Tidak tersesat di dunia dan tidak

sengsara di akhirat.'l

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur,

Musaddad dalam Musnad-nya, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mtmdzir,Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan diamenilainya shahih,Ibnu

Mardawaih, serta Al Baihaqi, dari Abu Sa'id Al Khudri secara marfu',

mengenai firman-Nya, &!'^; Qtenghi&ryan yang sempit), dia

berkata, "Ad?fr kubur."

l-afazh Ab&mazz.aq, bahwa dia berkata, "Disempitkan

baginya kuburannya sehingga tulang-hrlang rusuknya bersilangan,"

diriwayatkan juga secara mauquf.

Ibnu Katsir berkata, "Riwayat yaig mauquflebrh shahih-"

Al Bazx dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAw, mengenai firrran-Ny4 &t'1^;5!tg
(malra sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit), beliau

bersabda, ?;E e'r$le*t;*tl'zt-5 *b d.,J-'of $iizltb,qat
bt:), (Kehidupan yatg sempit adolah dibaurkan padanya 99 ekor

ular yang mematuf dagingrya hWga teriadinya Kiamat).ae

Ibnu Abi Ad-Dunya, At Hakim, At-Tirmidzi, Abu Ya'la, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibrru Abi Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi meriwayatkan serupa itu dari Abu

Hurairah, secara marfu', dengan redaksi yang lebih panjang.

Ibnu Katsir berkata, "Marfu|nya ini sangat mungkar."

Ibnu Abi Syaibah, N Bazz,x, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, Al Hakim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi meriwayatkan

dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, mengenai firman-Nya , '4;5 J9

&3 @ata sesungguhnya baginya penghidupan yang sempir), beliau

ae Dha'y.
HR. Ibnu Jarir (16/165) dan Al Haitsami (7167), dia berkata, "Diriwayatkan oleh

[lB,ezzar, dan dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak aku ketahui."
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bersabda, fX,at:O @efr fubur). Setelatr mengeluarkan riwayat ini,

Ibnu Katsir berkata, "sanadnya jaryid."so

Hannad, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani,

dan Al Baihaqi meilwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai frman-
Nva, &i'z1.!;5'l$ 6"to sesungguhnya baginya penghidupan ysng

sempit), dia berkata, "Adz^ kubur."

. Dari semua semua riwayat yang telah karrri kemukakan, dapat

disimpulkan bahwa penafsiran $izx f;.1'ir ftehidupan yang sempit)

adalatr adza;b kubur.

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Al Baihaqi dalam 'Adzab

Al Qabr meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia menafsirkan

$: 'a[t't-Z.ea ftehidupan yang sempit) sebagai kesengsaraair atau

penderitaan.

Hannad, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, d^n Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari IkrimalL mengenai firman-Nya, ,i-ffi;
6it lSi!, (dan Kami aksn menghimpunkannya pada Hari Kiamat

dalam lceadaan buta), dia berkata, "Dia buta terhadap segala sesuatu

kecuali neraka."

Dalam lafazh lain disebutkan, "Dia tidak dapat melihat selain

neraka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sufyan, mengenai firman-

Nv", SJJqJtl?t (dan demikianlah Kami membalas orong yang

melampaui batas), dia berkat4 "(Maksudnya adalatt) orang yang

menyekutukan Allah."

to Hasan.
HR- Al Hakim Ql38l), dia menilainya shahih, serta disepakati oleh Adz-

Dzahabi, dari hadits Abu Sa'id-
Disebutkan jt'ga oleh Ibnu Katsir Qll69), dia menilai sanadnya jaltyid.
Disebutkan juga oleh At Haitsami ddam Maima' Az-Zav,a'id (7167), dari hadits

Ibnu Mas'ud dia berkata "Diriwayatlcan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya

terdapat Al Mas'udi, perawi yang hapalannya kacau. Adapun perawi lainnya
tsiqah."
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z2z! -1b.,,e;lfi rir2:u"6iitlt;,ir2:u"6i{Vt3@.r:33-LA;irp

g. t7 .
.1i,1,C

\\Maka tidakkah menjadipetanjuh bagi mereha ftaum musyrikin)

berupa banyahnya Kami membhasakan umat-umat sebelum

mereka, padahal mereka berjalan (di bekos-bekas) tempat tinggal

umat-umat itu? Sesangguhnya pada yang demikian itu terdapat

tanda-tanda bagi orang yang berakal Dan sekfuanya tidah ada

suatu ketctupan dariAllah yang terdahulu atau tidak ada aial yang

telah ditentukant, pasti (adzab itu) menimpa mereka. Maka sabarlah

kamu atas apayang mereka hatakan, dan bertasbihlah dengan

memaji Tuhanmu, sebelumterbit matahari dan sebelum

terbenatnnya, dan befiasbih pulalah pada waHu-waktu di malam

hari dan pada waHu-wahu di siang hari, supaya kamu merasa

setuang. Dan janganlah hamu tujukan kedua malamu kepada apa

300 TAFSIR FATHUL QADIR

222/1^ 132t26Y



, nsan-solonsen aoa *)"ro,yang telah Kami berifun kqada gotongain-golongan da,

sebagai hunga kehihtpan di dunia untuk Kami cobai mereka

dengannya Dan harunia Tuhanmu adalah lebih baik dan tcbih

kekal Dan perintahkanbh kepaila keluargamu mendirikan shalat

dan bersabarlah kanu dalam mengerjakannyL Kami fidah rmeminta

rezeki kepadama, Kamihh yang memberi rezeki kepodamu Dan

akibat CIang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa- Dan

mereka berkata, 'Mengapa din tidak membawa bukti hepoda Kami

dari Tuhannya?'Dan apakah belum datang kepada mereka bukti
yang nyata dart apayang tersebut di dalam Kilab-Kitab yang

dahulu? Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu

adzab sebelumAl Qur'an itu (diturunkan), tentulah mereka berkata,

'Ya Tuhan kamr, ,rrengqta tidak Engkau utns seorang rasul kepada

kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kart meniadi

hina dan rendah?' Katakanlahr'Masing-mosing (kifra) mcnanti,

maka nantikanlah oleh hamu sekalian! Maka kamu kelah akan

mengitahul siapa yang menempuh ialan yang lurus dan siqta yang

telah mendapot petunjuk'." (Qs. Thaahaa [20]; 128-130

Firman-Ny4 -{Xttuf (matra tidakkah meniadi petn4iuk bagi

mereka (kaum musyrikin)). Pertanyaan di sini sebagai celaan dan

teguran. Huruf /aa'-nya untuk meng-'athf-kat kepada kalimat yang

diperkirakan. Kalimat ini sebagai kalimat permulaan untuk

menegaskan yang sebelumnya. Fa'il i adalatr kalimat yang

disebutkan setelahnya, sedangkan maf ul-nya dibuang.

Orang-oftmg Bashrah mengingkari yang seperti ini, karena

beberapa kalimat tidak bisa sebagai /a'il, sedanglan yang lainnya

membolehkan itu
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Al Qatral berkat4 '(Maksudnya adalatr) menjadikan

banyaknya kaum yang dibinasakan sebelum mereka sebagai

keterangan bagi mereka."

An-Nahhas berkata, "Ini salah, karena f aaaUnpartikel tarrya,

maka tidak memfungsikan yang sebelumnya."

Az-Z,anaj berkata, "Maknanya yaitu, maka tidakkah menjadi

petunjuk bagi mereka perihal itu, bahwa Kami membinasakan umat-

umat yang telah Karrri binasakan. Jadi, pada hakikatrya menunjukkan

kepada petuqiuk, makafa'il-nya adalah petunjuk, dan f(berada pada

posisi nashab karena pengaruh (Ktfr."

Ada juga yang mengatakan batrwa fo'il i. adalah dhamir

untuk Allah atau untuk Rasul, dan kalimat yang setelahnya adalah

penafsirannya. Makna ayat ini sesuai zhahirnya adalah, apakah tidak
jelas bagi penduduk Makftatl berita tentang umat-umat sebelum

mereka yang telah Kami binasakan, padahal mereka ia ;t4fi4i4*
(berjalan [di bekas-bekasJ tempat tinggal umat-umat itu) dan berlalu-

lalang di negeri mereka?! Atau, padatral mereka berjalan di tempat-

tempat umat-umat yang telatr Kami binasakan tatkala mereka keluar

untuk berdagang atau mencari penghidupan, sehingga mereka dapat

melihat negeri-negeri dari umat-umat terdahulu!

Umat-umat terdatrulu yang telah dibinasakan itu adalah

penduduk Hijr, kaum Tsamud, dan kaurn Luth, karena semua itu yang

r"mertioyu diambil pelajarannya agar mereka tidak ditimpa oleh apa

yang pernah menimpa kaum-kaum itu.

Ibnu Abbas dan As-sulami membacanya * (Kami

tunjukkan), dengan huruf nuun, maka maknanya berdasarkan qira'ah

ini telah cukup jelas.

Kalimat,friJj;jJ"t-g,qb1it (sesungguhnya pada yang

demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang beralcn[) sebagai

alasan tadi danpenetapan adanyapetunjuk.
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Kata penunj"k .4( menunj-ukkan kandungan redaksi (<f3'€
dst. uiSr adalatr bentuk jarnak duri {irf, yaitu iiriir (akal). orang-orang

berakal yang akalnya mencegah diri mereka dari keburukan.

Ajeii{'q*l; (dan sekiranya tidak ada suatu kctetapan

dari Allah yang terdahulu) maksudnya adalah, sekiranya tidak ada

ketetapan terdahulu, yaitu janji Allah SWT untuk menangguh adzab

umat ini hingga negeri akhirat, 'o(3 @astt) adzab akibat dosa-dosa

mereka iat (\ @e nimp a mer e ka), y aklrri ;;i 611 (menimpa mereka),

tidak akan lepas mereka dengan kondisi apa pun, dan tidak pula

ditangeuhkan.

Kalimat }:jf;V (atau tidak ada ajal yang telah ditentukan)

di-'athf-kan kepada "a{ ltntrtopan). Demikian yang dikatakan oleh

Az-7.ajjaj dan lainnya.

Ajal yang telatr ditentukan itu adalah Hari Kiarnat, atau perang

Badar.

irjlr aaAah mashdar {)1.
Ada juga yang mengatakan bahwa bisajuga ,fJff5 dr-'athf-

kan kepada dhamir yang tersembunyi pada OtJ, yang kembali kepada

pengadzaban yang disegerakan, yang dipahami dari konteksnya yang

memerankan khabar sebagai penegas. Maksudnya adalah, pastilah

adzab yang disegerakan dan ajal yang telah ditentukan akan menimpa

merek4 sebagaimana menimpa kaum Aad dan Tsamud. Pemaknaan

ini tampak terlalu dipaksakan.

Setelah Allah SWT menjelaskan bahwa Allah tidak akan

membinasakan mereka dengan adzab yang menghabisi mereka hingga

ke akar-akarny4 Allah memerintahkan beliau untuk bercabar, j)i6
',tl;i1jQ (maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan),

batrwa engkau hanya seorang tukang sihir dan pendusta.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ayat ini hukumnya telah

dihapus oleh ayat qital (ayatyang memerintatrkan perang).
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4;*& (dan bertasbihlah dengan memuii Tuhanmu)

maksudnya adalah sambil memuj i-I'Iya.

Mayoritas mufassir mengatakan bahwa maksudnya adalah

. shalat yang lima waktu, sebagaimana ditunjukil<an oleh firman-Ny4

*r::fi6Gifr (sebelum terbit matahmi), karena ayat ini menrurjukkan

shalat Subuh, lalu firman-Nya, U&:Ft (dan sebelum terbenamnya)

menuqjukkan shalat Ashar, dan finnan-Nya, ,fit.*fA (dan pada

waWu-wabu di malam har) menrnjukkan shalat Isya.

Maksud '"r--;li adatah irfr-Llr (saat-saat atau waktu-waktu),

yalari bentukjam* .,!t, yang artinya btlr(saat).

Makna (fi (bertasbih pulalah) maksudnya adalatl, maka

shatatlah. t#iJ-ip! @on pada wafuu-wabu di siang hari), yakni

Magbrib dan Zhuhur, karena Znrhur merupakan tepi pertama siang

hari, sementara Magbrib tepi lainnya dari siang hari. 1Ur;j'li
merupakan bentuk jamak dari'J:* (teprI.

Ada juga yang mengatakan batrwa yang menunjukkan kepada

shalat &uhur adalah finnan-Ny4 q;)Sit (dan sebelum

terbenamnya), karena shalat Zlrhur dan Ashar adalah sebelum

terbenamnya matatrari.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah

shalat sunah.

Bila dikatakan bahwa ayat ini tidak mengisyaratkan kepada

shala! tapi mengi bertasbih pada waktu-waktu tersebut,

maka maksudnya adalah ucapan subfuaanallah (Maha Suci Allah).

Pengertian ini juga tidak jauh dari kebenaran. Kendati kata iJSt
kadang memaksudkan shalat, namun sebagai kata kiasan, maknanya

yang hakiki lebih utama, kecuali ada indikator yang mengalihkannya

kepada makna kiasan.

Kalimat 6;j.,tr;i @tryrya kamu mer(Na senang) terkait dengan

kalimat ({i (bertasbih pulalah). Maksudnya adatatr, bertasbihlah
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pada wakttr-waktu itu dengan berharap Allah meridhai dirimu dengan

itu. Demikian pemaknaannya berdasarkan qira'ah jumhur. Sementara

itu, Al Kisa'i, Abu Bakar, dan Ashim membacanya ,-b"-i' dengan

dhammah pada huruf taa' dalan bentuk mabni lil maful. Maksudnya

adalah, diridhai oleh Tuhanmu

tfi1g"u{; &6'5 -'*,LgC l,1*ii3ls*; (dan jangantah

lramu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan

lrepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan di

dunia). Penafsirannya telah dipaparkan di aktrir surah A1 Hijr.

Maknanya yaitu, janganlah engkau arahkan pandanganmu-

r.;f,azh 6.jJ adalah maful (11, sementara "$ betada pada

posisi nashab kardna sebag3r haal Q<eterurrgan kondisi), atau karena

fi'l yatgdibuang, yakni tJi;, (yang Kami jadikan) atau G-Lbf (y*g
Kami beril€n). Demikian makna yang disebutkan'oleh Az-Zajjaj.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini sebagai badal dari huruf

haa' pada kalimat 49 berdasarkan posisiny4 yutru nashaD, bukan

berdasarkan lafazinyq karena lafazhnya majrur, seperti ungkapan

'!61 at|c,Tj (*umelewatiny4 saudaramu).

Al Farra me-raiih-Y,an nashab karena sebagai haal, darr bisa

juga sebagai badal. Bisa juga manshub-nya itu karena sebagai

moshdu,seperti fu e1!{ (celupan Allah) a* lt 3r-ia @arrrba Allah).

$3f'tt$":; (sebigai bunga kchidupan di dunia). Maksudnya adalah,

dihiasi dan dimegahkan oleh tanam-tanarran dan lain-lain

Isa bin Umar membacanyui'.i3, dengan fathah pada huruf

haa', yatat cabaY a tanaman.

Huruf laam pada katimat y.'i*fl(untuk Kami cobai mereka

dengawrya) terkait dengan ({i, yal<nt agar Kami jadikan itu cobaan

dan kesesatan bagi mereka, sebagai ujian dari Kami untuk merekq

sebagaimana firman-Ny"" Fj,3.6, '4 ,6'i( & C 6;; G1

(Sesunglgutvrya Kami telah meniadilcan apa yang di bumi sebagai
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perhiasan bogrrryo, agm Kmni menguji mereka). (Qs. Al Kahfi [18]:
7).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr, untuk

Kami adzp,b mereka

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr, agar

Kami keraskan atas mereka

,iViL{S;'6 @"" karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan

lebih kekal) maksudnya adalalt pahala Allah dan apa yang Allatt
persiapkan untuk para hamba-Nya yang shalih di akhirat kelak adalatr

lebih baik daripada rezpkimereka di drmia, bagaimanapun kondisiny4
dan tidak akan pernah berhenti, yang di durtia akan

berhenti. Inilah makna *t <a"" kbih kekal).

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

rezeki ini adalah apa yang Allah bukakan bagi orang-oftmg beriman,

berupa harta rampasan perang dan sebagainya.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena kebaikan yang

pasti, abadi, serta tidak terputus hanya udu qi ak!i1at, bukan di dunia,

walaupun itu halal dan baik. g(.$l'.^+U3 fit-:t"46 (Apa yang di
sisimu akan lenyap, dan apayang ada di sisi Allah adalah kckal). (Qs.

An-Nahl [16]:96)).

,53r;i{W (don perintahkanlah kepada keluargamu

mendirikan slnlat). Allah SWT memerintalrkan beliau rmhrk

menyuruh keluarganya mendirikan shalat. Maksudnya adalah ahli

baitnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah semua

umatnya Di sini tidak disebutkan perintah dari Allah kepada beliau

untuk mendirikan shalaf tapi hanya perintah untuk keluarganya,

karena pelaksanaan beliau sudah maklum, atau karena perintah untuk
beliau sudah lebih dulu disebutkan dalam firman-Nya, 6l;116
(dan bertasbihlah dengan memuji Tulunmu) hingga akhir ayat. Atau,

karena perintah-Nya untuk memerintahkan kepada keluarganya juga
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sebagai perintah untuknya, dan karena itulah Allah mengatakan,
(*3SJy <aan bersabarlah kamu dalam mengeriakamya) serta

jangan mengesampingkannya karena suafu urusan drmia

6iitiiJ (Kami tidak meminta rezeki kepadomu) maksudnya

adalalL Kami tidak memintarru untuk memberikan rezeki kepada

dirimu dan keluargamu hingga dari shalat. ii:i'ri
(Kamilah yang memberi rezeki kcpadamu) serta mereka dan kami

tidak membebanimu dengan itu.

t;r+l^-*$ (dan akibat [yang baikJ itu odolah bagi orang
yang bertakwa) maksudnya adalah surga bagi orang-orang yang

bertakwa. Demikian pengertiannya dengan anggapan dibuangnya

mudlnf, sebagaimana.dikatakan oleh Al Akhfasy. Ini menunjul&an

bahwa ketakwaan adalah kuncinya perkara, dan disitulah berputarnya

rotasi kebaikan.

.yrn F{ay{irJV @o" mereka berkaa, "Mengapa dia
tidak membawa bubi kepada Kami dari Tuhonrya?) maksudnya

adatalU orang-orang kafir Malftah berkatq "Mengapa Muhammad

lidak membawakan suatu bukti dari Tuhannya kepada kami,

sebagaimana yang didatangkan oleh para nabi sebelumnya?" Atanr,

"Mengapa Muharnmad tidak mendatangkan suatu bukti dari bukti-

bukti yang l<ami mintakan kepadanya?' Allah SWT lalu me4iawab

mereka, A]*f ulai AC 4 rrF pS1 go" apakah belun datang kepada

merelra buhi yang rryata dari opa yang tersebut di dalam Kitab-Kitab
yang dahulz?). Maksud lj*t.$ai lXitab-t<ttab yang tuktlOadalah
Taurat, Injil, Zabur, dan Kitab-Kitab lainnya yang telah diturunkan.

Dalam Kitab-Kitab itu telah dinyatakan kenabian beliau serta berita

gembira tentang kedatangan beliau, dan itu sudah mencukupi, karena

Kitab-Kitab yang telatr diturunkan sudah mereka akui kebenarannya.

Di dalam Kitab-Kitab itu juga terdapat apa-rya yang menyangkal

pengingaran kenabiannya, serta menggugurkan penentaogan drn
fanatisme mereka.
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Pendapat lain menyebgtkan batrwa maknanya adalah, apakah

belum datang kepada mereka berita bahwa Kami telah membinasakan

umbt-umat yang kafir dan meminta tanda-tanda? Tidak ada yang

meqjamin keadaan mereka bila tanda-tanda yang mereka minta itu

dikabulkan, kecuali kondisi mereka akan sarna seperti kondisi unat-

umat itu
Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, apakah

belum datang kepada mereka suatu tanda yang merupakan induknya

tanda-tand4 yang merupakan tanda terbesar sebagai mukjizat, yaitu

Al Qur'an? Sesungguhnya Al Qur'an adalatr bukti dari semua hal

yang terdapat di dalam Kitab-Kitab yang telah diturukan.

Abu Ja'far, Syaibalu Nafi, Abu Amr, Ya'qub, Ibnu Ishaq, dan

Hafsh membacanya ffy\{ dengan huruf taa', sedangkan yang lain

membacanya dengan huruf huruf lda',karena mat a 4ir a6*an iElr
itt #ri ttafazh mudzakkar). Mereka lalu menyebutkan fi'l-nya
berdasarkan ma,kna 'z?jr. Zfra'ahini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu

Hatim.

Al Kisa'i berkata, "Boleh juga B. a"og* tanwin-u

An-Nahhas berkata, "Bila Lafazh fi d"rlgur- tarn+tin secara

marfu', maka t1 sebagai badal darinya (penggantinya), dan bila

manslrub maka sebagai haal.Malnarrya adalah, apakah belum datang

kepada mereka di dalam Kitab-Kitab terdahulu yang menerangkan?

Demikian pemaknaannya berdasarkan pembolehannya secara ilmu

nahwq walaupun tidak ada qira' ah yang demikian."

-#eyf+rii3frftf J; (dan sekiranva Kami binasakan

mereka dengol suatu adzab sebelum Al Qur'an itu [diturunkan),
maksudnya adalalL sebelum diutusnya Muhammad SAW, atau

sebelum datengnya keterangan te,lrtang turunnya Al Qur'an.

ilt1 lentulah mereko berkata) pada Hari Kiamat, -'1tr6

J;4te{.5 (ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau uttts seorang
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rasul l@pada kami) sewakiu di dunia, 4$'8 (alu kami-mengihtti

ayat-ayat Engkau) yqng dibawakan oleh-Rasul rtu, ir36$o,
(sebelum lrami menjadi hina) dengan adzab di dunia, Sfi <aon

rendah) karena masuk neraka. Ini juga dibaca Lsts*ft iil 0.a-l
dihinakan dan direndankan) dalam bentuk bino' lil maful. Namun

Allah telah memutus alasan orang-orang kafir itu dengan mengutus

para rasul kepada mereka sebelum pembinasaan mereka. Oleh karena

itu, Allah menceritakan tentang mereka" bahwa (K 35Wi i|.iJG
,,5n'itl{5fifi Wrreka menjawab, "Benar ada, sesungguhnya

telah datang kepada kami seorang pemberi peringata4 maka kami

mendustakan dan lcami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu

pun'.") (Qs.Al Mulk 167l:9).

W56J33L$I (katakanlah, "Masing-masing tlatal
menanti, mala nantikanloh oleh kamu sekalian!'). Maksudnya adalah,

katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, "Masing-masing karni

dan kalian menanti," yang akan terjadi, "maka nantikanlah oleh kalian

semua." $;'83 (maka kamu trclak aknn mengetahui) dengan segera,

}$ +t5il46 (siapa yong menempuh ialan yang trrus).

Maksudnya, kelak kalian akan mengetatrui dengan pertolongan dan

akibat, siapa yang berada di atas jalan yang lurus, 61$ (dan siapa

yang telah mendapat petunjuk) dari kesesatan dan selamat dari

kebinasaan

Lafazh ji di kedua tempat tersebut berada pada posisi rafa'
sebagai mubtada'.

An-Nahhas berkata, "Al Farra berpendapat bahwa makna fi
blt+gtfi @iapa yang menempuh jalan yang lurus) adalah

orang yang tidak sesat, sedangkan makna difrg$ (dan siapa yang

telah mendapat petunjuk) adalah orang sesat yang kemudian

mengikuti petunjuk."
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.dda juga yang mengatakan batrwa o,i di kedua tempat ini berada

pada posisi nashabi. Demikian juga yang dikatakan oleh Al Farra

Diceritakan dari Az-Zajjaj, dia berkata, "Ini salah, karena

kalimat tanya tidak memfungsikan apa yang sebelumnya."

Abu Rafi membacanY u o#'J?i,.
Yahya bin Ya'mur dan Ashim Al Jahdari membabanya ,sj\r,

seperti wazanrii Qira'ahini disanggah, karena men-ta'nits adalah

suatu kejanggalan

Ada juga yang mengatakan bahwa itu bermakna pertengahan

dan adil.

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, '{;f,-F (-al* tidald@h meniadi

petunjuk bagi mereka [laum musyrikinJ), dia berkata, "(Maksudnya

adalalr) bukankah telah Kami terangkan kepada mereka, f6ffi'f
'ri{i', A'rtli iirt U (b er ap a b any almya Kami memb inas akan umat -

umat sebelum mereka, padahal merelm berialan [di bekrs-belasJ

tempat tinggal umat-umat itu?) seperti Ad dan Tsamud."

Mengenai firman-Ny % ,fJ ffi qi'K JV ,t,fi1J, W 1i;
(dan sekiranya tidak ada suatu lcetetapan dari Allah yang terdahulu

atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti [adzab ituJ menimpa

mereka), dia berkata, "Ini termasuk ketetapan terdahulu, yakni Allah

mengatakan, "Sekiranya tidak ada ketetapan dan waktu yang telah

ditentukan, pastilah (adzab itu) menimpa mereka)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata,

"Waktu yang telah ditentukan adalah ketetapan terdahlu dari

Tuhanmu."

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

dari Ibnu Abbas, mengenai firinan-Nya, C$:oA @asti tadzab W
menimpa mereka), dia berkatA "(Maksudnya adatah) kematian"
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Al Firyabi, Abdrxrazz.aq, Abd bin Humai4 Ibnu Al Mun&ir,
dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,

6$11& (dan bertasbihlah dengan memuii Tulunmu), dia

berkata, "Maksudnya adalah shalat fardhu."

Ath-Thabarad, Ibnu Mardawaib dan Ibnu Asakir meriurayatkan

dari Jarir, dari Nabi SAW, mengenai firman-Nya, &,865t*,&
"rAi 6an bertasbihlah dengan mem.uji Tulwma sebeh,rn terbit

matalwr),beliaubersaM4 '6:t-b 4.i &t ,#t'ilc" o:A LiL ,j?
, =ai (Sebetum terbitnya matahri'adalah inaa Sub;h seiurykut
sebelum terbenamnya matahqi adalah shalat Ashu).sr

Disebutkan dalam Ash-Shahibain dan lainnya dari hadits Jadr,

dia berkata: Rasulullah SAw bersabda, fi_a tg; ts.6$b.;p.€t
Ei.#, L* # r>b"* tAJ6 t bf is6ar e,6 ,fi\ i o;u,t';Jr,
r-il3l..J 4:7 (Sesungguhrrya kalian akan melihat Tuhan kalian

sebagaimaia kalian melihat bulan ini, trolion tidak bersilang
pendapat dalam melihatnya. Jil@ kalian mamry untuk tidak
terluputlran dari shalat sebelum terbitnya matahqi dan sebelum

terb enamnya, maka I afukanlah).

tseliau lalu membacakan aya! #; "r3l # i!"ri:*&3
Vii <ar" bertasbihlah dengan memuii Tuhanmq sebelum terbrt
matahari dan s eb elum terbenamnya).s2

Disebutkan dzlarnshahih Muslim, SunanAbi Daud, dansunan

An-Nasa'i, dari Ammaratr bin Ru'batr: Aku Rasulullah

sAw bersabd4 a.;i,Fi rJJi,, ?jL,F ,{*",r11gl' *d (na*

5r Sanadnya dha'if.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalaa Majma' Az-Zawa'id Ql67), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Yahya bin Sa'i4
porawi yang dha'if"

52 Muttafaq 'alaih.
HR. Al Bulfiari (55a) dan Muslim (11439), dari hadits Jarir.
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akmt masuk ruraka orang yang mengerjakan shalat sebelum terbiWa
matahui dot sebelum terbenamnyo).s3

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Rahawaih, AlBazza4 Abu Ya'la, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, Al
Kharaithi, dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Rafi, dia berkata,

"***1,llah SAW menerima seorang tamu, sementara Rasulullah
SAW tidak memiliki sesuatu untuk menjamunya, maka beliau
mengutusku kepada seorang lelaki Yahudi guna menjual (sesuatu)

kepada l<ami arau memiqiamkan tepung hingga terbitnya perrnulaan

bulan Rajab. Orang Yatrudi itu berkata, 'Tidak, kecuali dengan'
gadaian'. Aku pun kembali kepada Rasulullatr SAW, latu aku

sarrrpaikan itu kepada beliarl dan beliau bersabda, ,;.'WlUj1.irri rif

*1*&,gF. I i!,! * of,rtt €6. jl €lirt bii,,r'r\i,l i*t',t;U,
(Demi AAah seswrggufurya aht adalah orsng yang tepercaya di
langit dan orong yang tepercnya di bumi. Seandainya dia mau

memberiht pinjaman atau menjual kepadaht, alat pasti menunaikan

kepadanya Bawakan tameng baruht ini).

Behrm juga aku keluar dari sisi beliau, sudah diturunkan ayat,

{i1,3f{; (dan janganlah kamu tujukan kcfua matamu), seakan-

akan itu sebagai pelipur-lara bagi beliau mengenai keduniaan."5a

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwa
Rasulutlah SAw bersabda ,;$b ts h' '"*v"ekao Uet t J j>f i1
t!$ lSeswgguhr.ya yang paling alat khawatirkan pada kalian adatai
kemewahot &uia yang Allah bukakan untuk kalian). Para sahabat lalu
bertanya, "Apa itu kemewahan dunia, watrai Rasulullah?" Beliau
bersaMa rp\\i'cri6. t (Berkah-berkah bumi).ss

53 sluhilt
HR Muslim QAaQ; An-Nasa'i (1D35); dan Abu Daad. (427), dari hadits

Imarab-
a Dikeluartm oleh Ibnu Jarir (16/169).
55 Disebrlkan oleh Ibnu Katsir (3/171), dia menyandarkannya kepada Ibnu Abi

Hatim-
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Ibnu Mardawaih, Ibnu Asakir, dan Ibnu An-Najiar

meriwayatkan dari Abu Sa'id At Khudri, dia berkata, 'I(etika

ditunrnkannya ayat, ,53l\A$;V (dan perintahkanlah kcpada

kcluargamu mendirikan shalat), Nabi SAW selalu m€ndatangi pintu

rumah Ali saat shalat Subtrh selama delapan bulan, beliap berkat4

l4tk '!';ar-, #t ,yt',r*pt'5rr +g,hr tj rl1 .?rr '&tivrilr
(Mari kita shalat, semoga Allah merahmati kaliarl esmsglarya
Allah bermaksud menghilangkan dosa dari komu, hd ahlul bait, dot

membersihkan kamu sebersih-bersihnya).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari AbuAl tlamra

Ahmad dalam Az-ZuM, Ibnu Abi Hatim, d'n Al Baihaqi

dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dari Tsabit, dia berkata, anabi SAW,

apabila ada keluarganya yang mengalami kesempih,.-rk^ beliau

akan berseru kepada keluarganya, tjl:e t3l-b,6yit 4 (Vahoi

keluar gaht, s hal atl ah kalian shal atlah kalian) ."

Tsabit berkatq "Para nabi apabila mengalami sudu pcdff4
maka mereka segera melakukan shalat."56

Abu Ubaid, Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mrm&ir, Ath-

Thabarani dalam Al Ausath, Abu Hu'aim dalam Al Uibah, dan Al
Baihaqi dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dengan soud yang dinilai

shahih oleh As-Suyuthi, dari Abdullah bin Salam, dia bertata, "I{abi

SAW, apabila keluarganya mengalami kesulitan afiau kesempitan

dalarn urus{ul mereka, maka beliau memerintahkan mereka untuk,

mengerjakan shalat, dan beliau membacakan ayagT!l3L,ii;l;V g*,
perintahknnlahkcpadakeluargamumendirikanshala)-#I

56 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (3/171), dan disandarkan kepada Ibnu Abi I{atim-
57 Sanadnya shahih.
Im.. Al Baihaqi (9705) dan Al Haitsami Ql67), dia berkata, Tiriwa5adon oleh

Ath-Thabarani dalam Al Ausath, datpara perawinya tsiqah."
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SI]RAH AL ANBIYAA'

Ini surah Mal&iyfh (diturunkan di Makkah), Jxarrg berjumlah

ll2 ayat.

Al Qurttrubi mengatakan bahwa ketetapan tssebut
berdasarkan semua pendapat.

Al Bukhari dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu l\das'u4 dia

berkat4 *Surah Al Israa', Al Kahfi, Maryam, dm Al Anbiyaa' adatah

perbendaharaan yang pertama, dan semua itu merupakan hmta pusaka

simFanan (yang sudah ada sejak dahulu)."58

Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim dalam Al Hibrat
meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah, bahwa seoraog lelaki Arab
pernah menguqiunginya dan Amir prm me,muliakaonya- Orang

tersebut berbicara Rasulullah SAW disana kemudian oxarg

lain lagi datang dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah meminta

kepada Rasulullah SAW bagan dari sebuah lembah di wilaph Arab
yang tidak ada lembatr lain yang lebih baik darinya Dan aku ingin

berbagi satu bagian dengamu dari lembah itu sehingga menjadi

milikmu dan orang-orang sepeninggalmu.: Amir be*atA 'Aku tidak
menierlukan pembagianmu. Hari ini telah turun suaar surah yang

memalingkan kami dari hal duniawi {6 e;i &+ 41;4-::.Fr
',t ); (Telah dekat kcpada manusia hari menghisab segala unolor

mereka, sedang mereka berada dalam kelalaion lagi berryling

[daripadanya);'

5E shahih.
HR Al Bukfiari (4739),dari hadits Ibnu Mas'ud.
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<s,eIf;j*-;,
i #-69 i'|"/ ;G c i5 *q n63*,
i-L{@ ;;A i;Ur; $y+G ej ; ft;
'p, 5 $;:i J;W t i ;;rtW& ;rS
aiiiN&,rJ(, @aiaiiv;+i46

@ ry,9,'fiU-i?;AiifrL66cs
'rg;i1'$tT|:- F!+Clfi 3"y"'i :S {1'i,F

&516@s*t;{aiitKr
{ ;3Ke P$i it'W";itc;, { q $yA$

Wvr@o;tx
L4ltfLd''#ft '".;;fr )itil;?

-t;€F

cr-9P

' . @qrfi
(Telol, dcru kqoda manusia hari menghisab segala amalan
,rrereko,rcdag mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling

(dn*ndsrya). frdah datang kepada mereka suatu ayatAl Qur'an
punyong fur (&urunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka

,rE rdagury sedang mereka bermain-mtin, (lagl hati mereka

dolar. kadour tltol Dan mercka yang zlalim itu mcrithasfuhan

pnttiwautnereka, 'Orang ini tidak lain hanyalah seotang

notreia (fua) sryrti kamu, mnka apakah kama menerima sihir itu,
padoltol kottn nenyaksikannya?' Berkatalah Muhammad (kepada

nercht),'Trrtstku mcngetahui semua perkataan di langit dan di
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bumi, dan Dialah Yang Maha Mendengor lagi Maha Mengdahui'-

Bahkan mereka berkata (pula), '(Al Qur'an itu adalah) n@i-
mimpiyang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri

seorang penyair, maka hendaknya dia mendatanghan kepada kita

suatu muhjizat, sebagaimana rasul-rasul ya4g telah lalu diatus'-

Tidah ada (penduduk) suata negeri pun yang befiman yang Korrri

telah membinasakannya sebelum metekq maka apakah mercfu

akan beriman? Kami tiada mengutus rasul'rasul sebelwn korrra

(Muhammad), melainkan beberapa orang laki-lakiyang Koni fuii
wahyu kepada mereka, maka tanyahanlah olehmu kepada orurg-

orang yang berilmu,iika kamu tiada mengetahal Dan ilahloh
Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakon mofuutb

dan tidak (puta) mcreka itu orang-orang yang kehal Kenudion

Kami tepafi janji (yang telah Kamiianiihan) kepada tnereka- Maka

Kami selamtthan mereka don orang-orung yang Kami hehendaki

dan Kami binasakan orang-orang yang nulampaui bdos-D

(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 1-9)

Dikdkan ,d:af.aan lrt3 t li. Fi (artinya sesuatu itu tetah

dekaQ. ',+t --zSt ;. -i, +j urtioyu adalah, srmgguh telah dekat uxaktu

mereka akan dihisab.

Az-7anaj berkate 'Malnanya adatab ,t(:i1-I.ii (t"t"t dekat

lrepada manusia) waktu ;fiq (nenghisab segala amalan mereka);'

Maksudnya adalah Hari Kiamat, sebagaimana finnan-Nya, ;ii
zit7rt1frtot dekat [danngnyal saat itu). (Qs.Al Qamar [5a]: l).

Huruf laam pada kalimat o9' terkait de,ngan fi'\.
Didatrulukannya ini dan majrur-nya daripada fa'il adalah untuk

memasukkan rasa takut. Makna dekatnya waktu penghisaban adalah

dekatrya hal itu kepada mereka, karena setiap saat semakin dekat

kepada mereka daripada saat yang sebelumnya.
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Ada juga yaqg mengatakan batrwa karena setiap yang akan

datm.g adalah dekat, dan matinya seseorang adalah terjadinya

fiamalqra Kiamd juga dekat bila dibandingkan dengan masa yang

telah berlalu, kilEna waktu dunia yang tersisa lebih sedikit daripada

masa1rang telah lalu-

Ivlaksud "manusia" di sini adalatr manusia secara umum.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-

orilg musyrik sooara mtrtlak.

Ada juga yarg mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-

ormg kafir Itdakkah Berdasarkan pemaknaan ini, maka yang

dimalrsud dengen ta;)tadatah adz,abmereka pada Perang Badar.

Kalimat i;; -;fr 4 fi $edang mereka berada dalam

lrctaloiot lagi furplrtng [daripadanyafi berada pada posisi nashab

sehgAi haal (kacrangar- kondisi), yakni mereka dalam keadaan lalai

kil€na keduniam sehingga berpaling dari unrsan akhirat, tidak

mryedulikm kewqiiban mereka berupa keimanan kepada Allah,

serh pelaksaam kewajiban-kewajiban-Nya dan penjauhan larangan-

tragan-Nya

.{e ,g: * P; 4 rg\-V Gidak datang kepada mereka

sttotu otd Al Qw'ut pun yang baru [diwunkanJ dari Tuhan

rureka)- ii di ti"i sebagai perrrulaan batas. Disifatinya fht a"og*

Se (tuu) dijadikan dalil 94am menyatakan batrwa Al Qur'an
adalah bilrl, kil€Nramaksud fbr ai sini adalah Al Qur'an. Pandangan

ffi disnnggalr, bahwa tidak ada perdebatan mengenai huduts-nya

(buunfa) perpaAmn $ura dan huruf, karena itu memang baru dalam

Pemmmm-

Jadi, maknrnya adalab bartr ditunrnkan. Adapun perdebatan

itr' adalah m€ngsnai perkataan.
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Tentang qadim-rya dan huduts-nya Al Qur'an, telatr menjadi

ujian bagi banyak ularna dan keutamaan pada masa daulah Al
Ma'mun, Al Mu'tashim, dan Al Watsiq.

Bahkan Imam enmad bin Hanbal mengalami pemukulan yang

keras dan penjara yang larna karena masalah ini. Leher Muhammad

bin Nashr Al Khuza'i juga menjadi korban yang disebabkan oleh

masalah ini. Lalu masalah ini menjadi fitrah besar pada masa itu dan

setelahnya Kisah te,ntang itu cukup terkenal, silakan merujuk

biographi Imam Ahmad bin Hanbal dalom An-Nubala' karya

sej arawan Islam, Adz-Dzahabi.

Banyak hujatan terhadap para Imam Sunnah lantaran

keengganan mereka menjawab pendapat yang menyatakan batrwa Al

Qru'an adatah makhluk dan huduts (baru). Akan tetapi, mereka

rahimahumullah yang berpendapat demikian telah melewatinya

dengan mengafirkan orang yang mengatakan secara lafazh batrwa Al

Qur'an adalah makhluk, bahkan mengafirlcan oralg yang tawaqquf.

Duhai kiranya mereka tidak melampaui batas tnvaqquf dan

mengembalikan itnu kepada Dzat Yang Maha Mengetatrui yang

ghaib, karena tidak pernah terdengar perkataan tentang masalah ini
dari para salafirs shalih" mulai dari generasi sahabat dan tabi'in serta

generasi setelah mereka hingga munculnya fitmh, dan tidak adaitga
nukilan tentang ini dari mereka Jadi, menahan diri dari menanggapi

apa yang mereka usung dan berpegang teguh dengan tantaqquf, serta

mengembalikan ilmu tentang ini kepada Dzat yarng mengetatruinya,

adalah jalan yang terbaik, karena di sihrlah terkandung keselamatan

dari mengafirkan golongan-golongan di antara para hamba Allah, dan

segala perkara adalah milik Allah SVIT.

Firman-Nya, ijsi $y (melaintran mereka mendengaruya). lnr
pengecualian total, posisinya nashob sebagai haal (keterangan

kondisi), dan kalimat $F- 'ii Gtdang mereka bermain-main) juga

berada pada posisi nastub dartfa'it 'G?:!t.
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Kalimat ;#$iA{ Wa4tl hati mereka dalam keadaan lalai)

juga sebagai haol. MakJranya adalah, tidak datang kepada mereka

suatu ayat Al Qur'an pun yang baru (diturunkan) dari Tuhan mereka

dalam kondisi apa pun kecuali mereka mendengarkannya disertai

dengan bermarn-garn dan berolok-olok serta kelengahan hati. Kalimat

ini juga dibaca'-rbi dengan r afa',sebagaiman u 
"'lltL), dengan r afa 

"'{*i-$i;git;t <a"" merekn yang zhalim itu merahasiakan

pembicuaan mereka). ,ii$ adalah ism dari ,f6, (berbisik-bisik),

sedangkan ftSt hanya terjadi secara rahasia, jadi makna

"merahasiakan pembicaraanu adalah sangat meratrasiakan.

aaa perteoaan perdapat mengenai posisi maushul di sini

trnatmi i-it:
Suatu p€ndapat menyebutkan bahwa posisinya rafa' sebagu

badal 6ai hmtr wsyyu pada kalimat 'tift.Oern*ian yang dikatakan

oleh Al Muburad dan lainnYa

Peird4at lain menyebutkan bahwa posisinya rafa' sebagu

celaan.

Ada ymg mengatakan sebagai fa'il dati fi'l yatg dibuang,

perkiraannya -dalah rydls 'u$t 'Jfr- (orang-orang yang ztralim

b€rlsta). Pended ini dipilih oleh An-Nahhas

Ada yang mengatakan pada posisi naslub dengan perkiraan

. Ada yang mengatakan pada posisi klufadh sebagai badal darl

,rlr 6rakni pada knlimat .',-). Demikian yang disebutkan oleh Al

Mubarrad-

Ada yang m€Nrgatakan pada posisi rafa' sebagarfa'it d*i t;-13
ber&isarkan logat orang yang me.mbolehkan penggabungan duafa'il,

s€eerti 'ngkefan me,rekq *tit d.Ft, demikian yang disebutkan

.7
det-
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oleh Al Akhfasy. Contohnya: ifi 3,9 i;t*1, i;.3 "; (Kemudian

lrebanyalmn dari mereka buta dan tuli). (Qs. Al Maa'idah [5]: 7l).

Contoh lainnya adalah ungkapan penyair berikut ini:

*t?>t).i(tt Gitu
" Maka kcmuliaan pt m mentmj ukkan tujuan."

Penyair lainnya mengatakan,

'i)$l i:!'*1r o'rfx- o5*: tlf:r;rfr ,i 6', ,Si
uAkan tetapi bapak dan ibwrya dekat denganha

sementara kerabatnya di Hauran membuat mirqtak."

Al Kisa'i berkata, *Pada redaksi ini ad^ kalimat yang

didalrulukan dan dibelakangkan, yatlrri.cs:1-jsit t2i;l tib e)l'tt (da

mereka yang zhalim itu merahasial€n pembicaraaa me,reka)."

Abu Ubaidatr berkata, "t rlrrl di sini mertrpakan kata yang

mengandung makna kebalkan, yaitu kemrmgf,inan bermakna

merahasiakan pembicaraan merek4 dan kemrmgkinan brmakna
menarrpakkan serta menyatakannya."

W:5. JfS6 ,1l@rang ini tidok tain horyatah seor(mg

manusia [iua] seperti kamu). Kalimat ini diperkirakan adanya qaul
(hal berkata) sebelumnya, yakni, mereka berkata, "Orang ini hanyalah

seorang manusia juga seperti kalian, tidak ada kelebihan 4pa prm

darinya atas kalian." Bisa juga kalimat ini sebagai badal dfri ;;:i.
Lata/n $ di sini bermakna penafian (meniadakan), yalmi: dan

mereka merhasiakan pembicaraan ini.

Hamzah [partikel tanya] pada kalimat ;4i A;Gt (maka

apalrah lramu menerima sihir itu) berfrrngsi , sementara

huruf faa'-nya untuk meng-'athf-l<an (merangkaikan) kalimat yang

diperkirakan.
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Kalimat 6iA ifit @oaonal lcamu menyaksikannya?) berada

pada posisi naslub sebagai haal (keterangan kondisi). Maknanya

adalalU jika dia hanya manusia biasa seperti halnya kalian, sementara

yang dibawakannya itu adalah sihir, maka bagaimana mungkin kalian

menerima dan mengilutinYa?

Allah lalu memberitahu Nabi-Nya sAw tentang pembicaraan

yang mereka rahasiakan itu, dan Allah SWT memerintahkan beliau

untuk menjawab mereka, maka ,#'ff 13li A i;ii {r- {? J6

(berlratalah Mtthammad firepada merekaJ, "Tuhanht mengetahui

semua perkataan di langit dan di bumi.'). Maksudnya adalatr, tidak

ada apa pun yang dikatakan di langit dan di bumi yang luput dari

pengetahuan-NYa

Dalam mushaf-mushaf warga Kufah dicantumkan ,{36.
Maksudnya qdalah, Muharnmad berkata, "Tuhanlor mengetahui

perkataan itrr mal(a Dia mengetatrui pembicaraan yang kalian

rahasiakan itu"

Ada yang mengatakan bahwa qira'ah yang pertama lebih

utam4 karena me,reka menyembunyikan perkataan ini,'lalu Allah

memberitahu Rasulullah SAW mengenai itu dan memerintahkan

beliau untuk mengatakan ini kepada mereka.

An-Nahhas berkata, *Kedua qira'ah tersebut shohih, dan

keduanya sesuai dengan aYat, Qli 'ii @"" Dialah Yang Maha

Mendengu) setiap yang diden[ar, l-,li Q"gi Maha Mengetahui)

setiap yang na'lun, sehingga tentunya termasuk juga pembicaraan

yang mereka 6[ssiakan ittr."

,fi ifr fJG & (bahlan mereka berkata [ptla|, "[Al

Qur'an itu adalahJ mimpi-mimpi yang katut.'). Az-biaj berkata,
..Maksudnya, mereka berkata, 'Apa yang engkau bawa itu hanyalah

mimpi-mimFi yang kalut'."
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Al Qutaibi berkatq "?yiti 'O*t adalah mimpi yang hampa

(tidak bermakna)."

Al Yazidi berkata, "Maksudnya adalah mimpi-mimpi yang

tidak ada takwilnya.'

Ini pemberitahuan dari Allah SWT yang tentang

apa yang mereka lakukan, dan beralih dari menceritakan perkataan

mereka kepada menceritakan perkataan ini.

Allah SWT lalu menceritakan kegamangan perkataan merekq
*;{l 3fr (mimpi-mimpi .yang tratut), yang kemudian mereka

berkata, i;ifi ,F @alan diada-adakan4ya). Maksudnya, mereka

berkata, 'Dia justru mengada-adakannya dari dirinya sendiri tanpa ada

asalnya'."

Allah SWT lalu menceritakan lag, bahwa mereka puo

menepiskan ini dan mengatakan, b7 ? f,, (tan*m dia sendiri

seorang penycit), dan apa yang dibawakannya itu hanyalah sejenis

syair. Kegamangan dan keraguan mereka ini merupakan bukti terkuat

yang menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tiil k mengetahui

hakikat yang dibawakan oleh beliau SAW. Atau, mereka telah

mengetahui bahwa itu adalah haq, dan itu dari sisi Allah, ftlmun
mereka ingin menolaknya dan membuangnya jauh-jauh. Inilah kondisi

orang yang axgumeulya kalah dan ditundu*kan oleh bukti.

Setelah semua ini mereka berkata, fiEGtiS (maka hendabrya

dia mendatangkan kepada Hta suatu mukjizat). Kalimat ini sebagai

penimpal'kata syarat yang dibuang, yakni jika merrang dia tidak

seperti yang kami katakan, maka hendaklah dia mendatakan kepada

kami suatu mukjizat, tiisi 5T7'a-.(sebagaimono rasul-rasul yang

telah lalu diutus), yakni sebagaimana diutusnya Musa dengan tongkat

dan yang lainnya, serta Shalih dengan unta betina. Huruf kaaf & sirn
pada posisi jarr sebagai sifat f, dan bisa juga sebagai na't dari

mashdar yang dibuang. Permintaan mereka ini merupakan sikap yang
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111sm!angkang, karena Allah SWT telatr memberikan bukti-bukti yang

cukup kepada mereka. Seandainya Allah SWT mengetahui bahwa

mereka akan beriman bila diberikan kepada mereka apayarlg mereka

minta itu, tentulah Allah memberikan itu kepada mereka, sebagaimana

firman-Nya, 6;r;: &\$i # f; W b e.fri * 5;
(Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka,

tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jiknlau
Allah menjadikan mereka dopat mendengar, niscaya mereka

berpalingjuga, seilang mereka memalingkan diri). (Qs. Al Anfaal [8]:
23).

Az-7alJd b€rkat4 "Mereka meminta bukti-bukti yang bila
diberikan maka mereka fidak akan diberi tangguh."

Allah lalu menjawab mereka, 
-qKA S-;d# ef.t 6aak

ada [pendufukJ flntu negeri pun yang beriman yang Kami telah
membinasakanya sebelum mereka), yakri sebelum kaum musyrik
Makkah.

N,Iakna i;Seadalah f-i ;ltd, (penduduk suatu negeri). Allah
menyifati t-glt (nege$ itu darg*' tKA Oang Kami telah
membinasakutrya), yakni (iilf UiGf (yang telatr Karni binasakan

penduduknya), ata! ,ipf ;t)iU 6(31if (yang telah Kami binasakan

dengan membinasakan penduduknya). Di sini terkandung keterangan,

bahwa Sunnatullah pada umat-umat terdahulu adalah, bila diberikan
kepada mereka qpa yang mereka minta kemudian mereka tidak
beriman, maka diturunkan kepada mereka adzab yang mengabisi
mereka dari akar-akamya Latazh d padakalimat j1_j,imerupakan
tambahan untuk penegas. Maknanya adalah, tidak ada penduduk suatu

negeri prm yang beriman yang telah Kami binasakan sebelum mereka,
yang disebabkan oleh perrrintaan mereka, maka bagaimana Kami
memberikan kepada mereka apa yang mereka mint4 sedangkan bagi
mereka adateladan dari yang sebelurn mereka?
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H;*sh[partikel tanya] pada kalimat 5r3-'6(maka apakah

mereka akan beriman?) adalah celaan dan tegr:ran. Maknanya yaitu,

jika tidak beriman umat-umat yang telatr dibinasakan itu ketika

diberikannya apa yang mereka rnint4 maka apakah mereka akan

beriman jika permintaan tersebut diberikan?

Allah SWT lalu menjawab perkataan mereka, 5 {1iii j;
'#, (orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia buol seperti

r*rr,rlde,ngan firman-Ny" ;ilr;{ .q $Va*675Vi (Kami tiada

menguttts rasul-rasul sebelum kamu [MuhammadJ, melainlcan

beberapa or(mg laki-taki yang Kami beri walryu kepada merelca).

Uatsuanya adalalL Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu

kepada umat-umat terdahulu kecuali lelaki dari kalangan manusiq dan

Kami tidak mengutus rasul-rasul kepada mereka dari kalangan

malaikat, sebagaimana difirmankan Allah SWT, i;*i n 3( j .i
.1F, ( '{ ;3i G +56 61 '#) 6fr ?e"{,

(Katakanlah *Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang

berjalan-jalm sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan dari

lanstt kcryda mcreka seorang malaikat menjadi rasul). (Qs. Al Israa'

tlfl: es).

Itulimat ;ft;-i (yang Kami beri wahyu trepada mereka)

adalah kalimat penmulaan untuk menerangkan cara pengutusan utusan.

Bisa juga sebagai sifat rintuk ft.t 7*ong-or(mg lelaki), yakni yang

disifati dengan pewahyuan kepada mereka-

I{afsh, Hamzab, dan Kisa'i membacany" ;;r, dengan huruf

mtun,sedangtan yang lain membacanya dengan hurufyaa'

A.llah lalu memerintahkan mereka unhrk bertanya kepada

orang{mng yang berilmu jika mereka tidak mengetahui ini, 'J*'GGL

6;33 ,i ;!{ at P$i (maka tanyakonlah olehmu kepada orang-

or(mg y@tg berilmu, iika tramu tiada mengetahui). P$ 'Jfr

makzudnya adalah dua Ahli Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani.
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Makna 3ji3 { ,K 4adalah, jika kamu tidak mengeta}rui

bahwa Rasulullah itu berasal dari kalangan manusia. Demikian yang

dikatakan oleh mayoritas mufassir. Kaum Yahudi dan Nasrani

memang mengetahui itu dan tidak mengingkarinya. Perkiraan

redaksinya adalah, jika kamu tidak mengetahui apa yang disebutkan

itu, silakan tanyakan kepada Ahli Kitab. Ayat ini dijadikan dalil dalam

menetapkan bolehnya taqlid. Penyimpulan ini salah, namun jika

dipandang benar maka maknanya adalah menanyakan kepada mereka

tentang nash-nash dari Kitab dan Sunnah, bukan tentang pendapat

murni, sedangkan taqlid itu tidak lain adalah menerima pendapat

orang lain tanpa disertai hujjahnya. Kami telah menjelaskan ini dalam

sebuatr risalah sederhana yang kami beri judul Al Qaul Al Mu/id fi
ruukr?t At-Taqlid.

Setelatr Allah SWT menyebutkan jawaban tentang syubhat

mereka, Allah menegaskan status para rasul dari jenis manusia, 6
ifi$ i'JLY, J rA ;iilA (dan tidaHah Kami iadikan mereka tubuh-

tubuh yang tiada memakan makanan). Maksudnya adalah, para rasul

merupakan teladan bagi semua manusia dalam hukum alam; mereka

makan seperti manusia lainnya makan, dan mereka minum seperti

manusia lainnya minum. ';;it artinyp tubuh manusia.

Az-Zajjaj berkata, *Itu kata funggal."

Maksudnya adatah.t:.;J menginformasikan tentang jamaah,

tidaklah Kami men$adikan mereka sebagai tubuh-tubuh yang tidak

memakanmakanan.

Jadi, kalim at i1lti {'}Ltt $ grng tiada mernakan malcanan)

sebagai sifat unhrk (tAa,yaknt, dan tidaklah Kami menjadikan mereka

sebagai tubuh yang tidak memerlukan makanan, tapi dia

membutuhkan itu. t$L S( 6 (dan tidak [pulal mereka itu orang-

orang yang le.l(al), bahkan mereka akan mati sebagaimana manusia

lainnya mati. Kaum yang jahil itu memang beranggapan bahwa para
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rasul tidak akan mati, karena itulah Allah menjawab mereka dengan

ini.

Kalimat 33;, ii{i{ ? (remudian Kami tepati janii [vong

telah Kami janjikanJ kcpada mereka) di''athf-kan kepada kalimat

yang ditunjuk&an oleh konteksnya. Perkiraannya adalah, Kami

n'ahyukan kepada mereka apayatlgKami wahyukan, kemudian Kami

tepati janji (yang telah Kami janjikan) kepada mereka, yaitu

menyelamatkan mereka dan membinasakan orang-orang yang

me,ndustakan mereka. oleh karena itu, Altah swT berfirman, '&i#Yt

r$ {, @apa Kami selamatpan merepa dan orang-orang yang Kami '

kchendoh) di antara.para hamba Kami yang beriman. Maksudnya

adalah menyelamatkan mereka dart adzr;b dan dibinasakannya orang-

orang yang kafir dengan adzd:b dunia.

Maksud 'prgt (orang-orang yang melampaui batas) adalatr

orang-orang yang melampaui batas dalam kekufuran dan kemaksiatan,

yaitu orang-orang musYrik.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW,

mengenai firman-Nya, 'rt); -ie A $1 @,ao"g mereka berada

dalom kelalaian lagi berpaling [daripadanyaJ), beliau bersabdq e
tltX lferhadap keduniaan).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAW, mengenai ayat ini, beliau bersabdq $fur ,;f g4 (Dari urusam

&nia).

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

aahdab mengenai firman-Nya, ;fr Lfi fJG & (bahtran merepa

berkaa [pulal, "(At Qur'an rtu adatah) mimpi-mimpi yang lcalut'),

dia berkata, "Maksudnya adalah, hanyalah mimpi yang dilihatrya. ,fi
3r:3.; Srii;6@aUn diada-adakanrU!, bah.pnn dia sendiri seorang

wnyair),semua ini berasal darinya. 'a!Iil'..ti-11'4 Fy+Ct]IS (maka

trcndafuya dia mendatangkan kepada kita . suatu mukjizat,
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sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus), sebagaimana Isa dan

Musa serta para rasul lainnya mendatangkan mukj iat. ;rarfi$,,*Ci
-6<1fr ljj (ttdak ada fpendudukJ suatu negeri pun yang beriman

yang Kami telah membinasalcanrrya sebelum mereka), batrwa apabila

para rasul tetah mendatangkan mukjizat-mukjizat kepada kaum

mereka lalu mereka tidak beriman, maka mereka tidak diberi

tangguh."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Orang-

grang Makkah berkata kepada Nabi SAW, 'Jika apa yalrg engkau

katakan itu benar dan akan menyenangkanmu bila kami beriman,

maka rubatrlah bukit Shafa ini menjadi emas.untuk kami'. Jibrit

mendatangi beliau lalu berkata, 'Jika engkau mau maka terjadilah apa

yang diminta oleh kaummu itu, akan tetapi jika setelah itu mereka

tidak juga beriman, maka mereka tidak akan diberi tangguh. Jika

engkau marl engkau bisa pelan-pelan terhadap kaummu'. Beliau

menjawab, €[dbf ,!. Un memilih untuk pelan-pelan terhadap

traumht). rau eUatr menunxrkan ayat, 
-(ai{JA r':-j,i ;i6 ;;f.t

(tidak ada [penfudukJ suatu negeri pun yang beriman yang Kami

t el ah membinas akanny a s e b elum mer e ka)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, firman-Nya, lfi SJaY,- { 6e. W V1, (dan

tidaHah Kami jodikan mereka tubuh+ubuh yang tiado memakan

makanan), dia berkata, "(Maksudnya adalah) Kami tidak menjadikan

mereka sebagai tubuh-tubuh yang tidak memakan makanan, akan

tetapi Kalni menliadikan mereka sebagai tubuh-tubuh yang memakan

makanan."

qE@ 6Jfi{swx(+"61:6;1fi
-116 

GD O;ffi3 6,G GW h)L JG;j n
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'ij'-c' 
JL W;b,j{i{@ s;Ks.Ai 6y6W

@a+r, K{c$u6GEe1i',{6
6 @ 6-^* r3*t- W'e "$i 3ii Jb 6

S; -itv;"i'r;t34$ ,:i+31;WG *#i
'Gifi ; @'";ii-{ 5$b fi,'t;":- @ ;r;s"

"6'r6Jffi $f-A;T1-'rgi@5r;.i
ajt4 ;6 f,;-6 li$ @sil*e,i;i',; if 'r{#
'd i f>(s'K{4'G'6 3,W =*;,t b3.3J @
rj @ i;"? r{i'6i3 |,$;{ i#<( S.U ;' fi
6 i'i;'i fr *rrjfl ;fi e4;,vct7it

. ) )"t7
otJ.,.ev

usesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab

yang di dalannya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu Maka

apakah kamu tiada memahaminya? Dan berapa banyaknya

@enduduk) negeriyang zialimyang telah Kan i binasakan, dan

Kami odtkan iqudah ruereka itu haum yang lain (sebagai

penggantinya). Maka tafrotL mereka merasakan od.zab Kami, fiba-

tiba mereka meladkan diri dati negerinya. Janganlah kamu lari

i,6'ft'i'^1!"
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tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nilonatyang telah kamu

rasakan dan kepadatempat-tempat hediamanmu (yapg baik),

supaya kamu ditanya Mereka berkata,'Aduhai, celaka kami,

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhaliru'. Maka

tetaptah demihian keluhan mcreka, sehingga Komiiadihan mercka

sebagai tanaman yang telah dituai yang tidah dapat hidup lagl Dan

tidaklah Kami ciptakan langit dan buni dan segala yang oda di

antara keduanya dengan bermain-main Sehiranya Kami hendak

membuat suatu permainan (istri dan anah), tentulah Kami

membuotnya dari sisi KamL Jika Kami menghendaki berbuat

demikian, (tentulah Kami telah melakukannya). Sebenarnya Kami

melontarkan yang haq kopada yang batil lalu yang haq itu

menghancurkannya, maha dengon serta-rnerta yang batil ita lenyap.

Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu nunyifafi (Allah

dengan sifat-sifatyang tah layak bagi-Nya). Dan kepunyaan-Nyalah

segalayang ada di langit dan di bumi Dan (malaikabmalaikat)

.yang di sisi-Nya, mereha tidak mempunyai rasa angkuh untuk

menyembah-Nya dan tiada (pula) metasa letih. Mereka selalu

bertasbih malan dan siang tiada henti-hentinya Apakah merika

mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan

(orang-orang mati)? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan'

tuhan sebinAllah, tentulah keduanya itu sudah rusah binosa

Maka Maha Suci Allah yang mempunyai Arsy daripada apa yang

mereka s{athan Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya,

dan merekalah yang akan ditanyal Apakah mereha mengambil

tuhan-tuhan selainnya? Katakanlah,'(Iniuhkanlah huiiahmu! (Al

Qur'an) ini adalah petunjuk bagi orutg-orang yang bersamaku,

dan peringalan bagi orong-orang sebelunku'. Sebenarnya

kebanyakan mereka tidah mengetahuiyang haq, karena itu mereka

berpaling. Dan Kamitidak mengutns seorarrg rasul sebelum kamu,

mebinkan Kan i wahyahan kepadanya, 'Bahwasanya tidah ada
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tuhan (yang haq) nelainhan Aku, maka sembahlah olchmu

sekalian akan Ahu'." (Qs. AI Anbiyaa' [21]: 10-25)

Allah mengingatkan para hamba-Nya tentang besarnya nikmat

Allah yang dianugerahkan kepada mereka, ('? #y 
-gi ';;I

(sesmggulmya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab),

yakni Al Qur'an '{;> *iOanT di dalamnya terdapat sebab-sebab

kcrruliaon bagimui,ini sifat unhrk (+
Maksud firr ai sini adalah U$rftemuliaan), yakni 8p ,i

(yang di datamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu), seperti

nr-*-Nyu, 6r;fi ;fr Y$, fr$ (Dan sesungguhnya Al Qur'an itu

bens-benr adalah sudtt kemuliaan besar bagimu dan bagi

kawnnu). (Qs. Az-Zuf:hnrf |.43ll. a$.

Ada yang mengatakan bahwa 'Ff>Omaksudnya adalah, di

dalamnya disebutkan perkara agarrta kalian dan hukum-hukum syariat

kalian, sertapahala dan siksay.ang akan kalian dapatkan.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah, di dalamnya

kisah tentang kalian. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid-

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr, di dalamnya

disebutkan kemuliaan hdi pekerti kalian dan kebaikan amal

perbudankalian.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr, di dalamnya

amalan yang menceritakan peri kehidupan kalian. Demikian yang

dikatakan oleh Sahl bin AMullah.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, di dalarnnya

terdapat nasihat-nasihat bagi kalian.

Pertanyaan pada kalimat 6# {fi (maka apalah kamu tiada

memdta ninya?) adalah celaan dan teguran, yakni, maka apakatr kamu
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tidak memahami batrwa perkaranya demikian? Atau, tidak memahami

sesuatu pun yang diantaranya adalah yang telatr disebutkan itu?

Allah kemudian mengancam dan memperingatkan mereka

dengan apa yang pernah diberlakukan terhadap umat-umat yang

mendustatcaru 'driu i( i-; u (.: G €S @"" berapa banyalmya

[pendudukJ negeri yang zhalim yang telah Karni binasakan). f
berada pada posisi nashab sebagai maful (#, yaitu partikel yang

menunjukkan banyak. ;aiir 1yuf."i dan G:.Jirl adalah.memecahkan

sesuatu dan menumbuknya. Dikatakan l'fi '# 'r*i artinya aku

mematahkan punggung si fulan. 'ri "r*i! artinya gginya peca!.

Maknanya di sini adalah pembinasaan dat adzab. Sedangkan 'n:";St,

dengan huruf/aa' adalah meretalckan sesuatu tanpa memecahkannya.

Kalimat i3)L Z(berada pada posisiiarr sebagai sitat t?-i. Dalam

redaksi ini terdapat mudhaf yarrg dibuang, yakni f-i ;lt',- d'€':
'g#J]y i/,6 (dan berapa banyaknya penduduk negeri yang ztralim, yang

telah Kami binasakan). Maksudnya adalah, yang kufur terhadap Allatl

lagi mendustakan ayat-ayat-Nya. Asal maknanya ;iilt, yaitu

menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi, mereka

menempatkan kehrfirran di tempat

6+CCi 6G GW Vo" Kami adakan sesudah mereka itu

lraum yang lain [sebagai penggantilryaD makzudnya adalatl, Kami

adakan dan Kami ciptakan kaum lainnya yang bukan dari itu setelah

pembinasaan penduduknya

'gf, ;ATli @a*a tatkala mereka merasakon adzab Kami)

maksudnya adatah mengalami da1 melihat anzab Kami.

Al Alfifasy berkate "(Maksudnya adalah) mereka takut dan

menanti-nanti."

ltJr artinya zdrzrbyang keras.

'";;1rlrlri $lQiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya).

:-€jt tvur-i dh i;i<dadalatr i'xtf i U*ti lrriir lmelarikan diri).
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Asalnya dari *t aitltr k'1, Wt Qelaki itu menghentak

tnnggangannya aenian kedua kakinya)- Dikatakan ;At ,ft
(menghentak kuda) apabila memacunya dengan kedua b-"It"V.u.

Dikarenakan kata ini sering digunakan, maka dikatakan UFt F)
apabita kudanya berlari kencang. Contohnya, -S.l 

"KS
(Hantamlcanlah lcakimrzl. (Qs. Shaad [38]: a2). Maknanya adala]r,

mereka melarikan diri darinya dengan memacu tunggangan mereka.

Lalu dikatakan kepada mereka, 'r-rXi S $anganlah kamu lari

tergesa-gesa), yakni janganlah katian melarikan diri.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa malaikat menyerukan itu

kepada mereka saat.mereka melarikan diri.

' Ada juga yang mengatal€n bahwa yang mengatakan itu adalah

orang-oftmg beriman yang ada di sana, sebagai cemoohan dan olokan

dari mereka.

* ?J 
-C 

JL f$b (kemb,alitah kamu kcpada nibnat vans

telah lramu rasakan) maksudnya adalalL kepada kenikmatan kalian

yang menyebabkan kesombongan dan kekufiran kalian-

UJit tydq -dl" ?A adalah piir 6ia"p senang atau

mewah). Dikatakan oyJ O?l artinya fulan hidup dengan kelapangan

penghidupan (kemewahan).'{,{;33 (dan kepada tempat-tempat

lcediomanmu). Maksudnya, kembalilah kalian ke tempat-tempat

tinggul kalian yang dulunya kalian tempati dan kalian banggakan.
-o*i '$s;s 1*poy" kamu ditarrya), diajak bermusyawarah, dan

mengatur berbagai kepentingan. Ini sebagai benttrk celaan dan cercaan

bagi mereka

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalab supaya kalian

ditanya tentang silsa yang menimpa kalian, lalu katian

memberitahukan tentang itu.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, supaya

kalian diminta untuk beriman sebagaimana kalian pernah diminta

untuk itu sebelum adz:;b ini menimpakalian.

Para mufassir dan sejarawan mengatakan batrwa maksud ayat

ini adalah komunitas Yaman, batrwa Altah SWT telatr mengutus

seorang nabi kepada mereka yang bemama Syu'aib bin Matrdam,

kuburannya di salah satu pegunungan Yaman yang bernarna Dhain.

Jaraknya ke pemukiman mereka sekitar safibarid.

Mereka juga mengatakan bahwa Syu'aib tersebut bukan

Syu'aib yang diutus kepadapenduduk Madyan.

Saya (Asy-syaukani) katakan: Jejak kuburan di gunung Dhaim

memang ada, namun ruta-ratapenduduk wilayah tersebut menyatakan

bahwa itu adalah kuburan Qadm bin Qadim.

i*9 K $-qt;- \J6 (rnereka berkata, "Aduhai, celaka knmi,

sesunggulurya koni adalah orang-orang yang zhalim.') maksudnya

adalah, ketika malaikat berkata kepada mereka, 'tl{: S (ianganlah

kalian meloikon dir),merekaberkata, "Aduhai, celaka kami 
-yakni

karena pembinasaan kami- sesungguhnya kami adalah orang-orang

yang menzialimi diri lcami sendiri, yang menyebabkan datangnya

adzub akibat perbuatan kami."

Mereka mengaktri kez,haliman terhadap diri mereka yang

menyebabkan dalangnya adzab itu.

F{; 38 J6 (Ii (naka tetaplah demikian kctulun mereka)

maksudnya adalalt kalimat itulah yang menjadi kelutran mereka, yaitu
-(ffA@aunai, celaka kami). Mereka menyebutkan itu secara berulang-

ulang.
,a a .r.'.r- /./ , a .q; W 1{- @ehingga Kami iadikan mereka sebagai

tanaman yang telah dittni) malcsudnya adatah dituai dengan pedang,

sebagaimana tanaman yang dituai dengan sabit. t At di sini

maknanya ifit $ang dituai).
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Makna 6* (yang fidak dapat hidup lag) adalah, mereka

mati, dari \t3t'ol*e? yang arinya api itu padam. Lalu matinya

kehidupan disertrpakan dengan padamnya api, sebagaimana dikatakan

bagi orang yang mati, db'rt (dia sudah mati).

',4 q;i6 
"6'{f 

i3i6;t7t laan tidaklah Kami ciptatan

langrt dan bumi dan segala yang ada di antara lceduanya dengan

bermain-maz) maksudnya adl, Kami tidak menciptakan keduanya

dengan sia-sia dan batil, bahkan sebagai peringatan bahwa keduanya

memilik Pencipta Yang Maha Kuasa, yang perintah-Nya harus

dipatuhi. Di sini terkandung isyarat global tentang penciptaan alam.

Maksud "yang ada di antara keduanya" adatah se.mua makhluk

yang ada di antara laogt dan bumi, dengan berbagai macam jenisnya.

{a 'J;! 6 -G:$\ i (sekiranya Kami hendak membuat suatu

permainan [istri dan anakJ).]iilr artinya sesuatu yang menghibur.

suatu pendapat menyebutkan bahwa i4ilr di sini adalah istri

dan anak.

Ada juga yang mengatakan istri saja, dan ada pula yang

mengatakan anak saja.

Al Jauhari berkat4 ")-4)t bisa pula sebagai kata kiasan dar

bersetubub-" Perkataannya ini dikuatkan oleh perkataan Imru' Al Qais

berikut ini:

du;f 
'r4lr o=""tlrtU1 ,Fi;t u-tl,,i."a;;'ti

"Ketalruilah kini Basbasahmenyataftan balrua aht telah tua, dan

or(mg4r(mg sepertiht tidak lagi hebat bersetubuh -"

Adapulayang berkata,

t7 n., 6 ,t ,?. 6

-Ws,,AP. s* oe,s
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o'Dan pada mereka ada yang melengahkan bagi teman, di samping

pemandangan."

Kalimat tersebut merupakan kalimat permulaan yang

menegaskan kandungan redaksi sebelumnya

Penimpal j aaaun taimat i1f o, ;rit< Qentulah Kami

membuatnya dsi sisi Kami), yakni dari sisi Kami dan dari kekuasaan

Kami, bukan dari sisi kalian.

Para mufassir berkata, "Maksudnya adalah dari bidadari.'

Di sini terkandung sanggahan terhadap oftmg yang

menyatakan aaafa istri dan anak bagi Allah. Maha Tinggr Allah dari

itu dengan setinggi-tingginya.

Ada juga yang mengatakan bahu,a maksudnya adalah sebagai

sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahwa berhala-berhala

atau para malaikat adatah putri-putri Allah.

Ibnu Qutaibah berkata, "Ayat tersebut sebagai sanggahan

terhadap kaum Nasrani."

'U (L ol $ika Kami menghendaH berbuat demikian,

[tentulah Kami telah melahtkannya). Al V/ahidi berkat4 "Para

mufassir berkata "Maksudnya adalah '*g & 6 (tidaklah Kami

berbuat demikian)."

Al Farra, Al Mubarrad , dan Az-7aiaj berkata, "Bisa juga 6f di

sini unfuk menafikan, sebagaimana perkataan para mufassir, 'Kami

tidak melakukan itu dan Kami tidak mengambil istri serta anak'. Bisa

juga sebagai kata syara! 'Jika Kami memang melakukan itu, tentulatl

Kami melakukannya dari sisi Kami'."

Al Farra berkata, "Ini pemaknaan yang lebih sesuai dengan

madztrab ahli bahasa Arab."

,#, & €|,rfr S, (sebenarnya Kani m€lontarkan yang haq

lrcpada yang batit).Ini merupakan pengesampingan tentang membuat
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suatu permainan (memiliki ishi dan anak), yakni, tinggalkanlah apa

yang mereka katalvrn itu, karena sesungguhnya itu adalah dusta dan

batil, bahkan sesungguhnya Kami melontarkan yang haq kepada yang

batil, fr;j (talu yong haq itu menghancurkannya), y4!ni

mengalahkannya.

Asal makna g'lr aOafan melukai kepala hingga mencapai otak

€OfrU, dari pengertian ini muncullah istilah iirllr (uka yang sampai

ke otak).

Azz,anaj b€rkat4 "Maknanya adalatr, Kami menghilangkan-

nya dengan peng!ilangan yang menghinakan, karena asal maknanya

adalah mencederai otak dengan pululan."

Suatu pendapat mgnfelutkan bahwa maksud 
t6;J di sini

adalah huiialu dan maksud #$t adalah syubhat mereka.

Ada yang mengatakan bahwa maksud 
t6-;J di sini adalah

wejangan, sedangkan maksud ,-|-}61 adalah kedurhakaan

ftemaksiatan).

Ada yang mengatakan batrwa maksud J+€t di sini adalah

syetan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

kedustaan mereka dan penyifatan mereka terhadap Allah dengan

selain sifat-sifat-Nya

ir| '; ($ @a*a dengan serta'merta yang batil itu lenyap)

maksudnya adalah +6'r[l :Gitang dan sirna).

Ada juga yang meirgarakan bahwa maksudnya adalah lil,6 al-ti

(hancrn binasa).

Maknanya saling mendekati.

ril ai sini sebagai partikel yang menunjuktcan tiba-tiba.
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'";,;g',F,;fr '{$(danlcecelakaantahbagimudisebablankamu
menyifati [Attah dengan sifat-sifat yang tak layak bagi-NyaJ)

maksudnya adalah ad2rb di akfiirat disebabkan penyifatan kalian

terhadap-Nya d"og* sifat yang tidak boleh disandangkan kepada-

Nya-

Ada juga yang mengatakan batrwa 'S-ifi uaa*, sebuah lembah

di dalam Jahanam. Ini ancarnan bagi kaum Quraisy, bahwa bagi

mereka adzabyang seperti adzabmereka.'oa badakalimat Q yaknr

6 i,r] befingsi menunjukkan alasan.

8t eiAi O nfS (dan kcpunyaan-Nvatah segala vang ada

di tangrt dan di bumi) sebagai hamba, dan Dia sebagai pencipta,

pe,mberi rezeki dan pemilik mereka. Jadi, bagaimana bisa Dia

memiliki sebagian makhluk-Nya sebagai selrutu yang disembah

sebagaimana Dia disembah. Kalimat ini memastikan redaksi yang

sebelumnya

i3+ '$ (don [malaikat-mataikatJ yang di sisi-Nya)

makzudnya adalah para. malaikat. lni mengandung sanggahan bagi

orang orang yang mengatakan bahwa para malaikat adalatr putri-putri

Allah. Pengrmgkapan mereka dengan menggunakan lafazh '+,

mengisyaratkan kemuliaan mereka, dan mereka mempunyai

kedudukan seperti kedudukan oralrg-orang yang didekatkan kepada

para raja

Allah kemudian menyifati mereka dengan firman-Nya' t,

4i'A G 'b2i<15- (tnereka tidak mempurryai rasa angkuh untuk

merryembah-Nya), yakni mereka tidak merasa besar dan tidak meftNa

hina untuk menyembah Allah SWT dan menundukkan diri kepada-

Nya. 't:#.5_$3 @"" tiada [pulal merasd tetih), yakni tidak merasa

lelalU yang diambil dari };jl, yaitu lnta yang arrrbruk karena

kelelahan. Dikatakan t3# : 'p,;- - 'n;St 'r; artnya unta itu lelatr

dan letih. Demikian juga arti |;,Lt dan';t t. Juga ri)Lb - 6 '8;;
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(aku me,mbuafinya lelah). Fi't ini bisa muta'aili (hansitif;

memerlnkan objek penderita) dan bisa juga laazim (intransitif; tidak

objek Penderita).

Abu Zaid b€rkaf,4 "Maksudnya adalatl, mereka tidak jemu'"

Ibnu Al A'rabi b€rkat4 "Maksudnya adalah, tidak gagal''

Az-7ayaj be*afia, *Makna ayat ini adalalt makhluk-makhluk

yang katian nyatakan sebagai anak-anak Allah itu sesrmgguhnya

adalah para hamba Allah yang tidak pernah merasa lelatr gnhrk

beribadah kepada-Nya dan tidak anglnrh gnttrk 
-menyembah-Nya.

saerti firman-Nya,'-{* '& ',rfSrrr- { 43 "4 
ir,$i 'Ay

(selnogguhnya malaikd-nalaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaflal,

mcrasa engg@, menyenbah Allah). (Qs. Al A'raaf f7l:206)!

Ada juga yang mengatakan bahwa *uL-yu adalah, mereka

tidak pernah bqfie,nti menye,mbah-Nya.

ferrratnam-frrnetnaan tersebut saling berdekatan.

'"ifr-{ 3q)6 ilt S#- (mereka selalu bertasbih malam dan

siotg tiada lunti-luntfuya) maksudnya adalah senantiasa menyucikan

Allah SWT, tidak letih dan tidak bosan melakukannya

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka shalat siang dan

melrm.

Az-7ajaj b€*at4 .Mengalimya tasbih dari mereka seperti

mengalirqra napas dad kita (manusia), tidak ada beban apa ptm gnttrk

bernryas. Oe,mikian juga tasbih me,reka yang terus-menerus"'

Kalimat t€rsebut bisa sebagai kalimat permulaan yang

menrpakan jauraban atas pertanyaan yang diperkirakan, atau berada

pada posisi nashab sebagai ftaal (keterangan kondisi)'

"fi n$tfftt j @pakah mereka mengambil tulnn-tuhan

doi hni). Al Mufadhdhal berkata, 'Maksud pertanyaan ini adalatt

sebagai pengingkamn, yakni mereka tidak mengambil tuhan-tuhan
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yang mampu menghidupkan. if di sini terputus, sementara hamzah

[partikel tanya] untuk mengingkari kejadiannya."

Al Mubarrad berkata, o'sesungguhnya 
lf ai sini bermakna jj

(apakah), yalari apakah orang-orang musynk itu mengambil tuhan-

tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)? Jadi,

if ai sini tidak bermakna J_i (namun/bahkan), karena jika demikian

berarti memastikan tuhan-tuhan itu dapat menghidupkan yang telah

mati, kecuali diperkirakan bahwa if disertai kalimat tanya, sehingga il
terputus, dan lahirlah maknanya demikian. Sementara kalimat q59 i

.z|.1
terkait dengan '|TXt, atau dengan kalimat yang dibuang yang sebagai

sifat'iQl:' '

Makna 'or4- ;L tlo"s dapat menghidupkan [orang-orang
matifi adalah rits, t fr F (y*g dapat menghidupkan orang-orang

mati). Kalimat ini sebagai sifat'i$!,dan menjadi rotasi pengingkaran

serta penjahilan, bukan pengambilan tuhan-tuhan, karena hal itu
memang mereka lakukan. Maknanya adalah, tapi mereka mengambil

tutran-tuhan dari bumi secara khusus kendati betapa hinanya mereka

untuk menghidupkan kembali yang telah mati, padahal perkaranya

tidak demikian, karena apa yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan

itu sangat jauh dari itu.

Jumhur membacanya o2i$., dengan dhammah pada huruf

yaa' dan lcasrah pada huruf syiin; dui t$t yang artinya it?f
(menghidupkannya).

Sementara itu, AI Hasan membacanya dengan fathah pada

hrxuf yaa', yakni hidup, dan tidak mati.

Allah SWT kemudian menunjukkan bukti kebatilan

berbilangnya tuhan, 633';ii *ybrQ'o(7 4rarrnyo ada di tangit

dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu sudah

rusak binasa). Maksudnya, jika di langit dan di bumi ada tuhan-hrhan
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selain Allah yang disembah, tentulatr sudah binasa langit dan bumi

beserta semua yang ada pada (eduanya.

Al Kisa'i, Sibawaih, At Akhfasy, Az'Z,aiiaj, dan umumnya ahli

nahwu mengatakan bahwa {;ai ri"i brrkqo untuk mengecualikan, tapi

bermakna 't (selain) sebagai sifat '^l;. Oleh karena itu, ism

setelalrnya marfu', dan yang tampak adalah i'rab-nya p, buh*u

latazh {;me*atitinya dengan maknanya. Contohnya adala}r ucapan

penyair berikut ini:

"Dan settap saudoa akan berpisah dengan saudaranya, sungglh,

lre cuali dua b intang farqad."

Al Farra mengatakan bahwa {;Ai ti"i bermakna ai1 (selain),

yutu t1t5 )$ ,s-t* 4j W ,tg 'i (sekiranya ada di langit dan di bumi

tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu sudah rusak binasa),

karena masing-masing memiliki kekuasaan untuk bertindak, maka saat

itu terjadilatr pertikaian dan pertentangan, dan ifu menyebabkan

kerusakan.

i;;* g ,i5 6 $ '"{# (maka Maha suci Atlah vang

mempunyai Arsy daripada apa yang merelca sifattan). Huruf/aa' ini

untgk mengurutkan yang setelahnya kepada yang sebeltuutYs, berupa

penetapan keesaan Allah dengan 'pembuktian. Maksudnya,

menyucikan Allah dari sekutu bagr-Nya. Di sini terkandung petunjuk

bagi para hamba untuk menyucikan Allah SWT dari hal-hal yang

tidak layak bagi-NYa.

Katimat J4 6 'J?3- * (Dia tidak ditanva tentang apa vang

diperbuat-Nya) adalah kalimat permulaan yang menerangkan batrwa

dengan kekuasaan-Nya dan keagungan-Nyq tidak ada satu

malchluk pun yang berhak mempertanyakan sesuatu pun dari qadha

dan qadar-Nya. i) (dan merekalah) para hamb a" 5M $tang akan

)t:i';rt oy{ P i3l lLt'J f(k t
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dilarryai) mengenai apa yaxlg mereka perbual Allah akan menanyai

mereka tentang itu, karena mereka adalah para hamba-Nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Allatl
SWT tidak dapat dihukum atas segala perbuatan-Ny4 sedangkan para

hamba dapat dihulom.

Ada juga yang mengatakan bahwa matnanya adalall Allah

SWT menerangkan kepada para hamba-Nya bahwa yang ditanyai

tentang seperti Al Masih dan para mdaikat, tidak layak

menjadi Tuhan.

'rq, "y'u lt13 ; @pakoh mereka mengambit tutun-tututr
s elainnya?) maksudnya adalah, tetapi mereka mengambil. tuhan-tuhan.

Ini pengalihan keterangan dari menuqiukkan kebatilan berbilangnya

tuhan dengan bukti tadi kepada penu4iulkan batilnya mengambil

tuhan-tuhan selain Allah, disertai dengan celaan tethadap mereka yang

diminta unttrk menunjultcan bukti. Oleh krena itu, Allah Uerfrman,

*fi. '611, l, (katakantah "(Jnjuklconlah lntjjahnu') uutuk

mendularng pernyataan.bahwa ada banyak ttrhan. AtaU tentang

bolehnya mengambil hrhan-tuhan selain Allah. Tentunya tidak ada

jatan bagi mereka untuk menunjukkan itu, baik secara logika maupun

dalil naqli, karena bukti logika telah dipaparkan tadi, sedangkan dalil

naqli drisyaratkm oleh firman-Nyq & ;. f, 'e ; 'S> $i tUt
Qur'anJ ini adalah petunjuk-bagi orang-or(mg yottg bersamalat dan

peringatan bagi orang-orang sebelunth). Wahyu mengenai tauhid

yang mengandung bukti yang pasti ini adalah petunjuk bagi umatlar

dan umat-umat terdahulu. Aku telatr menegakkannya dan

menjelaskannya kepada kalian, maka tunjukkanlah bukti kalian.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalab Al
Qur'an ini dan Kitab-Kitab yang ditunrnkan sebelumku, maka

lihatlah, apakah ada pada salah satunya yang menyebutkan bahwa

Allah memerintahkan untuk mengaurbil hfian selain-Nya?
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t. Az-Z,anaj berkata, *Dikatakan kepada mereka,'Tu4iukkanlah

bukti kalian, bahwa ada seorang rasul di antaxa para rasul yang

memberitahu umatnya bahwa mereka mempunyai fuhan lain selain

Allah. Tidak ada petunjuk padaku dan tidak pula pada nabi-nabi

sebelurnku kecuali keesaan Allatr'."

Ada juga yang mengatakan batrwa makna ini adalatr ancaman,

yaitu berbtratlah sesuka kalian, maka sebentar lagi tabir penutup akan

tersingkap.

Abu Hatim menceritakan bahwa Yahya bin Ya'mur dan

Thalhah bin Musharrif membacanya ,)F 'U Sli u* 'u 9i tjrn,

dengan tomvin dan kasrah pada huruf miim.

Dia juga mengatakan batrwa qira'ah ini tidak ada maknanya.

Az-7anaj berkata, "Makninya adalah, (Al Qrn'an) ini

merupakan peringatan dari apa yang diturunkan kepadaku dan dari

apa yang ada bersamalql serta peringatan dari yang sebelumku."

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah,

peringatan yang sudah ada dari sebelumku. Aku membawakan apa

yang dibawakan oleh para nabi sebelum}u.

Setelah dikemukakannya hujjatr kepada mereka, Allah

menyatakan jahilnya mereka terhadap letak-letak kebenaran, i$fi S
'g '"j.${ (sebenornya kebanyakan mereka tidak mengetahui yang

haq). lnt pernyataan dari Allah SWT, dan redaksi ini beralih dari

membungkam mereka dengan meminta pembuktian dari mereka,

kepada keterangan bahwa menunjukkan bnkti kepada mereka tidak

berpengartrh terhadap mereka, karena mereka jahil terhadap kebenaran

serta tidak dapat membedakan antara yang haq dan yang batil.

Ibnu Mulraishin dan Al Hasan membacanya '6fli, denganrafa'

dengan makna 
t6it tlLi, atautg$ $.
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Kalimat ii; {i {t*rrna itu mereka berpaling) sebagai

alasan redaksi yang sebelumnya, bahwa kebanyakan mereka tidak

mengetahuinya karena kejahilan mereka, maka kebanyakan mereka

berpaling dari menerima kebenaran serta terus-menerus berpaling dari

tauhid dan enggan mengikuti para rasul, sehingga mereka tidak

memperhatikan hujjah apa pun dan tidak memikirkan bukti apa pun'

*Ip;'St);-, ,A;i atta:'5tU3 (dan Kami tidak mengutus

seorang rasul sebelum katnu, melainftan Kami walryuftan ftepadanya).

Hafsh, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya sfll, dengan huruf nuun,

sedangkan yang lain membacanya dengan huruf yaa', yakni *i ei
(diwahyukan kepadanya). if {t '6y'i i,|1U"n*o fidak ada tuhan'[yany

haqJ melaini,kan AlaD.Ini penetapan perintah tauhid dan penegasan

redaksi yang sebelumnya, yaitu ',; i fr6L get Qur'anJ ini adalah

petunjuk bagi orang-orang yang bersamaht).

Ayat tersebut lalu ditutup dengan perintah kepada para hamba-

Nya untuk menyembah-Nya, g23,$frt (matra sembahlah olehmu

selralian akan Ah) karena sudatr cukup jelas bagi kalian bukti logika

dan dalil naqli, serta telah tegak hujjah Allah atas kalian.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab metiwayatkan dari

Ibnu Abbas, mengenai tirman-Ny", 'SS> X$+ '#1, -fif A
(sesungguhnya telah ftami turunftan ftepada lcamu sebuah Kitab yang

di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu), dia berkata,

*(Maksudnya adalah) & tO (kemuliaan kalia')."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari A1 HasarU mengenai ayat ini, dia

berkata "(Maksudnya adalah) di dalamnya terdapat kisah kalian."

Dalam riwayat lain darinya disebutan, "(Maksudnya adalafu) di

dalamnya terdapat aga a kalian. "
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Abu
Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Allah mengutus seorang nabi

dari Himyar yang bernama Syu'aib, kemudian seorang budak

melompat kepadanya dan memukulnya dengan sebuah tongkat.

Bukhtanashar lalu menyerbu mereka dan memerangi merek4 hingga

tidak ada yang tersisa dari mereka. Mengenai mereka itulah Allah
menurunkan ayat, hll .;( *;-i aClJ -€Sfa"" berapa banyaknya

[pendudukJ negeri yang zhalim yang telah Kami binasakan) hingga,

6t \ang tidak dapat hidup lagi).

Abdwraz-zaq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari At Kalbi, mengenai firman-Nyq i--; ,CJi'{S
13)L J? @"" berapa barryaturya [pendudukJ negeri yang zhalim

yang telah Kami binasakan,\, dia berkata, "Maksudnya adalah negeri,

negeri Hudhur bari Azd.'

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

firman-Ny a, * ?J 
-C $ 'fFjV (kembatilah lmmu kcpada nilonat

yang telah lcamu rasakan), dia berkata, "Kembalilah ke tempat tinggal

dan harta kalian."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-

Nya, iirli 3iiJ6C (maka tetaplah demikian lcetuhan mereka), dia

berkata, "Mereka adalah kaum yang dibinasakan, karena mereka

membunuh para nabi mereka. Allah lalu mengirim Bukhatanashar

kepada mereka,. lalu membunuh mereka."

Mengenai firman-Ny u, 6*(r€; W !{,- (sehingga Kami
jadilran mereka sebagai tanaman yang telah drtuoi, yang tidak dapat

hidup lagi), dia berkatq "Dengan pedang yang dihantamkan oleh

malaikat ke wajah mereka, hingga mereka kembali ke tempat tinggal

mereka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Wahb, dia berkata:

Seorang lelaki dari Al Jazrabain menceritakan kepadaku, dia berkata,
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"Dulu Yaman t€diri dari dua perkampungan, satunya bernama

Hudhur dan satunya lagi bemama Qilabah. Mereka lalu meremehkan

nikmat dan selalu berbuat maksia! sampai-sampai mereka tidak

menutup pintu mereka Allah pun mengutus seorang nabi kepada

mereka untuk menyeru merekq ftlmrm mereka justru membrmuhnya,

maka Allah mengilhamkao ke dalam hati Bulfitanashar untuk

memerangi mercka Bulhtanashar mempersiapkan suatu fukan
untuk menyerang merek4 namun mereka dapat melawan pasukan itu
Bukhtanashff lalu menyiapkan pasukan lainnya yang lebih besar dari

yang pertama, namun pasukan ini juga bisa dipukul mundur oleh

mereka. Akhfunya Bulfitanashar turun tangan sendiri dalam

memerangi merek4 dan mampu mengalahkan mereka hingga mereka

keluar dari te,mpanrya sambil melarikao diri.

Mereka kemudian mendengar penye,ru menye,nrkan, Wj tJ

f,tlAi *, 'ij 
-V, $ Wt gangonlah kamu lri tergesa-gesa;

kembalilah kamu kcpado nibnat yang telah kamu rasakon don kcpda
tempat-tempat kcdionarma) maka mereka kembali. Mereka lalu

mendengar suara lain berseru, 'Inilah penuntutan balas atas

pembunuhan sang nabi'. Mereka pun dibunuh dengan pedang. Itulah

yang Altah firmaokao, i3]t A? i-; ;i Gi'; 'rSS <an berry
banyabrya furendudtftl rugeri yang zlalim yang telah l{ani
binasakar)hinggq ir* @ang tidak dapt hidup lagr).'

Saya katakan: Negeri-negeri Hudhur sekarang telah diketahui,

jaraknya dari kota Shan'a sekitar satu bwd dari arah Barat.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ir* W @ebagai tonaman yang tetah dinai, yutg
tidak dapat hi@ lag[), dia berkata, *Seperti redupnya api ketika

padam."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Itaimalu mengenai firman-Ny\ tL # ;\ -G:'1 5
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(sekiranya Kami hendak membuat suatu permainot), dia beftat4

"(Maksudnya adalah) permainan ini, CIraitu) anak-"

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwaydrm dari Al
Hasan, mengenai firman-Nya, {L'45 61:$ i lsettroq,a l{arri tundak

membuat suatu permainan), dia berkatq "(Maksudn5ra adalah) istri-"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Ahas, mengenai

firman-Nya, Iti;S-{; @"" tiada [pttal merasa letih), dia bed(4,
"(Maksudnya adalah) tidak kembali."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi llatim meriwt5rattan dari

Qatadah, mengenai firman-Nya" 'J5- 6 'J1i { (Dra fidak ditorya

tentang apa yang diperbuat-Nya), dia berkata, "TerhadEl pma hamba-

Nya. <,;Ci fr (dan merekalah yang akot aawyu) teirtang

perbuatan mereka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupaitudri AdbDhatrhak

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mrm&ir meriura:rattrm dai
Ibnu Abbas, dia berkata, "Di bumi ini tidak ada kam ymg lebih aku

benci daripada golongan Qadariyah, karena mereka tidak mengerti

takdir Allah. Allah berfirnan, 5J4- ;fi 'SA G '{f"-{ <oa fidak

ditanya tentang qpa yang diperbua-I'Iya, dor merekalah yotg akot

ditanyai);'

{GD Ai$'"r42Sig,7l;;;4i'r7r$,65
- i?.*rlr(*

ff*t cru t.. d4 €,Fri"Afi+trTuf;,rij-
. i,jir" -e#"i{,;;3 *$y6fr_{;-ft63t-* **,Att -*; ;KY4l-fir,rK- 6 *

,;513.5, 6 WO$ ; ii @ {*;fu "* 44K
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{fi ; r*,'g {s |861;i14frfr 6{ 64 6.iG

A ff;5 ;e, + J'ot, or""t e 6:; @'r;.A;*A:E 
6il {ai fiaJ @trq{u3 iJ tAA-

;A15 3$:b Jii';L ofit fr,@6;*? w; "e ir,-';ts 
s,;S n A-Wuj @l;5-* A?9 ;iry

{fi;';ifi'4'qk@ -rrilgi ;ii qa$
i;*.iqt''&;$'r-tt

"Dan mereka berkata, 'Yang Maha Pemarah telah menganbil
(mempunyai) anah'. Maha SuciAllah. Sebenarnya (molaifut-

malaikat itu) adalah hamba-hambayong dimaliokan, mereka ita
tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan ncreka mengerjakan
perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segola sesuatu yutg di

hadapan mereka (rnalaikat) dan yang di belahang mcreko, dan

mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada oflrngerang yang
diridhai Allah, dan mercka itu selalu befiati-hati ktrena tahut
kepada-Nya- Dan barangsiapa di antara mereha mengataku4

'Sesungguhnya aka addah tuhan selain doripadaAllah', mtka
orang itu Kami beri balasan dengan Jahanam. Demikian Karrri

memberi balosan kepida orang4rramg zhalinl Dan ryrukah orong-
orang katir tidak mengetahui bahwa bngit don bumi ita heduanya

dula adalah suatu yang padu, kemadion Kumi pisahfun afiua
keduanya. Dan dofi air Kami jadikan segola sesuatuyang hidry.
Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Don telah Kan i
jadikan di bumi ini gunung-gunang yang hokoh srypaya brarri irt
(tidak) goncang bersama mcreka, don telah Karni jodikt, (pula) di
bumi ifu jalan-jalanyang luas, agar ncreha mendapatpetunjuk
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DanKamijadikantangititusebagaiatapyangterpelihoru,sedang
mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuosonAlhh) yang

terdapat padany* Dan Diatah yang telah mencilttohor rnolam dan

siang, matahari dan bulan. Masing-masing dui kduurya itu

beredar di datam ga'/is edarnyu Kani tidah meniodihot hidnp abadi

bagi seorung manusia pun sebelum kanu (Mtthutunnd)' naka

jihalau kamu mafi, apakah mereha akan kektl? nq&q yang

berjiwa ahan merasakan matl Kami akan mengaii horrtt dcngan

keburukan dan kebaikan sebagai cobuan (yang sebeno-benarnya)'

DanhanyakepadaKCI,,ilahkamudifumfuIihmn

(Qs. AtAnbiYar l2llz2G35) 
,

Firman-Nyq (l: l;;)i'J'Ai U'6: <ao" m*ela berkata' "Yang

Maha Pemurah telah mengambit [mempmyai] uok")' Mereka yang

mengatakan ini adalah sgku Khgza'atr, kare'lra mereka me'ngatakan

bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah'

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah karm

yatrudi. Adalah benar memaknai ayat ini dengan setiap yary

menyatakan bahwa Altah mempunyai anak Kalm Yahudi

mengatakan bahwa u:4,|ir adalah putra Allah- Kaum Nasrani

mengatakan bahwa Al Masih adalah putra Allah- Segolongan langsa

Arab mengatakan bahwa para malaikat adatahprfri-prfri Allah'

Allah ,Azza wa Jatla lalumenyucikan Diri-Nya I#, (Maha

Suci Allah) dari perkataan lisan para hamba ittr

Allah kemudian membatalkan p"tf't"t mereka i4 (.f

6is3 (s e b enar ny a [mal aikat -mal aikat ituJ daloh homb a-h,amb a

yang dimuliakan),tidak seperti yang mereka katalren' bahkan mereka

.adalah harrrba-hamba Allah SWT yang dimuliakan dan didekatkan di

sisi-Nya

Dibaca putai;:S:', dengan tasYdid'
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Az-Tajjaj dan Al Farra membolehkan nashab pada latazh

3\+,dengan makna titr4- iSit # (bahkan menjadikan hamba-harnba).

Kemudian menyifati mereka dengan sifat lainnya, fr#-i
1fi\ (merela itu tidak mendahului-Nya dengan perlcataan), yakni

tidak mengatakan sesuatu pun hingga Altah memerintatrkan mereka.

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dan lainnya. Ini
menunjukkan kesempumaan ketaatan dan ketundukan mereka. Dibaca
juga'rl;i?i- I, d"og* dhammah pada huruf baa', dari'^r;'t - 1*;'
(aku mendahuluiny4.

<,1: ; -fufi (dan mereka mengeriakan perintah-perintah-

i/ya) maksudnya adalah, mereka melaksanakan apa-apa yang Allah
perintahkan kepada mereka serta mengikuti dan mematuhi Tuhan

mereka-

-&t: 
fufi ,fr(jil (Allah mengetahui segala sesuatu vang

di hodapan mereka [malaikatJ dan yang di belakang mereka).

Kalimat ini sebagai alasan (ta'lil) untuk yang sebelumnya, yakni Allah
mengetahui apa yang telah mereka lakukan dan apa yang sedang dan

akan mereka lakutran. Ataq mengetahui apa yang ada di depan

mereka, yaitu al&ira! dan apa yang ada di belakang mereka, yaitu

kehidupan dunia Sisi alasan disini adalah jika mereka mengetahui

bahwa Allah mengetahui apa yang telah mereka lakukan dan apa yang

akan mereka lakukan, maka mereka tidak akan melakukan suafu

perbuatan dan tidak akan mengatakan suatu perkataan kecuali sesuai

perintah-Nya

#;t d Sy 5fr {j @an mereka tidak memberi syafaat

melafukan kepada orang-orang yang diridhai Allah) maksudnya

adalalt mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang

Allah ridhai.

a
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suatu pendapat menyebutkan bahwa yang diridhai Allah

adalatr yang mengatakan bahwa tidak ada tuhan yang haq selain Allah

(l aa il aaha illallaoh).

Dalam Ash-shafuifu disebutkan bahwa para malaikat akan

memberikan syafaat di akhirat

1,ii" q# U fi (dan mereka itu selalu berhai-tuti karena

tatut kepada-Nya), 4 l# i,, (karena takrtnya tTk1, kepadl

Allah). ladi, mashdar-oyi ai;mo1rn-kan kepada dul. z*dt adalatr

takut karena keagungan, sedangkan Ar;e/ brakni darr iii44 adalatr

talnrt karena wa,spada tidak merasa alnan dari makar Allah.

-*; i'61,.;)'fl, ,)X {t (tu' di ottua mereka

mengatakan, ,,sesungguhnya aht adolah tulwn selain duipada

Attah.,) maksudnya adalah, siapa di antara malaikat yang berkata,

"sesungguhnya aku adalah tuhan selain daripada Allah'"

Para mufassir berkata "Makzudnya adalah iblis, karena tidak

ada seorang malaikat pun yang ful(atL'sesrmgguhnya aku adalah

tuhan', kecuali iblis."

Ada juga yang mengatakan bahwa ini mengiEraratkan kepada

semua nabi.

',3C *'-i1 iL$ @a*a or&'g itu K4,'|ti bqi balasm dengan

Jahanam) maksudnya adalalL maka yang meng&ken inr dengan

menentukan. Perkiraannya adalalU maka Kami membalamya dengan

Jahanam karena perkafaan yang dikatakannya itq sebagaimana Kami

membalas para pendosa lainnYa.

iylfift 
"* 4Kg"mikian Kmti menturi balasan kepada

orang-oramg zlratim) maksudnya adalab s€eerti pembalasan yang

mengerikan itutah Kami membalas oftmg-orang 5rang --halim Atau,

seperti Kami jadikan Jahanam sebagai balasan bagi yang mengatakan

demikian, maka seperti itulah Iftmi me'mbalas omng-orang yang
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zhalim, yang menempatkan ketuhanan dan penghambaan tidak pada

tempatnya

Makzud a+lgi (orang-oramg zhalim) ini adalatr orang-ofturg

musyrik.

W '"5t ; iJ (dan apakah orang-orong kofir tidak

mengetalrui). Huruf hamzah [partikel tanya] di sini untuk

mengingkari, dan huruf wclwu-rtya untuk meng-'athf-kan

(merangkaikan) kalimat yang diperkirakan.

blt ai sini [yakni a"ri 7) adalah ru yah qalbiyah, apaka]r

mereka berpikir. Atau, apakah mereka tidak mengetahui, ,plri1fi 
-51

6ft 6'4 ,;i{V (balwa tangit dan bumi itu keduanya dutu adatah

suatuyangWdu).

Al Akhfasy berkata *Allah mengatakan GLL, karena

keduanya adalah dua jenis, yakni 'tt*i\b 9ri7!St GbG (dua

himpunan langit dan bumi), sebagaimana firman Allah SWT, |i(, lry

{;j ;\ 39ij ,25i1$ 3:o!;(Sesungsulrrya Allah menahan langit dan

bumi supayajangan lenyap);'(Qs. Faathir [35]: al).

Az-7-ayaj berkata, "Allah mengatakan (;4, karena

mengungkapkan 'ctt.6!t (semua langr! dengan lafazhtunggal, karena

semua langit ifu dulunya satu" demikian juga selnua bumi-"

di'.Jlt adalah 13t, hwannya 3#r 6ehh). Dikatakan -iF, &-,
'dt)tt - 6f tut. menambal yang belah, latu dia -*juS baik), yakni

menyatu kembali. Dari pengertian ini terdapat istilatr itafl, yakni

wanita yang kemaluannya sempit.

Maksudnya" langit dan bumi dulunya merupakan satu kesatuan

yang mene,mpel, kemudian Allah memisahkannya.

Allah juga mengatakan 6t7 a""tidak mengatakan g5ii.;, kut"o"

int mashds. Perkiraannya adalah ft A;t lfif (dulunr keduanya

adalah sesuatu yang menyatu).
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Makna ( i('fri, (tremudian Kami pisahkon utua ttanrya)
adalah (ad,5i6 (kemudian Kami pisahkan antara keduanya), yakni

sebagiannya Kami pisahkan dari sebagian lainqra, lalu Kami

tinggikan l*grt, dan Kami biarkan bumi pada tempatnya semula

.,; ,t, 'g f:rt {E 6i:., (dsn dari air Kmni iadikm segala

sesuatu yang hi&ry) maksudnya adalah, Kami hidwkm segala

sesuatu dengan air yang Kami firunkan dari langit Jadi, ini me'ncaktp

semua hewan dan tumbuhan. Maknanya adalab langit menjadi sebab

hidupnya segala sesuahr. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud

{s <"ol di sini adalah air mani. Demikian yang dikatakan oleh

mayoritas mufassir. Ini sebagai huiiah terhadap orang{rang muqnik

tentang kekuasaan Allah SWT dan keindahan crptaan-Nya- Penafsiran

ayat ini telah dipaparkan.

Hamzah [partikel tanya] pada kalimat fr]6- $ @"tu
mengapaftah merelca tidakiuga beriman?) adalah rmtrk mengingkari

mereka" karena mereka tidak juga berimarU padahat sudah ada bukti-

bukti rabbani yang semestinya melatrirkan keimanan'

',eS 6*i a (W @af telah Kami iadi*o' di buni ini

gunung-gunungyang kokah), r>lj lV (gunung-grmrmg yang kokoh)'
'; 

G J <rii*" bumi ini ttidakl'gorrong bersona mereka). ir;;t

ir-"i*i M 'jladalah bergerak dan berputar. Makstrdrya, agar tidak

bergerak dan berputar hsama mereka Penaftirmnya telah

dipaparkan secaria gamblang dalam strah An-Nabt'

Q CiSa; (dan telah Kami iadiktn tl,ulal di but'i itu)

maksudnya adalah, pada gUnung-gunung itu, atau di bumi. q+-

$alan-jalanyang luas)

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalah U1 ;ir 6alan-

jalan)."

Az-Z,anai berkata, "setiap jalan di antra dua gmmg atau

bukit aaaan p.'
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Lafazh S sebagai penafsiran l{tia-lialan-ialan yang luas),

karena lir tiaak selalu sebagai jalan yang bisa dilatui. itQ.'ft\A
(agar merelca mendapat petuniuk) kepada kemaslahatan penghidupan

mereka dan segala kebutuhan mereka.

A;E 6il 'AAi fi;J (dan Kami iadikan langrt rtu sebagai

atap yang terpelihara) dari jatuh menimpa bumi, sebagaimana fimran-

Nyu, "rjif :F 'g 6'rus ,i.ru (Dan Dia menahan langrt iatuh kc

bumi). (Qs. Al Hal l22l: 65).

Al Farra berkata, *(Maksudnya adalah) telpelihara dengan

bintang-bintang dari para syetan, seperti firman-Ny4 ,f UQ'EI3
,-4 # (Dan Kami meniaganya dari tiaVtiap syetan yang

terlattuk). (Qs.Al Hijr [5]: l7).

Ada j,rga yang mengatakan bahwa ma}sudnya adalah

terpelihara, sehingga tidak memerlukan tiang.

Ada yang mengatakan bahwa maksud 'S3jj;;'lt di sini adalah

ditinggikan.

Ada yang bahwa maksudnya adalah terpelihara

dari syirik dan kemaksiatan.

Ada juga yang mengatakan bahwa makzudnya adalah

terpelihara dari kehancuran dan kebinasaan.

i'tL;, $; ',# F{t (sedang mereka berpaling dori segala

tanda-tanda firehnsaan AllahJ yang terdapat padarya). dr'idhafah-

kannya Lrrrli ltanaa-tanaal kepada '.(3i langt) adalah karena tanda-

tanda itu ditempatkan di tangit, yaitu matatrari, bulan, dan sebagainya

Makna "trerpaling" adalall mereka tidak memperhatikannya dan tidak

memikirkannya, dan bila itu mereka lalukan maka dapat melahirkan

keimanan.

, Kalimat fr$ #fi 3$b J$ iiL "f, 
''i @"" Dialah yans

telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan) bertujuan
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mengingatkan mereka tentang nilmat lainnya yang dianugerahkan

kepada mereka, batrwa Allah telah menciptakan malam agar mereka

beristirahat padanya, dan menjadikan siang agar mereka mencari

penghidupan padanya. Allah juga menjadikan matahari sebagai tanda

siang dan bulan sebagai tanda malam, agar mereka mengetahui

bilangan bulan dan perhitungannya, sebagaimana dipapa*an dalam

penafsiran surah Al Israa'.

6;;1_g3 a$lmasing-mas* doi kcduryra itu bdredu di

dalam guis edarnya) maksudnya adalalt masing-masing (matahai,

bulan, dan bintang-bintang) beredar pada garis orbitnya Grakni di

tengah galaksi) dan bergerak cepat seperti berenang di air'

Bentuk jamak pada fi'l-nyq didasarkan pada tempat-tempat

terbitnya bintang.

Sibawaih berkata, "Karena Allah mengabarkan t€ntang mereka

dengan redaksi yang menyebutkan perbuatan yang berakal dan

menjadikannya di dalam ketaatan seperti halnya yang b€rakal, maka

dhamir yang digrrnakan pun dhonir-tya yang berakal Drakni

menggunakan lafazh ir#). Jadi, Allah tidak mengatakan fi-aAlu
'#.- Demikian juga yang dikatakao oleh Al Farra

sementara itu, Al Kisa'i b€rkat4 *Allah me,nggtmakan lafazh

'oj(j-karcnamenyesuaikan brmyr affiiran ayat'"

tljiir adalah bentuk tunggal dari ttLif, yalmi orbit bintang

(garis edar bintang). Asal maknanf-a adalah putaran (rotasi). Dai
pengertian ini terdapat istilah l:yx$L6 (p""ggoL-g benang t€mm)

karena putarannya

';fS 3fi n d.WY3 Q{ami tidak merfadikot hitup abafr

bagi seorang 
^gnutto 

ptn sebehnn konu [Muhotmadfi matsudnva

adalatr hidup kekal di dunia
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-a; *6 (maka jikalau kamu maA saat tibanya ajalmu yang

telah dipastikan, .'Ua^tfii # @pakah mereka akan ketrul?).

Maksudnya, oe:t4il pif lapatatr mereka akan kekal?).

Al Farra berkata, 'oPenggunaan huruf faa- dt sini unhrk

menunjukftan kata syarat, karena huruf faa' w sebagai penimpal

perkataan mereka, 'Dia akan mati'."

Lebih jauh dia berkata, "Bisa juga hwatfaa'-nya dibuang dan

disembunyikan. Maknanya adalah WJ oStT C q b1 6itu kamu

mati maka mereka juga mati), sehingga tidak layak ada kegembiraan

karena terj adinya kematian. "

Lafazh 'elAAaca dengan kasrah pada huruf miim, dnn juga

dengan dhammah. Keduanya merupakan dua macam logat atau dialek

atau aksen.

Sebab turunnya ayat ini adalah perkataan orang-omag

musyrik, gfr 6 -*, ffi ?!, '"Jlif "Bahkan merela mengatakan,

'Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kccelakaan

menimpanya'. " (Qs.Ath-Thuur [52]: 30).

;-;t 'a#" ,# k @ap+ap yang berjiwa akan merasakan
.mati) maksudnya adalah akan meninggalkan jasadny4 maka tidak ada

satu pun yang memiliki jiwa ciptaan yang kekal.

'-^3 ;g(t fr {fij (Kami akan menguji kamu dengan

keburulran dan kcbaikan sebagai cobaan [yang sebenor-benornyaJ)

maksudnya adalah menguji kalian dengan kesempitan dan kelapangan,

agar Kami melihat bagaimana kesyukuran dan kesabaran kalian. Allah
SWT memperlakukan mereka seperti perlakuan omng yang tengah

menguji.

Lafazh '-int adalah mashdar

menggtrnakan lafazhny a.

untuk €*- y""e tidak
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6$-.j if1|t <ao hanya kepada Kamilah konu dikenbalikan),

bukan kepada selain Kami. Lalu Karri mengganjar mereka sesuai

dengan amal perbuatan mereka Bila baik maka diganjar dengan

kebaikan, dan bila buruk maka diganjar dengan kebrrukan-

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayarkan dari

Qatadatr, dia berkata, "Orang-orang Yahudi b€rkat4 "Allah 'Azza wa

Jallaberbesan dengan jiq lalu lahirlah mataikat dari antara mereka"

Allah pun berfirman mendustakan merek4 4i;3 
"4 

S
(sebenarnya [malaikat-malaikot itu] adalah honba-honba yang

dimuliakan). Maksudnya" para malaikat itu tidak s€eerti yang mereka

katakan, akan tetapi merupakan para hamba yang paling mulia karena

penghambaan mereka kepada-Nya. al*gfr#-S (mereka itu tidak

m e ndahul ui -Ny a de ngan p er kat an) sehingga mereka dipuji- f ,f'{t-{i
(dan merela tidak memberi syafaat) pada Hari Kiamat 6 OJy
(melainlran kcpada olang-orang yang diridhai Allali, yakni para ahli

tauhid."

' Abd bin Humai4 Ibnu AI Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, {4 e {1
(melainkan lrepada orang-or(mg yang diridlui AAah), dia berkata"

"Kepada para ahli tauhid yang diridhai Allah-"

Abd bin Humaid meriwayatkao dari Al llasao, me,nge'nai ayat

ini, dia berkat4 "(Maksudnya adalah) ucapan laa ilaalu illallaah."

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abi Hatinn, dan Al Baihaqi

dalarn Al Ba rs meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayd ini, dia

berkata, "(Maksrrdnya adalah) orang-orang yang diridhai karena

kesaksian mereka bahwa tidak ada tuhan (yang haq) selain Allah "

Diriwayatkan oleh Al Hakinq dan dia menilainya sluhih, serta

Al Baihaqi dalim Al Ba'ts, dari Jabr, bahwa Rasulullah SAW

membaca firman Allah Ta'olo, t#lt ul$y 6fi-*,<am mereka

tidak memberi ryafaat melainksn kepada or(mg-or(mg Wrg diridhai
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Allah),lalu beliau bersabda, r?t n l$t.YU 14;116'o1 15"*rrgg,rlrrry"
syafaattru untukpara petaht dosa bisar doi kalmgan unathtl.se

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Abd bin hmai4 Al Hakim"

dan dia menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash-

Shifat, dari Ibnu Abbas, mengenai fimran-Nya, ({::e (ri| 64
(lreduarrya dulu adalah suatu yang pad4 kcmudian Kami pisahkan

antara kcduanya), dia berkata, "langt dipisahkan oleh a\^,an,

sedangkan bumi dipisahkan oleh tumbuh-tumbuhan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya

6i3 64 (treduonya dulu adalah suatu yang padt), dia berkata,

"Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari keduanya"

Dia lalu menyebutkan seperti riwayat sebelumnya Riwayat ini

dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatino, dan Abu

Nu'aim dalamAl Hilyah darinya jugadari jalurlainnya

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,
(r13 6L4 (keduanya dulu adalah suau yang pa&), dia b€rkata

"(Maksudnya adalatl) menempel."

Abd bin Humai4 Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al
Baihaqi datam Al Asma' wa Ash-Shifa meriwayaflran dari Abu Al
Aliyatr, mengenai firman-Nya, ',; ,t' 3 Xft ';rt'(;t (don dui air
Kami jadikan segala sesuatu yang hidttp), dia berkata, *(Maksudnya

adalah) air mani lelaki."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, menge,nai firman-Nya, # IAA- *', (i€) (don tetah Korti
jadikon [pulal di bumi itu jalan-jalan yong luas), dia berlrda, *Di

antara gunung- gunung."

n shohth.
HR Al Hakim Q1382), dia menilainya shohih dan t€lah disepakati oleh Adz-

Dzahabi; serta Al Baihaqi dalamAl Ba'ts (hal. 23).
Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi Q436) dan Ibnrt fvlajah (43 l0)-
Al Albani menilainya shahih dalam Shabih Ibru Mqioh-
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Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ,9b 4 'g
(masing-masing dari kcduanya itu [beredarJ di dalam garis edarnya),

dia berkata, "(Maksudnya adalah) o\\:5 (garis orbitnya). 6;'i-
(b er e dar), yakni tt jfi (mengorbit). "

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Asy-Syaik*r dalan Al
'Azhamah meriwayatkan darinya, "gG A '$lmastng-masing dari

lreduanya itu [beredarJ di datam garis edornya), bahwa maksudnya

adalah jalur orbit, seperti putaran pemintal. 6;a;i- (beredar)

maksudnya adalah mengorbit di pintu-pintu langit, sebagaimana

berputarnya gelondong pada alat pemintal."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzu, dan Ibnu Abi

Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata, "Maksudnya adalah

orbit di langit.,,

. Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawailu dan At Baihaqi

meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Abu Bakar masuk ke tempat

Nabi SAW setelatr beliau meninggal, lalu dia mencium beliau dan

berkata, 'Wahai nabiku, wahai kekasihkru wahai pilihanku." Dia

kemudian membacakan ayat"'if;,$ $ . A-WYj (Kami tidak

menjadilran hidup abadi bagi seorang mamsia qrun sebelum kamu

, I MuhammadJ). tuga ay at, i]$ r{,$ 4 ey (S e s un gguhny a komu akan

mati dan sesungguhnya mereka akan mati). (Qs. Az-Ztamar [39]: 30).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ,r\ {fr;
':e fift (Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan

sebagai cobaan [yang sebenar-benarrrya), dia berkata" "(Maksudnya

adalah) Kami akan menguji kamu dengan kesempitan dan kelapangan,

sehat dan sakit, kaya dan miskiq halal dan hararn, taat dan maksiat,

serta pehrnjuk dad kesesatan." 
.
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s$i r:is i,;l J y a'U; --,LiiiL i-$ 3$ ry
.#- @ 6i# -i 

{fI' H, i;$:4Y. :Li
i1 <,16j @ ej F:^v',$;frfuW 3, i,^{
{'"-'-trKtii&i <i.+41rL oY-3€)rti(,

2 ),,rt
O5"a:'-n5

?s;*3 6i#5-{;ii5'Lg dil @
'tH* <r$, AA 6r# i,F't aF, fi @'bt$

'b, #6 ;fir?K- ;- 3 @ 6iF-+$# w
itt ? 1@ a,tj ry; P, e ;1 S ;f6
v i {; p}1, 3:5 <,; $J-{w n f15

-z )/ o)<rffi
uDon qobila orang4f(mg fufv itunetihat koru+ mcrefu hanya

t rcrrrbud *orn nuniadi olok'olok (Meteka ruengatakan)"Atr'akal

iniorungyutgmencebtuhan-trrtanmu?,podaltalmerekaodolal'
oflmg4"rng yong insku mengingar Altah Yang Maha Pemarah'

Manusilulohdijodikan(bertobiat)tergesagesuKeWakmAku
perlihdkot fuTtadamu taruIafunda (dzab)-Ktt' Maka ianganloh

korrra minta *qadt-Ku mendatongkannya dengon segertL Mereka

furkilo, 'Ka1runhah janji itu ahan datang' jifu kana sekaliut

onoW, onurgorang yang benar?'Andaihdt orutg4rang fufu ita

narydof.ai, wafun (iti nana) mereha ita tidak mt'ml'a untuk

nengclo*kottqinerukadarimuka.merekado,'(tidflkpula)dari
pu.gglrlrg nereha, sedong nureha fidtk (Itttlu) mendqotkat

&{;"3ibHe6:,k-
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pertolongan, (tentulah mereka tidak memintd disegetakan).

Sebenarnya (ddzab) itu akan datang kepada mereka dengan

sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadi panik, maka

merekatidak sanggup menolaknyo dan tidak (pula) mereka diberi

tangguh. Dan sunggah telah diperolok'olokan beberapa rasul

sebelwn kamu, milea turunlah kepada orang yang mencemoohkan

rosul-rasul ita adzab yang selalu mereka perolok-olokkan.

Katakanlah,''siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu

malam dan siang hari selain (Allah) Yang Maha Pemurah?'

Sebenarnya rmereha odalah orang-oraig yang berpaling dari

Tuhan nterefu. Atau adakah mereka mempunyai tuhan-

tuhanyang dapot memelihara mereka dari (adzab) Kami? Tuhan-

tuhan itu fidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak

(puta) mereka dilindungi dari (adztb) Kami ituo'

(Qs. At AnbiYaa' [2llz 36-a3)

Firman-N vu ti4 i-$i S6 tiy2 @an apabila orans-oran1

kafir rtu melilwt kamu) makzudnya adalah orang-omng musyrik yang

mlngotok-olok, ri3 I Ar3+:f-=z4(mereka lanya membuat kamu

menjadi olok-olok).'#tfrf."i dari l;31 adalah ti;l116uah ejekan;

olokan).

Mereka adalah orang-orang yang dikatakan Allah, Jft+{ (y

G-.#(Sesungguhnya Kami memelihara lamu daripada orang-

orang yang memperolok-ololckan). (Qs. al Hrjr [15]: 95). Maknanya

adalalL mereka hanya memperlakukanrlr sebagai bahan olokan.

'i<$I, 'H{!-s$i$,fri ([mereka mengatakanJ, "Apalcah ini

orang yong mencela tuhan-tulwnmu?'). lni dengan perkiraan adanya

qaul Qralperkataan), yakni r1iil $hl'oi;5-(mereka berkata, "Apakatr

ini orang yang....,). Berdasarkan perkiraan ini, maka redaksi ini

sebagai ,""*n, ri1, aan kalimat yi I 4i*- - "L(mereka
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hanya membuat kamti menjadi olok-otok) berlawanan antara syarat

t* 
"m'l*r,Hiadarah'&.t+i'*(.mencera tuhan-

tuhan kalian).

Az-Taiiaiberkatq "Dikatakan /dt ';4.# afiinya tulan

mengguqiikan omng-orang dan mencela mereka. &t fjLi-r.r;lt artinya

fulan menyebut AUah dengan sifat pengagungan dan pujian kepada-

Nya."

Contohnya adalah r.rngkapan Antarah berikut ini:

o),\i )t-'jrr:ij* L$5 '^*l c: grs ,sf r3 |
"Janganlah kou sebutkan maharka dan makananyang telah

htberikan nanti htlitmu akanmeniadi seperti htlit berhtdis."

Makzudnya janganlatr kau mencela malrarku.

Kalimat 6i#'i ,t$l H r{2 6aa"nat meretra

adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha

Pemurah) berada pada posisi nashab sebagai haal (keterangan

kondisi). Maksudnya, padahal mereka adalatr orang-orang yang

mengingkari Al Qur'an. Atau, padahal mereka adalah orang-orang

yang ingkar mengingat Tuhan Yang Maba Pemuratr, yang telah

menciptakan mereka Maknanya adalah, mereka mencela Nabi SAW

karena beliau menyatakan bahwa tuhan-tuhan mereka tidak dapat

mendatangkan manfaat dan tidak dapat mencegah mudharat padahal

mereka adalah orang-orang yang menyebut Allah dengan hal-hal yang

tidak layak dengan keesaan-Nya. Atau, padahal mereka adatah orang-

orang yang mengingkaxi Al Qur'an. Jadi, mereka lebih layak dengan

celaan dan pengingkaran mereka ittr.

Dengan demikian, dhamir f,'i] yang pertama sebagai

mubtada', dan thabu-nya adalatr Zil4 Sementara H,
terkait dengan khabor, dan dhamiryang kedua sebagai penegas.
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,b- ,y ir^'ij ,* (manusia telah dijadikan [bertabiatJ

tergesa-gesa) maksudnya adalah, karena tabiatnya yang sangat

tergesa-gesa, maka seakan-akan dia diciptakan dari ketergesa-gesuum.

Al Fara berkata, "seakan-akan Allah 'Tabiat dan

karakternya dari ketergesa-gesaan dan di atas ketergesa-gesaan'."

Az-Z,anaj berkata, "Orang-orang Arab diajak bicara dengaS

sesuatu yang mereka pahami, dan orang-orang Arab biasa mengatakan

untuk orang yang banyak melalcukan sesuafu, 'Engkau diciptakan dari

sesuafu ifu', sebagaimana mereka mengatakan A ''>epi 
"J "U Ut

r+J (engkau dari permainan dan diciptakan dari main-miin) tyakni

t*"ru banyak bermain atau bercanda]. Maksudnya adalah ungkapan

mubalaghah (yang sangat) dalam menyifati itu."

Pemaknaan tersebut ditunjuktan oleh firman-Ny4 f iJit$
$E <Or" adotah manrusia bersifat tergesa-gesa). (Qs- Al Israa' [17]:

I l).

Maksud ii.YJdi sini adalahjenis.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud .iilVJai sini adalah

Adam, karena Allah menciptakannya, lalu meniupkan roh kepadanya,

dan ketika roh itu di kepalanya, Adam sudah berusaha bangkit

sebelum roh itu samFd kepada kakinya, maka dia terjatuh, sehingga

dikatakan, ,b* b ittli,f l* @on ia telah diiadiknn [bertabiatJ

tergesa-geia). Demikian yang dikatakan oleh Ikrimah, Sa'id bin

Jubair, Al Kalbi, dan Mujahid.

Abu ubaidah dan sejumlf ahli Ma'anf mengatakan bahwa

menurut bahasa suku Himyar, ;l4.ilt artinya tanah. Mereka pun

mengemukakan sebuah syair,

,F4 :At'U.fr:;-'Ftt
"Dan pohon h,rma pun tumbuh di antma air dan tantah'"
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Suatu pendapat menyebutkan batrwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan An-Nadhr bin Al Harits, orang yang mengatakan

i -ry b. 6:rt';(i6, 6*'Lllrli (Ya Altah, iika betut ini, dialah vang

benar dari sisi Engkau). (Qs.Al Anfaal [8]: 32).

Ada juga yang mengatakan bahwa. ayat ini diturunkan

berkenaan dengan orang-orang Qtsaisy, karena mereka meminta

disegerakanny a adz.ab.

Al Al*rfasy berkata, "Makna diciptakannya manusia dari

ketergesa-gesaan adalah, dikatal€n kepadanya, l..,l5, (iadilatr engkau),

maka dia pun [angsrmg jadi."

Ada juga yang mengatalcan bahwa susrman kata pada ayat ini

dibalik, yakni 9trIi u',[Ar.# Getergesa-gesaan itu diciptakan dari

manusia). Pendapat ini diceritakan dari Abu tlbaidah dan An-Natrhas.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat

d\; 'Fr* $cbk akm Aht perlihatkan kepadamu tanda-

tanda kazaOj-Xu) maksudnya adalah, kelak akan Aku perlihatkan

kepada kalian adzab-Ku untuk kalian, yaitu adzab neraka. \l
- >,jr# (moka ianganlah kamu minta kepada-Ku

mendatangkannya dengan segera). Maksudnyq janganlah kalian

meminta kepada-Ku tmttrk mendatangkanny4 karena sesungguhnya

adzab itu pasti menimpa kalian.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalatr

tanda-tanda yang menunjul*an kebenaran Muhammad SAW, berupa

mukjizat-mukjizat dan akibat yang terpuji, yang Allah berikan

**oT;*iran 
yang pertama lebih tepat, dan ini ditunjukkan oleh

perkataan mereka, C),|irL oy377it1:6 $ (kapankahianii itu

akan datang, jikn komu sekalian adalah orang'orang yang benar?).

Maksudnya adalah, kapan terjadinya adzrrb yang engkau janjikan itu?
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Mereka mengatakan ini sebagai ejekan dan olokan. Ada juga yang

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan janji ini adalatr Kiamat.

Makna <i)4 iL i)L(iit@ kamu sekalian adalah orang-

orang yang benor) adalah, jika kalian, wahai kaum muslim, adalah

orang-orang yang benar dalam janji katian. Khithab ini untuk Nabi

SAW dan orang-orang beriman yang membacakan ayat-ayat A1

Qur'an, yang memperingatkan tentang datangnya Kiamat dan

dekahya kedatangan adzab.

Kalimat W'"-$ 'P i @ndatkata orang-orang kafir itu

mengetahur) dan yang setelahnya memastikan kandungan redaksi

yang sebelumnya Maksrrdnya, sekiranya mereka mengetahui waktu

tersebut. penimpal j aiU"uog, dan perkiraanya adalah, sekiranya

mereka mengetahui ;; {; i*& & J3 Sr5 ?#}J e 6:{<-{
6)F_ P (mere*a itu tidak mampu untuk mengelakkan api neraka

dari muka mereka don [tidak pulal dari punggung mereka, sedang

meruka tidak [plal mendapatkan pertolongan) tentulah mereka tidak

meminta disegerakan.

Az-Zanaj berkata'?erkiraan penimpalnya adalatr, tentulah

mereka mengetahui kebenaran janji ittr.'

Ada juga yang mengatakan bahwa perkiraannya adalatr, jika

mereka mengetahui ltu, tentulah mereka tidak akan tetap pada

kekufuran.

Al Kisa'i berkata, "Ini peringatan tentang kepastian terjadinya

Kiarnat. Maksudnya, seandainya mereka mengetafuuinya dengan

yakin, tentulah mereka mengetahui bahwa Kiamat pasti terjadi. Ini

ditunjukl€o oleh firman-Nya, '-C gY ii Tseb;enarnya [adzabJ

itu akan datong kcpada mereka dengan sekonyong-larryong)."

Dikhususkannya penyebutan muka dan punggung karena

keduanya mewakili bagian depan dan bagian belakang, lantaran

keduanya merupakan bagian yang paling menonjol untuk diliputi,
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sehingga dengan meliputinya berarti meliputi seluruhny4 maka

merekatidak dapat menolaknya dari sisi manapun.

Kalimat 6:rk- { 'o:q (dimana merela itu tidak mampu

untuk mengelakkan) berada pada posisi nashab sebagai maful {t$,
yakni ungkapan tentang waktu yang dljanjikan, yang mereka minta

disegerakan kedatangannya

Makna 6)F- # {; @edang mereka tidak [putaJ

mendapatkan pertolongan) adalah, dan tidak ada seorang hamba pun

yang menolong mereka untuk menghalau itu dari mereka.

Kalimat 'Lg I ,fi lsebenornya [adzabJ itu alcan datang

trepada mereka dengan sekorryong'ftonyong) di''athf-V,an kepada

63k, Maksudnya, mereka tidak dapat mengelakkannya, karena

saat-saat yang dijanjikan, atau neraka, atau Kiamat itu datang secara

tiba-tiba. # (lalu membuat mereka meniodi panik).

Al Jaghari berkata, *tL;1r,. artinya mengambilnya secara tiba-

tiba."

Al Farra berkata, *'ii$ urtioyu (membuat mereka

kacau atau panik)."

Ada juga yang mengatakan batrwa artinya adalah mengagetkan

mereka. (J ,<rj:rV'A{i @aka mereka tidak sanggup menolabtya)

dari muka dan dari puoggung mereka.

ladr, dhamirayakembali kepada itit (api neraka).

Ada juga yang mengatakan bahwa dlamir-nya kembali kepada

'rijlr 6anji) yang ditakwilkan dengan iqir 6a"ii1.

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir-tya kembali kepada

ryjr yang ditalsilillon dengan Lglr (KiamaQ.

{t2{i- P {t @"" tidak [ptlal mereka diberi tangguh)

maksudnya aOaan tidak diberi tangguh untuk bertobat dan mencari-

cari alasan.
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Kalimat 6rfi n ,fi, '"F, ;ift (dan sungguh telah

diperolok-oloknn beberapa 
-rasul 

sebelum kamu) adalah kalimat

permulaan, sebagai hiburan bagi Rasululhh sAw. Seakan-akan Allah

berkata, *Jika orang-orang ifu memperolok-olok kamu, maka

sesungguhnya telah diperolok-olok para rasul sebelummu dengan

j"mlrh yang banyak dan kondisi yang sangat berbahaya."

f;,'W <r-fi, s(ii 1ma*a turunlah kepada orang yang

mencemoohkan rasul-rasul itu) maksudnya adalah meliputi dan

menimpa orang{mng yang mengolok-olok para rasul- + '$( C

6i.i#_ @dzab y@tg selalu mereka perolok-oloktan). f ai tini

sebagai malslutl gitan mashdo, yakni, maka apa yanLg selalu mereka

olok-olokan itu menimpa dan meliputi mereka. Atau, balasannya

adalah ditimpakannya akibat kepada sebab. Atau olokan itu

ditimpakan kepada mereka jika yang dimaksud adalatr ddz2;b akhirat.

#1 '* tfrV ,it, H&- ;, 3r Qratakantah "siapatrnh

yang dapat memelihua kannu di wawu malam dan siang hori selain

[AilahJ Yang Maln Pemurah?) maksudnya adalah memelihara dan

menjaga katian. a'Kir tl/akni dui .LKA Y*.'ul^l'i LtVt
(penjagaan dan pemeliharaan). Dikatakan V - ?rr 6113 aftinya Allah

menjaga dan memeliharanYa

Ibnu Harmahberkata,

6T;;ok 6:*.L& t^3(fut;$'oy

"sestmgguhrqru fulima dilindungi Allah dia rela menanggung

kcsalahan yang tidak dil alatkanrrya -"

Makzudnya tatalkmlah, hai Mutrammad, kepada orang-orang

yang mengolok-olok itu dengan cara celaan dan tegUrao, "Siapakah

yang menj aga dnn memelihara kalian di malam dan siang hari dari

kekuatan dan adzab Tuhan Yang Maha Pemuratr, yang layak menimpa

dan diturunkan k€eada kalian?'
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Az-Zanaj berkata l'Maknanya adalah, siapakatr yang

memelihara kalian dari kekuatan Tuhan Yang Maha Pemurah?"

Al Farra berkata, "Maknanya adalatr, siapakah yang

memelihara kalian dari siksa dunia dan alfiirat yang hendak

diturunkan Tuhan Yang Maha Pemurah kepada kalian?'

Al Kisa'i dan Al Farra " 
'€i6i '6 #, dengan

fathah pada huruf laam dm suhmpadahtruf wnvu.

<,&; ry; JLt e '$ $ lsebrnornyo mereka adatah

orang-orang yang berpaling doi mengingati Tuhan mereka)

maksudnya adalah dari mengingat Allah SWT, sehingga mereka tidak

mengingat-Nya dan tidak terdetik di dalam benak mereka, batrkan

mereka berpaling dari-Nya. Atarl dari Al Qur'an. Atau, dari

wejangan-wejangan Allatl. Atau" dari mengenal-Nya.

6 ; #iU ? I (atut adakah mereka mempurryai

tuhan-tuhan yais dopat *r itit*o mereka dari [adzabJ Kami?). il
di sini merupakan partikel pemutus yang bermal$a Jt, dan huruf
hamzah-nya berfungsi menepiskan serta beralih dari pembicaraan

yang lalu, yang mencakup penjelasan tentang ketidaktatruan mereka

akan pemeliharaan Allah SWT terhadap mereka, kepada pencelaan

dan pencercaan mereka karena mereka bersandar kepada sesuafir yang

tidak dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya dan tidak pula mampu

menghalau mudharat dari dirinya lvlaknanya yaitu, apakatr mereka

mempunyai tuhan-tuhao yang dapat melindungi mereka dmr adza;b

Kami?

Ada jugayang mengatakan bahwa pada redaksi ini ada kalimat

yang didahulukan dan dibelakangkan. Perkiraannya adalah, apakatt

mereka mempunyai tuhan-tuhan selain Kami yang dapat melindungi

mereka?

Allah lalu menyifati tuhan-tuhan mereka, yang.mereka klaim

dapat menolong mereka, dengan sifat kelemahan dan
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ketidakberdayaan, -1'j5,i,-V i {i ?6 ?5 <riSil
(Tuhan-tuhan itu tidak s(mggup menolong diri mereka sendiri dan

tidak [pulal mereka dilindungt dari [adzabJ Kami irz). Maksudnya

adalah, mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri, maka

bagaimana munekin mereka mampu menolong yang lain? Mereka

juga tidak dapat dihindarkan dariadzu;b Kami.

Ibnu Qutaibatr berkatA 'Maksudnya adalah, tidak seorang pun

yang dapat mereka"

Orang Arab biasa mengatakan ?g'*':t (semoga Allah

menyertaimu), yakni meqiaga dan menghindarkanmu (dari

marabahaya).

Contohnya yaitu ucapan penyair berilut ini:

G:itLcs,ttiL'.;bT. $:# fk &L 1fi6-

"Dia berteriak dengan kcra.snya meminta p*lirdr; agar dia'

dilindungi doirya, nsmun tombak-tomb.ak sudah dekat'"

Orang Arab biasa mengatakan 9t'-3"br'9bt'rE U Uf latru

akan menghindarkanmu dan melindungimu dari si fulan), yakni

menghindarkanmu dminYa

Al Mazini berkata *Yaitu dari JJ|Jit'r*bfyang artinya aku

mencegahnya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-suddi, dia berkata,
.T.Iabi sAw melewati Abu suffan dan Abu Jahal yang sedang

berbincang-bincang. Tatkala Abu Jahal melihat beliarl dia Grtawa dan

berkata ke,pada Abu suffan, 'Ini nabinya bani AMi Manaf." Abu

Suffan pun marah dan berkata, "Apa yang fuas ingkari? Mungkin saja

memang ada seorang nabi dari kalangan bani AMi Manaf." Nabi

SAW mendengarnya, maka beliau mendatangi Abu Jahal, lalu

menegurnya dan menakgt-nakgtinya dengan mengatakan, tf,-ij':ltl C

|!13'qtbf 6'A*i- ,? fdn, melilutmu tidak berhenti [dori mencelaJ
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hingga engkau ditimpa oleh apa yang telah mentmPa Pamanmu."
Beliau juga berkata kepada Abu Sufian, ,* \1.'oli 'i'ft 

'd '$t $1

(Sedangkan engkau, englant tidak mengatakan dW yang kau lcatakan

itu lrecuali seb.agai tindakan preventif [peniagaonfi.

Lalu turunlatr aya! V|a'"5i Jl|.,W (tu apabita orang-

orang kafir itu melihat kamu).

Saya katakan: Perlu diteliti lebih jauh tentang dari siapa As-

Suddi meriwayatkannya.

Sa'id bin Manshur, AM bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari IlaimalU dia berkata, "Ketika ditiupkan roh kepada

Adam, maka roh ada ada di kepalanya, lalu Adam b€rsin, maka dia

mengucapkan, 'Alfuamdu lilladr'. Para malaikat lalu mengucapkan,

'Yarfoamukallaah'. Adam kemudian benrsaha brusaha bangkit

sebelum roh ihr menjalar hingga kakinya, maka dia prm jattrh. Allah

pun berfinnan, ,f*Uifiij,* (Marusia telah diiadikan [bertabiatJ
tergesa-gesa)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayafrkan serupa ini dari

Sa'id bin Jubair.'

Ibnu Abi Syaibalu AM bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Ati Hatim, dan Abu Asy-syaikh dalam Al 'Azhamah

meriwayatkan serupa ini dari Mujahid.

Ibnu Al Mrmdzir juga meriwayatkan s€rrrya ini dari Ibnu

Juraij.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, PK-;, 3 @iryakah yong dapat

memelihqa kamu), dia berkata, "(Maksudnya adalah) &'fr
(memelihara atau menjaga kamu)."
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Mengenai firman-Ny4 <DY.$'-V i {i @"" tidak [putaJ

mereka dilindungi dari fadzabJ Kami itu), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) tidak pula mereka ditolong."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny q <)j$"li-V i {3 @"" tidak [pulal mereka

dilindungi dori [adzabJ Kami ttu), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

tidak pula mereka ditolong."

Ibnu Jarir dan Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan -darinya
mengenai ayat ini, dia berkata, "(Maksudnya adalah) ot-rlx-r 6iaut
pula mereka dilindungi)."

6 oi?.fi "9,# 1tL'tt ier; ;JF tifr S
ti3ti, StiA#"Wfrbq$-f,'iiev

<,;ri6 6Y-',$ :tr ftfr {2:ib,;i'\ ;4 $
(L Gy-6;s- 4r4 "V vt:i tt'Lir; H*',#s
3.fr,'f,Jliyf,)34(Ary'qtff'et
q 6, ri,:65 );i il # {a*a ob4
f;rr;)66;Ai''|6q,;:fr(3;r'@-(#
'$ert <; fr ,;gt & o;et"rf @ GsL

* @ f,;si :i'.6wi 3,ri 3(>;$i6 @ <,jr;i
tJ6,;t @'4* 4LKi 3i u i .,f"efii6t'- 

^*3

66{lr-$?;J6 @ I'W 6'fr -SurAi t*6 -*1'5
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'66 
@ #qv q6Sr:;')fi ';Kiii6 @ 4*

e1*5 r*W'#j,Iir' @'#i'n 6 5 "fiG4

6-+4,i';Ki' it W 4;fi "i'i
"Sebenarnya Komi telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka

kenikmatan (hidnp di dania) hingga parfianglah umat mereka

Maka apakah mereha tidak melihat bahwa Kami mendatangi negeri

(qrang kalir), lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya.

Maka apakah mereka yang menang? Katakanlsh (hai Muhammad),

'Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu

sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang yang tuli
mendengar setuan, apabila mereka diberi peringatan'. Dan
sesungguhnya, jika mereka difimpa sedihit saja dari adzab

Tuhanmt4 pastilah mereka berkata, 'Aduhai" cetakalah kami,

bahwa kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri'. Kami
akan memosang fimbangan yang tepat pada lfari Kiamat, maka

tidahlah dirugihan seseotang barang sedikitpun. Dan jika (amalan

itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan

(pahala)nya Dan cakuplah Kami sebagai Pembuat perhitangan.

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hepada Musa dan Harun
Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi yang bertahwa
(Yaitu) orang4rang yang takut akan (adzab) Tahan mereka, sedang

mereka dAa* nelihatnya, dan mereka mcrdsa takut akan (tibanya)

Hari Kiamat- DanAl Qur'an ini adatah suatu kitab (peringatan)

yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka

mengapakah hamu mengingkarinya? Dan sesungguhnya telah

Kami anugerohkan kepada lbrahim hidayah kebenaran sebelum

(Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui (keadaan)nya.

(Ingatlah), ketiha Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya,

'Patung-patung apakah iniyang kamu tekun beribadah
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kepadanya?' Mereka mcniawab,' Kami mendapati bapak-bapak

kami menyembahnya'. Ibruhim berkatar'sesungguhnya kama dan

bapak-bqakmu berada dalam kesesatan yang nyata'' Mereka

menjmtab,'Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh'

sungguh ataukah kamu termasuk ofang4fang yang bermain-,

main?, Ibrahim berkatar,sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan

langit dan bumiyang telah menciptakannya; dan aku termasuk

orong4rong yang dapat memberikan bukti atas yang demikian

. itn'.' (Qs. At AnbiYaa' [2\z aa-56)

Setetah Allah menyatakan bahwa berhala-berhala itu tidak

berggna, Allah beralih kepada keterangan, bahwa kebaikan dan

kesenangan hidup yang mereka alalni adalah dari sisi Allah, tidak ada

penghalang yang dapat menghalangi mereka dari kebinasaan, serta

tidak ada penolong yang dapat menolong mereka yqtuk sampai

kepada kesenangan. Allah berfirman, ifr:7t ;{F 6: S
(sebenurya Komi telah memberi mereka dan bapak-bapak merefta

Icenihnatan [hidup di duniaJ), yakni penduduk Makkah, Allatr tela]t

menganugerahkan kenilmatan kepada mereka, j1fr i# \tL !{'
(hingga panjanglah umur mereka),lalu mereka teperdaya oleh itu dan

beranggapan bahwa mereka akan selalu begto, maka Allah

*"oyl;gkul mereka dengan mengatakan, 6;3- 51fr @atra apakah

mereka tid& melihat). Maksudnya, maka apakah mereka tidak

memperhatikan hingga mengerti, 
tblfr b li#; 6* ;* 6

(bahwa Koni mendatangi negeri [orang k6rtrJ, lalu Kami kurangi

luasrrya dui segala . Lalu Kami menaklukan negeri demi

negeri.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, Kami

dengan ge,mbunutran dan penawanan' Penjelasan

tentang ini telah dipaparkan s@ara gamblang dalam suratr AI-Ra'd.
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Pertanyaan pada kalimat 5$trft i{l6"ta apakah mereka

yang menang?) untuk mengingkari, dan huruf foa'-nya untuk meng-

'athf-kan (merangkaikan) kalimat yang diperkirakan. Malsudnya

adalah, bagaimana mereka bisa menang setelah Karni mengurumgi luas

negerinya dari segala penjurunya? Ini mengisyaratkan bahwa yang

menang adalatr kaum muslim.

,{IU ;4$ -q .ii (katakantah thai MuhammadJ,

"Sesungguhnya aht lurrya memberi peringatan kcpada lcamu sekalian

dengan waltyu.") maksudnya adalah, aku hanya menakuti kalian dan

memperingatkan kalian dengan Al Qur'an, karena itulah tugasku dan

itulah yang Allah perintatrkan kepadaku.

Kalimat 'f"3f *n U-{t (dan tiadalah orang-orang yang

tuli mendengcb seruan) bisa sebagai kelengkapan. redaksi yang

menyebutkan perintah kepada Nabi SAW untuk mengatakannya

kepada mereka, atau ini dari Allah Ta'ala. Maknanya adalah, orang

yang pendengarannya ditulikan Allah, dikunci-mati hatinya, serta

ditutup matanya, tidak dapat mendengar senuln.

Abu Abdirrahman As-Sulami dan Muhammad bin As-Sumaifi'

membacanya '{;"i-1,t, dengan dhammah pada huruf yaa' darfathah
pada huruf miim, dalam bentuk kalimat yang tidak menyebutkan fa'il-
nya.

Ibnu Amir, Abu Haiwalu dan Yahya bin Al Harits

membacanya dengan huruf taa'ber-dhammah dan kasrah pada huruf
miim. Maksudnya adalatl, sesungguhnya engkau, hai Muhammad,

tidak memperdengarkan kepada mereka (yang tuh).

Abu Ali Al Farisi berkata, "Seandainya seperti yang dikatakan

oleh Ibnu Amir, maka semestinya redaksi sebelumnya adalah U ri1

$#t fiika kamu memberi peringatan kepada mereka), sehingga

sustrnan redaksinya bagus. Adaprm redaksi 6i,1i[ $l@pabila
merelra diberi peringatan), maka bagusnya diikuti dengan qira'ah
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yang umum." [yakni redaksi setelahnya adalall redaksi sebagaimana

qira'ah yang umum].

Ulama yang lain membacanya detganfathah pada huruf yaa'

dan fathah pada huruf miim, serta rafa' pada j-lrt karena sebagai

fo'il.
3j ,t1i 3i'r35 Afr, u{3 <a" sesungguhnya, iilco mereka

ditimpa sedikit sajo dari adzab Tuhanmu).Maksud i;ilr uaa*t i$ir
(sedikit), diambil aari 9[-uir iii (*o-" misik). Demikian perkataan

Ibnu Kaisan. Contohnya adalah ungkapan penyair berikut ini:

tlit'r'rl lau.'"x ortt ?U;',yi:r;t' '. 1* .

"'Amrah adatah dari katangan wanita terpandang,

gaunnya menebokan oroma misik."

Al Mubarrad berkata "i-:.)3t adalah secuil dari sesuatu.

Dikatakan ,li-lu.'erJt IIJJ apabila dia menyerempatnya sedikit dengan

pedang."

Ada juga yang mengatakan bahwa Li3r uA"Un L'rxr (bagran).

Ada juga yang mengatakan bahwa 'z;';$t adalah Uilr
(seujung).

Semua pengertian tersebut saling berdekatan- Maksudnya

adalah, sesungguhnya jika mereka terkena sedikit saja dari adzab itu.

<4* (L 6t -g;5- <jr{ @astilah mereka berkata, "Aduhai,

celakalah kamt, bahwa kami adalah or(mg y(mg menganirya diri

sendiri.,). Maksudny4 pastilah mereka mengatakan keburukan dan

kebinasaan pada diri mereka, serta mengakui bahwa mereka telah

menganiaya diri mereka sendiri.

-1J41 A'Y-fi |bfi'6 (Kani akon memasang timbangan

yang tepat pada Hari Kiamat). ft*St adalah bentuk jarnak dari oljd
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(timbangan). Ini menunjukkan bahura di sana terdapat banyak

timbangan

Bisa juga maksudnya 
^arfrn 

satu timbangan, namun

diungkapkan dengan lafazh jamak

Tentang sifat timbangan t€rsebut, telatr disebutkan dalam

Sunnah dengan cukup jelas, serta telah dikemukakan dalam suratr Al
A'raaf dan Al Kahfi, sehingga tidak perlu diulang di sini. 

.

Lafazh &Iaaaah sifat rmfirk i4ifrfunAangan).

Az-Zanaj berkata, *:!&l arlalah mashdu yang menyifati. Anda

mengatakan'lr:-|'ttty dan i:., 'qtl [timbangan yang adil atau tepat

atau seimbang]. Maknanya yaitu,'y:..1'c:t 2i (seimbang). L"'.*tt artinya

iuir laail).,,

Lafazhini juga dibaca'lo:oilt dengan lrnxlf s haad.

Makna l5ijl ,A-adalahl:Uit #,Yfi.(untuk para ahli di Haxi

Kiamat).

Ada juga yang mengafiakan bahwa hrrxuf laam di sini

bermakna.J, yakni Y't lt-d tpaaaffari Kiamat).

qi i.fr {-ii'i6 (maka ttdaktah dirugikan seseorang barang

sedikitpzn) maksudnya adalah, tidak di*urangi sedikit pun kebaikan

orang yang berbuat bailq dan tidak ditambahkan keburukan sedikit

pun kepada orang yang berbuat buruk *a C # Xq ag ob
(dan iilra [amalan ituJ hanya,sglera biii sawi pun).Nafi, Syaiba]r,

dan Abu Ja'far membacanya ju+, dengan rafo' karcna 5LL sudah

sempurna, yakni walaupun hanya ada seberat biji sawi.

Ularna yang lain me,mbacanya dengan noshab, dengan

perkiraan, walaupun amal yang ditunjdean dengan pemasangan

timbangan itu hanya seberat b{ii sawi. Demikian yang dikatakan oleh

Az-7-aijaj.
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Sementara tfiL Abu Ali Al Farisi berkata, "(Maksudnya

adalah), walaupun keztralimannya hanya seberat biji sawi-"

Al Wahidi berkata "(Pemaknann) ini lebih bagus, karena

redaksinya didahului oleh kalimat q, 3i' '{C f, (*gtu tidaHah

dirugilran seseorang barang sedikit pun)."

ou-.1ilr'Jri, adalah '-tt:.; (bobotnya sesuatu), walaupun

bobotnya itu sangat tioguo, karena biji sawi aailan simbol yang

mewakili sesuatu yang sangat kecil [semacarn atom, sebagai simbol

untuk partikel yang sangat kecill.

6" 61 @asti Itut i mendatangkan [pahalaJnya). Jumhur

membacanya dengan e6b, yakni Kami pasti menghadirkannya dan

mendatangkannya untuk diberi pembalasan Dikatalen - dt - ,{
iStV arthya mengganj ar (membalas).

G q 6S @on cahtplah Komi sebagai Pembuat

perhrtungin)maksudnya adalah 'Wrf E. F (cukuplah 4r-t sebagai

pembuat perhitungan). Asal makna 'r.;& adalah kir @ilangan;

hitungan).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah L1t6
dP (cukuplah Kami mengetahuinya), karena yang menghitung

sesuatu pasti mengetahuinYa

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah,

cukupldh Kami sebagai pemberi balasan atas kebaikan dan keburukan

yang telah mereka perbual

Allah SWT lalu mulai merincikan apa yang masih global

sebelumny a padafirman-Ny4 ;$i; {C, $y<ni O6U; (Kami

tiada mengutus rasul-rasul sebelam kamu [MuhammadJ, melainlan

beberapa orang taki-taki yang Kami beri woltyu kepada mereka). (Qs.

Al Anbiyaa' l2l): 7). Allah berfirman, 'o€51 i'2|i3 6;' l5( ;tL

45- gg {j: (don seswrgguhnya telah Kami berilcan kepada
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Musa dan Harun Krtab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi

yang bertahwa).

Maksud fr;fri di sini adalah Taura! karena di dalamnya

disebutkan perbedaan antara yang halal dan yang baram.

Ada juga yang mengatakan bahwa ft65lfr d, sini adalatr

pertolongan terhadap para musuh, sebagaimana firman-Nya, 6i-l1i
A6fr1 ii6rA {fi loan kepada apa voq kami turunkan kepada

hamba Kami [MuhammadJ di hari Fwqaan). (Qs. Al Anfaal [8]: al).

Ats-Tsa'labi berkata"'?endapat ini lebih senada dengan zhahir

ayat."

Makna *S: (dan penerangan) adalalt mereka menerangi

gelapnya kejahilan dan kesesatan dengan itu

Malcna f$ (serta pengajoar) adalah nasihat, mereka

dinasihati dengan apa yang ada di dalamnya Dilfiususkannya orang-

orang yang bertaliwa adalah karena merekalah ortmg-orang yang

mengambil manfaat dari itu.

Allah kemudian menyifati mereka dengan firman-Ny4 '"-{l

#V fi: AX- ([YaituJ orang-orang vang tahfi akan [adzabJ
Tuhan mereka, sedang mereka tidak melilutrrya). Takut ini

melazimkan ketakwaan. Bisa juga m,auslrul ini sebagai badol dart

l#,1$ Oang b ertakw a) atau keterangannya

Kalimat #Vberada pada posisi nashab sebagai haal, yat'nr

takut akan adzab-Nya sedangkan Dia tidak terlihat oleh mereka. Atau,

sedangkan mereka tidak melihat-Ny4 karena mereka di dunia

sedangkan adzab itu di akhirat.

Ibnu Abbas dan Ilaimah membacanya ig,tuopuhwuf wovvu.

Al Farra berkata, "Ada dan tidak adanya huruf wawu sarna

saja."
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Az-Zajjaj menyanggah, bahwa huruf wowu membawa suafir

makna, sehingga tidak ditambahkan.

6jd *tfrt(ifi (dan meleka merasa tahtt akan [tibanvaJ

Hari Kiamar) maksudnya adalatr lP, t b;,te 'l,tdt 'u ilil ta-
merekatakut akan tibanya Hari Kiamat)

Kata penunjuk pada kalim at ilt(i 3fr 66 @on Al Qur'an ini

adalah suatu kttab [peringatanJ yang memryrryai berkah)

menunjukkan kepada Al Qur'an.

Az-Zajjaj berkata "Maknanya adalah, dan Al Qur'an ini

adalah suatu peringatan bagr yang memikirkannya dan pelajaran bagi

yang mengambil pelajaran darinya."

3lr6Jt artinya yang banyak berkah dan kebaikannya

Firman-Nyu, ii{j @ang telah Kami nrunkon) sebagai sifat

kedua nntuk filsitatpertamanya adalah !$?1, atan: Hrabar setelah

khobar.

Pertanyaan pada kalimat 6ifi ,X Ftl Qnaka mengapakah

lramu mengingftarirrya?) bertujuan mengingkari pengingkaran mereka.

Maksudnyq bagaimana bisa mereka mengingkari pexruruftmnya dari

sisi Allah, sedangkan mereka mengalrri batrwa Taurat diturunkan dari

sisi-Nya?

it.--, 'erL -q( fri (dan sesungguhnya telah Kami

anugerahkan lzpada lbrahim hidayah kcbenaran) maksudnya adalah

petunjuk kebenaran yang sesuai dengannya dan para rasul lainnya

Makna # u @ebelum [Musa dan HqwJ) adalah, petunjuk

kebenaran itu dianugerahkan kepadanya sebelum Taurat diberikan

kepada Musa dan Harun.

Al Farra berkata" "Maknanya adalab Kami memberinya

petunjuk sebelum kenabian. Kami membimbingnya untuk

memperhatikan dan mencermati ketika malam datang, lalu dia melihat
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matah^rL hlan, dan bintang." Ini pendapat mayoritas mufassir,
seaangkm pendeat pertama merupakan pendapat sebagian kecil
mufassir.

'# +t Kj @o" adalah Kami mengetahui [treadaanJnya)
maksudnya adalah momen untuk memberinya petunjuk, dan dia layak
rmtrk itr

naf @,firman-Ny u, il-3U iy gingatlahJ, tretitra lbrahim
berkna k@a bqafurya) terkait dengan -(Stl. utau kalimat yang
dibuang ,akni jd 'E jii lingauatr ketika (brahim) berkata.
Ayahya adalah Aazar, -*#j fao" kaumnya) adalah Namru& serta
pma pengikunya

i43i dalah iriati (berhata-berhala). Asal makna i,il;l'
brctmi beilulk tmggat dari j43i1 adalah sesuatu yang dibuat
menyerr4ni sudr maktrluk Allah SWT. Dikatakan i&ur rrJl' tili,
utiryra_tku mernbuat sesuafu menyerupai sesuafu. Benfuk ism-nya
irrtll- jlair.

Ibrahim mengingkari penyembahan mereka kepada berhala-
berhala der,sr" me,ngatakan, 'bjtG $ 5 6: j$si :4, ( Qtatung-
NIDE rykot ini yang lcamu tehm beribadah kepadanya). U$lt
tlrakni dn ';tj6Cl adalah ungkapan tentang kesinambungan dan
keterus-menerusm- Huruf laam pada kalimat 6 untuk
mengfuhruslm, .lan seandainya katabantq maka pasti menggunakan
latazh db. IUaksudnya, berhala-berhala apakah ini yang kalian
senmtiasa menyembabnya?

Pcndryd lain menyebutkan baSwa Uj;i, mengandung makna
ibadah-

6t* O, W T {. r \J6 (me r e lca menj aw ab, " Kami mendap ati
bryk@k kmni menyembahnya.'). Mereka menjawabnya dengan
jawabm ini sebagai tongkat sandaran setiap orang yang lemah dan tali
yang diraih oleh setiap orang yang tenggelam. Maksudnya, berpatokan

TAFSIR FATHUT QADIR



hanya dengan meniru nenek moyang, yakni, Kami mendapat nenek

moyang kami menyembahnya maka karni pun menyembahnya karena

meniru mereka dan mengikuti jalan mereka

Demikian juga jawaban para pengekor dari pemeluk agama

Islam ini, sedangkan orang yang mengetahui Al Kitab dan Suonah,

bila perbuatan mereka yang berdasarkan dalil diingkari hanya dengan

pendapat belaka, maka mereka berkata, "Imarl kami telah mengatakan

ini, dan pendahulu kami jugu mengikutinya serta mengambil

pendapatnya." Jawaban mereka ini sama seperti jawaban Al Khalil

Ibrahim di sini.

# ,y, A €$f il }K S 36 (mroni^ bertrata.
,,sesungguhnya kamu dan bapak-bapabnu berada dalam kcsesdut

yang nyata.') makzudnya adalah berada dalam kesesatan nyata yang

tidak samar bagi seorang pun, baik yang berakal maupun yang tidak

berakal, karena kaum Ibratrim menyembah berhala-berhala yang tidak

dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat mencegah mudharail,

serta tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat. Tidak ada

kesesatan yang lebih sesat setelah kesesatan ini, dan tidak ada

kerugian yang lebih rugi dari kerugian ini.

Sementara ttt1 pila pengekor dari para pemeluk Islam

mengganti Kitabullah dan Suonah Rasul-Nya dengan kitab yang

berisikan ijtihad-ijtihad seorang 'alim di antara para ulama Islam,

yang menyatakan bahwa dia tidak berpatokan pada dalil yang

menyelisihinya, baik karena kecerobohannya mauprm karena

keserampangannya datam mengkaji, lalu dia mendapafkan dalil itu

dari pencariannyq kemudian mengemukakalmya dengan sang3t

terang,

'seakan-akon dia tahu balwa di kcpalonya ada opi."

)G yY, G *trs
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Dia juga berkata, "Ini Kitabullah.. Atau, ..Ini Sunnah Rasul_
NSra-" I^alu menge,mukakan syair,

!t* ry Gut 6 )U lj ",, Jrik G;/l

"Tingalkanlah segala pendapat saat menemukan sabda Muhammad,
ksena or(mg y(mg merasa aman pada agamanya toksaiu orang yang

sedang bertaruh-"

Mercka prm mengatakan sebagaimana yang pertarna. Betapa
indah perkdaan omng yang mengatakan,

e,;d$&i 6it76'ttAt ck
a

*si pmda itu enggot (menerima) lcecttali mengihtti hon a nafsu
Padalral jalm kebenaran sudoh songat jelas baginya.,,

Setelah mereka mendengar perkataan Ibrahim, ;1'€\1641'66
'rry,f, i Ai Qn*eka menjawab, ,,Apakah kamu datang kepada fumi
dengan notguh-swrgguh ataukah kamu termasuk orang-orcmg yang
bennatn-nain?)- Maksudnya, apakah engkau serius dengan
pe,Urmamu itu? Atau hanya sekadar bercanda?

Beliau prm menepis-perkataan mereka yang hanya bertopang
pdataqti4 4fri, ,s$t ajlti9i$l\rfr: S.Sg (sesungsrhnya ruhan
ko^u ialahruhm lurgrt dan bumi yang telah menciptakannya), yakni
yang telah menciptakan dan mengadakannya . Ki &Gt <a"" aku atas
t'org dcmiHa, itu), yang aku sebutkan kepada kalian, bahwa Tuhan
kaliru adalah Tuhan langlt dan bumi, bukan selain-Nya 6-y$';
Qernasulc orangerang yang dapat memberikan bubD, yaog benar-
benar me,ngetahui berdasarkan berbagai petunjuk, karena oftmg yang
membulilikm sesuatu adalah yang mengetahuinya berdasarkan
pefimjuk )rmg me,njelaskannya.

Ahma4 At-Tirmidzi, Ibnu Jarir datam Tahdzib-nyar lbnu Al
Mrmdzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan AI Baihaqi dalam
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Asy-Syu aD meriwayatkan dari Aisyalu bahwa seorang lelaki berkata

"wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua orang budak

yang mendustakanku, mengkhianatiku, dan mendurhakaikq maka aku

memukul dan mencela mereka. Jadi, bagaimana statusku terhadap

mereka?" Rasulultah SAW bersaMa, 'li.-gi'!:F"'!-ig 6 i'Ai-
l:)i.b tt'f"t:ye ,u'll*;i,6;arl'l lrri iittJ 

'e,lir.iy-oy ,tC+*gi
'e;\ ol"!c;t lb'ot?'o5 ?di rt.Wi 68 'ots 

.;g.is i*et;+
'[Ufi |*'{4J nuoh piprrhitungkan pengHianaton keiiksiatan, don

pendustaan merelca terhadapmu beserta lruhononnru terhadap

merelra. Jika huhtmanmu terhadop mereko hrrong doi dosa-dosa

mereka, maka rtu akan menjadi keboikon bagimu Jika lrufumannu

terhadap mereka sebanding dengan dosa merekq mafu itu impas,

tidak meniadi kebaikon bagimu dan tidak pula menjodi keburukan

bagimu. Namun jika hufumonmu terhadap mereka melebihi dosa-

dosa mereks, makn akan dihtrangi dori kebaikanmu tmtukmereka."

Lelaki itu pun me,nangis dan meratap, maka Rasulullah sAw

bersabda, &r VE ?;S Ul (Tidakkah engkau membaca Kitabutlah '6ii-t

G*1,bi i, 4 Xt4ictz 4i-q3 fit-6 S Fit 46'r;5i1
<+$qigQ\"*i akan menasang timbongutyotg tepat pada

Hari Kiamat, maka tidaHah dirugikon seseor(mg buotg sedikit pun

Dan jika {amalan itu} lronya seberat biii sawi pm pasti Kami

mendatangkan {pahota}nya Dot cuhrylah l{@rri sebagoi Pembuat

perhiunganl)."

Laki-laki itu kemudian bertata, 'Wahai RasulullalL aku tidak

menemukan kebaikan apa pun bagiku dan bagi mereka dengan

memisahkan mereka. Oleh karena itu, aku p€rsaksikm k"pada engkau

bahwa mereka semua merdeka."

Ahmad meriwayatkannya begini: Abu Nuh Al Aqrad

menceritakan keplada kami: Laits bin Sa'd mengabarkan ke'pada kami

dari Malik bin Anas, dari Az-ztrhn, dari Urwab, dari Aisyah- [,alu dia

mengemukakannYa.
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Adajuga hadits-hadits lain yang semakna dengan ini.

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mtrndzir meriwayatkan dari

Ib,nu Abbas, bahwa dia membaca, $-t 1t6;J,i it:j-S e; 6(, $5
(dm senngguhrrya telah Kami berilcan kepada Musa dan Harun

Kitab Tarat durpenerangan serta pengajaran).

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Shalih, tentang

firmm-Nya {i{: 1r61,i t:j6 e;, 6( it$ gon sesungguhnya

telah Ka ni berikan kcpada Musa dan Harun Krtab Taurat dan

serta pengajaran), dia berkata" "(Maksudnya adalah)

arilil Craumd)."

IbnuJarirjuga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 7aid, dta berkata, *lr65i

matsuOqra adalrh 3;ir 1k"b"nu-n)."

Ibnu Jadr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatlran dai Qatadah, tentang firman-Ny4 lfJ|ft$6 @an,el

Qw'ur ini adolah suatu Kitab [peringatanJ yang mempunyai berkah),

bhaura maksudnya adalah irfyrl (Al Qur' an)."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mrmdzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai

firmm-Nva, iGj 'efuL-q( 1{ @o" sesungguhrrya telah Kami

uatg*ahkot kepadi Ibrahim hidayah kebenaran), dia berkata,

'(lvflaksudnya adatah) Kami memberinya hidayah sewaktu masih

kecil-"

Mengenai firman-Nya, hg tt" 6 Qtatung-potung apakah

iru), dda tradrrfrn "(Maksudnya adalah) i6"ti (berhala-berhala). "
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$, i ;if,#@ {ryi't!; 6';r'S1t5i'i;6'r;'51t51r:'4;t;ti;41zt
rlti r

-.7J 
v'--:

.<.1-1 iir :1ii-frtlir J-i6,.'rc jlt ;;66 @ a;=1" *l;,*t i5 6? J y

$ 16jig$ i;, c; 66@ 6,$s i,4 fryvi;y
136 @ 6,#_ # nAi,i6 * 46Y' 66 GD PL
l3b4 {ta S iC@ i*f; 9,(56,13:7 Ai &"

;.rfi $tGt# @ a;U- t3:4 
"y iitri" rK

(,:t ii ;efi {t" Wf G} i'r:+:Efi 7!3#fia
-i ( ;i{ -/i & 5r351J6 @ <,}v'3- -"SH 6

# n 6'Gc5 *i# O i?#-{;65 k5-
* o; $4:;W6t3;ir6 @ 6j;i$7

- * tit@- ;-rttl? til:;6,$:r;-c 6p <rb6

@on#tifretut{
"DemiAllah, sesungguhnya aku akon melo*nfun tipu dqa

terhadap b erhala-berhalamu sesadah kuru. pergi

meninggalkannyo- Maka Ibrahim membud krhola-berhala itu

hancur berpotong-potong, kecualiyang tetby (rrtduh) dafi
patung-patung yang lain; agar meteka kenbali Qmtuk bertanya)

kepadanya Mereka berkata, 'siqakah yang nelahu*an perbuatan

ini terhailap tuhan-tuhai kart? suungguhnya fri temos* orumg-

orung yang zhalim'. Mereka berfuta, 'Kart dangu ada seoring

pemuda yang mencela berhal*berhala ini yang bernona lbrahimt-

Mereka berkata, '(Kalau demikittt) bawalah diadengan corayang

,
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dapat ditihat orang banyak, agar mereka menyaksikan'- Mereka

bertanya, 'Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap

tuhan-tuhan kam+ hai lbrohim?' Ibrahim mcniawab, 'Sebenarnya

patung yang besar ituyang melakukannya, maka tanyakanlah

kepada berhab itr+iika mereka dapat berbicara'. Maka mereka

telah kembali kepoda kesadaran mereka,lalu berkata,

'sesungguhnya kamu sekalian adolnh orong4rang yang

nenganiaya (diri sendiri)t. Kemudian kepala merehaiadi turtunduk

(alu berkata),'sesangguhnya kamu (hai lbrahiin) telah

mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara'.

Ibrahim berkato, 'Maka mengapakah kanu menyembah selain

Altah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan

tidak Qrala) mcmberinudharat kepada kamu? Ah (celakalah) kamu

dan apa yang kamu senbah selain Alltll Maka apakah kamu tidak

ncmahami?'Mereka berkata, .'Bakarlah dia dan bantulah tuhan'

tuhan kam4 jika kamu benar-benar hendak bertindak'. Kart'
berJirman, 'Ifai api menjadi dinginlah, dan meniadi keselamatanlah

bagi lbyhim'. Mereka hendak berbuat mahar terhadap Ibrahfuq

maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling

merugl'(Qs. At Anbiyaa' l2llz 57-70)

Firman-Ny4 Ke1""at${ 665 @emi Allah, sesungguhnya

aht alran melahtkan tipu daya terhadap berhala-berhalamu). Beliau

memberitahu merekE bahwa beliau akan beralih dari berhuiiah

dengan lisan dengan perbuatan karena percaya kepada Allah SWT,

dan nntuk melindungi agama-Nya . |$ir tit:*3$'4$r ltipu daya).

Dikatakan i:S: - fe!; -'oar$t- - '05'9. Makzudnya di sirii adalah

ijtihad untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Ada juga yang

mengatakan bahwa beliau mengatakan itu secara berbisik. Namun ada

juga yang mengatakan bahwa perkataan beliau itu didengar oleh salah

seorang dari mereka
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ir,ti t3; A 'i2 (sesudah kamu pergr neningalkuryn)

maksudnya adalah, setelah kalian kembati dari menyembahny4 lalu

berangkat meninggalkannYa

Para mufassir mengatakan batrwa mereka memprmyai salr hei
raya setiap tahgn, yang pada hari itu mereka s€mua te*umput- Iatu

mereka berkata kepada Ibrahim, "Jika kau turut kelufr b€rsma kmi
pada hari raya kami, pasti agama kami al16n mb11amu kagum-"

Ibrahim lalu mengatakan perkataan tersebut.

hrruf faa' pada firman-Nya, (;E {t*' Qnaka lbrahim

membuat b erlula-b erhala itu hanctr b, erpotong-Tntong) adalah fr*ilL

yakni, lalu mereka pergt, maka Ibratrim menjadikm bertala-bertala

itu bancur berkeping-keping.

Lir 
"aaur, 

potong dan hancur. Dikatakan ii'r5r i\t iltinya

aku memotong-motong sesuatu dan me,mecahkenil{fa- B€ntft

tunggalnya i-iri+, dan bagian darinya adalah ir$"ir'

Al Jauhari berkata" "Al Kisa'i berkata, 'Bebffianerms dishtr
irf*ir karena dipecahkan'."

Al Kisa'i, Al A'masn dan Ibnu Mtrhaishin mtacmya, itV,
dengan kasrah pada hunrf jiim, yang maksudnya pecah befteeing-

keping yang merupakan bentuk jamak dari hi-- yakni i+*it (rc'muk),

seperti l<at^',-i$" d* UE, seruii-i'-P dan Urr|-

Seorang penyair mengatakan,

)4,,#' I' G'rtt ue.i:h 4itL\ii*
" Dia menghanctrkant ber lwl a-b erhal a itu di dalort milrabryu-

Itu dilafukannya di jatan Altah Yang Maha Tingt tagi Mat a Kuasa-n

ulama lain membacanya dengan dhqmuh @a hrrrtr7'ima

Qira'ah {i dipilih oleh Abu ubaid dan Abu tldim- lvlatsunya
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adalah re,muk dan pecah, yakni bentuk j,;i y*g bermakna i)fr
Inilah tipu daya yang dijanjikan Ibrahim kepada mereka.

Ibnu Abbas dan Abu As-Simak membacanya tit,tq, dengan

fathahpmdahnn:f jiim.
'nL {+ J y1*" 

"uott 
yan g t er b e s ar [indukJ dar i p atung-p atung

vang laad maksuanya adatah *r'l, r{ \l(kecuali yang tersebesar

induknya berhala-berhal' y'',.; laln). .Z;J- ilt ;dl (agar mereka
lrembali ttotuk bertotyoJ kcpadanya), yakni kepada Ibratrim, lalu
mereka menghujarnya, dan beliau pun mendebat mereka, sebagaimana

rirral,afinya akan dikemukakan nanti.

'Ad. juga yang mengatakan bahwa adata[ agar

mereka kembali kepada berhala yang paling besar itu lalu bertanya
kepadarya t€Nilang petaku penghancuran berhala-berhala tersebut,
kanelra sesuanr yang disembah adalah tempat mengembalikan segala
unxxm. Lalu ketika mereka bertanya kepadanya, mereka tidak
mendaparkan berita darinya dan saat itulah mereka sadar bahwa
berhala-befiala itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapTt
mencegah mudharat, tidak mengetahui yang baik dan yang buruk,
serta tidak dryat menangani perkara yang disandarkan kepadanya

Ada juga )xatrg mengatakan bahwa maknanya adatah, agar
mereka kembali kepuda Allah. Pemaknaan ini jauh dari mengena.

Qry$f'ri \tlp;SC j3;.96 (mereka bertcata, ,,siapatrah

yorg nelafukm perbuatan ini terhadap tuhanluhan kami?,
seswrggrimya dia ternas* orang-orang yang zlmlim'). Padaredaksi
ini ada kalimat yang dibuang, dan perkiraannya adalah, ketika mereka
kembali dari pe,rayaan mereka dan melihat apa yang terjadi pada
tuhan-tuhan mereka mereka pun mengatakan perkataan tersebut.
Pertaryraan ini sebagai celaan.
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Ada juga yang mengatakan bahwa ;i ai sini bukan kata tanya,

tapi sebagai mubtada', dan Hrubar-nya adatah a+,'Bt 'i-
Maksudnya, pelaku ini adalatr orang yang zhalim.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, berdasa*an perkafiaan

mereka, (; 6iJ- (mereka berkata, "Kami dengo ada seorutg

pemuda....), karena perkataan ini dikatakan oleh sebagian mereka

kepada orang-orang yang bertanya itq dan orang yang mengdakan ini

adalatr orang yang mendengar Ibrahim berkata, KA1 iti*K Sg'
(demi Atlah sesungguhnya aht akan melahtkmt tipu dayo terhadop

berhala-berhalamu).

Makna ;#- adalah 'H (mencela berhala-berhala ini)-

Ungkapan seperti ini telah diulas tadi.

Kalimat 'r-;^ i4 3(d- tyo"S bemama lbrahim) sebagai situ

kedua untuk {ir lseorarg pemuda).

lz-74lSai berkata, "Mmfu''tya 't' .\ karena maknanya yaifir

'eri\ S'i lrri. Jadi, lafazh ini sebagai h:habu dni mubtada'yaog

dibuang."

Ada yang mengatakan bahwa morfu"tya iar kaena sebagai

maful yang tidak disebutkan fa'il'np
Ada juga yang mengatakan bahwa mrfu|nya adatah kar€na

seruan.

Di antara kejanggalan detailnya nahwu dm kearehan alasan

i'rab yufr;- As-santamari Al Asybali mengatakan bahwa mtfu|nya
itu adalah karena dibiarkan. Sementara itt+ Ibnu Athiye berkata, "Dia

berpendapat batrwa marfu''nyaitu bukan karena apa-qla- ;iir aOafaU

Ufrl, (pemuda), sedangkan irilir aaaan fu*,rr 6rcmua1

n6i # & 4 6U $6 lmereta berkaa, "[Itulau demikiorJ

bm,alah dia dengan ctra y(mg dopat dilihat orang bqnk\- Mereka

yang mengatakan ini adalah orang-orang yang bertaryra tadi. Mereka
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memerintahkan sebagran mereka unttrk mendatangkan Ibrahim ke

hadapan lfialayakramai

Ada juga yang mengatakan bahwa ketika berita ini sampai

kepada Namnrdz dan para pemuka kaumnya, dia enggan

menghukumnya tanpa bukti, maka mereka mengatakan perkataan ini

sebagai alasan untuk membenarkan penghukuman terhadap Ibrahim,

karena mereka sudah bertekad untuk menghukumnya

Makna 5#-;ifri 1"g* mereka menyaksikon) adalah, agar

mereka menyaksikan penghukumanny4 supaya tidak ada lagr yang

b€rani meniru perbuatan semacarn ini.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, agar

mereka memberi kesaksian bahwa dia melihatnya menghancurkan

berhata-berhala itr Atau agar mereka memberi kesaksian tentang

celaannya terhadap berhala-berhala itu.

Kalimat ,-.Dtg G\qtru g; 3. TJE lmereka bertanyq

"Apakoh kmm+ yotg melahtkan perbuatan ini terhadap tulun-tulnn
knni, lui lbrahim?') adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Pada redaksi ini ada kalimat yang

dibuang dan perkiraannya yaitq lalu Ibrahim datang setelah mereka

membawanya, dan mereka ptrn menanyainya, "Apakatr engkau yang

melakukan ini?" Hal ini dimaksudkan menegallkan hujjah atas mereka

menunrtversi mereka

rLi ;33# fi6 S; i6 Qbranim meniawab, "sebenarttya

@tng yotg beso itu yang melahtkannya.") maksudnya adalah,

Ibrahim menjawab dengan mengemukakan hujjah yang membungkan

mereka "sebenamya patung yang besar itu yang melakukannya,"

sambil menunjuk kepada patung yang tidak dipecahkannya 
"I'ijI*6H'gA @aka tanyakanlah kepada berhala itu iika merelco

dqat berbicoa) dan memahami apa yang kita katakan kepadanya.
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Beliau memberikan jawaban yang sesuai, karena s€cara logika

memang tidak layak berhala dianggap sebagai fithaL

Itu merupakan bentuk ungkapan sindiran bagi mereka yang

menimbulkan pengakuan bahwa benda-benda yang mereka sembah

bukanlah tuhan-tuhan, karena bila mereka telah mengalnri bahwa

benda-benda itu tidak dapat berbicarq maka beliau bisabertata, 'Ta.lu

mengapa kalian menyembah sesuahr yang tidak dapd berbicara dan

tidak dapat mengetahui kejadian di tempat dia berada?p Pedrafiaan ini

termasuk bentuk memvoniskan kebatilan terhadap }awan hingga

huiiah prm telatr ditegakkan kepadanya, dan dia mengakui kebenaran,

karena hal ini lebih bisa memutuskan syubhafnya dm me,mbrmglam

sangkalannya

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud Ibrrahim AS

menisbatkan perbuatan itu kepada patung terbesar ittr adalah, itu

cemburu dan marah karena patung-patung kecil iUr t6f disembah

bersamanya Ini gntuk mengisyaratkan kepada merreka bahwa

penyembahan berhala-berhala yang tidak dapd m€nd€,ngar dar

melihat, serta tidak dapat mendatangkan mimfad dan tidak pula

mencegah mudharat, tidak dibenmkao secara loeik4 kil€na adayang

menciptaloonya dan menciptakan mereka

Pemaknaan yang pertama lebih tepat

Ibnu As-Sumaffi' membacanya 'dii'Ji, de,ngro tasydid pada-

huruf laam, yang maknanya 'nf 'Jtutit $s U (sebenarnya,

tarrpaknya pelakunya adalah patung yang terbesar itu)-

;"5 6L W; (maka mereko telah kcmbali kepada

lresadaran mereka) maksudnya adalalL sebagian mereka ke,mbati

kepada sebagian lainnya sebagai ofilng yang kehabisan argumen

karena kebenaran argumen lawannya. Ini karena mereka sadar dan

memahami ketika terjadinya pe,rdebatan antara mereka de,ngan

Ibrahim, bahwa sesuatu yang tidak dapat me,ncegah mudharat
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(marabahaya) terhadap dirinya dan tidak dapat mencelakakan pihak
yang menyerang dirinya, sebagaimana dilakukan Ibrahim terhadap

berhala-berhala itu, adalah mustahil berhak untuk disembah. Oleh

karena itu, mereka lrr+irt fr#tfJ1 Qalu berkata, "sesungguhnya

knmu selralian adalah orang-orang yang menganiaya [diri sendiri).
Maksudnya, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya"

"Kalian adalah orang-orang yang menganiaya diri kalian sendiri

dengan menyembah benda-benda ini, bukan orang yang telah kalian
tuduh berbuat zhalim terhadap patung-patung kalian, dengan

perkataan kalian, <a4,fif 'S iiylt"*rgguhnya dia termasuk orang-

orang yang zhalim)."

4;J{EW? makzudnya adalah kembali kepada

kebodohan dan pembanglangan mereka. Allah SWT menyerupakan

kembalinya mereka kepudr kebatilan dengan berbaliknya bagian

bawah sesuatu menjadi bagian atasnya.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalala, mereka

menundukkan kepala karena malu terhadap Ibratrim. Pemaknaan ini
lematu karena Allah tidak mengatakan f#fi rjk (menundukkan

kepala mereka), dengan fathoh pada huruf kaof, dan tidak
menyandarkao fi'l kepada mereka Tapi yang Allah katakan adalah

;4::fi {F W.Ini joga dibaca U*s dengan tasydid.

Setelah itu mereka berkata kepada Ibrahim, ;{H 6 14 ';n

4)iflri-lsesunggulmya komu [hai lbrahtmJ tetah mengetahui balrwa

berhala-berhala itu tidak dapat berbicara). Maksudnya, mereka

berkata kepada Ibrahinn, bahwa berbicara bukanlah sesuatu yang bisa

dilakukan oleh berhala-berhala ini. ?

'Jadi, JG (berkata) untuk membungkan dan menyentil

mercva ffi- '{;6 k5,-{ ( ;f vi oe 5136 (maka

mengapolrah kmnu merryembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat

memberi man/hat sedikit ptt kepada kamu dan tidak [pulal memberi
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mudhorat kepada kamu?), Maksudnya adalah, tidak dapat

membedkan nanfaat apa pun dan tidak dapat memberi mudhaxat apa

pun-

Ibrahim AS lalu menggerutu kepada memeka dengan

mengatakan, ;'igi ,t1iC3gr'K $ <no [celakalahJ knru dan

apa yang kamu sembah selain Atlah). Ini mengandung celaan tertadap

mereka dan sesembatran-sesembalran mereka

Huruf laom pada lafazh ff *tof. pihak yang dikeluhkan,

yakni "Hii ts ** dan sesembahan-sesembahan kalian)- Ui6t

tyakni d*i #tl (menggerutu) adalah .ngkapan yang meinrqiul*an

keluhan.

6Jfi{t (*aka apakah kamu tidak memalrunti?) maksudnya

adalalL apakah kalian tidak mempqnyai akal rmtuk berpikir

dengannya, sehingga kalian mengetahui perbuatan buruk ymg kalian

lakukan ini?

':$ IJG (mereka berkata, "Bakarlah dia\ ma*sudnva

adalatl ,JU"gr* mereka berkata kepada sebagran lain setelah tidak

ada lagi alasan rmtuk membantah lbrahim dan tidak mampu lagi

mendebatnya, *Bakarlah Ibrahim." Ini langkah mereka kgpada tindak

kezhaliman dan tindak serampangan untuk meraih ke,menangan

dengan cara apa ptm. Itu juga sebabnya mereka Mata, i<ay.'tib6
q-S P o!@an bantulah tulnn-tuhan kanu iiko knru beno-

benar hiendak bertindak), yakni tolonglah tuhan-tuhan kalitu dengan

membalas ofitng yang telah melal:ukan perbuatan ini terhadap mereka

jika kalian benar-benar ingin memberikan pertolongan- Ada yang

mengatakan bahwa yang mengatakan ini adalah Namndz Ada jugd

yang mengatakan bahwa yang mengatakan ini adalah seorang lelaki

dari suku Akdar.

,.rh&6;6.a3"e5-t* (Kami berfirmoc "Hai qi me4iadi

dinginlah dan meni'adi keselamatanlah bagi lbrahiml. Pada r€daksi
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ini ada kalimat yang dibuanB, dan perkiraannya adalah, kemudian

mereka menyalakan api, lalu membawakan Ibrahim kepadanyl, maka

pada saat itulah Kami berfirman, "Hai api menjadi dinginlah dan

menjadi keselamatanlah bagl lbrahim."

Suatu pendapat menyebutkan bahwa manshub-nya l:1:;
adalah karena sebagai mashdar untukl'/ yang dibuang, yaitu ilrt
*wa.

6 -*idtl3 1*"r t tra he ndak b e r buat malcar t er hadap lbr ahim)

maksudnya adalah r13 lmatar; O;i*t 'i!';23 (maka Kami

menjadikut mereka itu orang-orong yoig paling merugi), ya}ni 'i;t

/V F b O*epaling merugi), dan Kami kembalikan makar mereka

itu kepada mercka sendiri, maka Kami jadikan akibat yang bwuk bagi

mereka sebagaimaua Kami jadikan akibat yang baik bagi Ibrahim.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"Ketika kaum Ibrahim pergi menuju tempat perayuum hari raya

mereka, mereka melewati Ibrahim, maka mereka berkata, 'Hai

Ibrahim" tidakkah kau keluar bersama kami?' Ibrahim menjawab,

'sesungguhnya aku sedang sakit'. Padahal, sakitnya kemarin. Ibrahim

berkata, '"*f 'f;6"; K15i'",+{ Aq (demi Allah, sesungguhnva

aht akmt nelah*an tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah

lrnmu Wrgt meninggalkannya). Perkataannya ini temyata didengar

oleh beberapa ofturg dari mereka. Setelah mereka berangkat, Ibrahim

menuju keluarganya, lalu mengambil makanan, kemudian bertolak

menuju tuhan-tuhan mereka [yakni berhala-berhala yang

dipertuhankan oleh mereka], lalu mendekatkan makanan itu kepada

berhala-berhala mereka, dan berkata, 'Tidakkah kalian makan?'

Ibrahim lalu menghancurlan berhala-berhala itq kecuali berhala yang

pding besar. Beliau kemudian mengikatkan alat yang digunakan

untuk mengfuancurfan patung-patung itu pada tangan patung terbesar

yang tidak dihancurkannya. Ketika kaum itu kembali dari perayaan

merek4 mereka pun masuk fte tempat peribadahan mereka), dan
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mereka dapati tuhan-tuhan mereka telah hancur, se,me,ntama berhala

yang paling besar (masih utuh), dan di tangannya t€rd4at alat yang

digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala lainn)ra Mereka pun

berkata, 'Siapa yang melakukan ini terhadap tuhan-tuban kita?'

Beberapa orang yang sempat mendengar perkataan Ibmahino, ;;6;
'f$'""at$'i (demi Atlah sesungguhnya aku akot nclafuhwt tiptt

daya terhadap berhala-berhalamu) berkata, i#- 6 €:; (knni
dengar ada seorang pemuda yang mencela berhalo-berhala ini).

Ibrahim pun mendebat mereka mengenai itu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi llatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, €'(i <n*r.o
berpotong-potong), dia berkata, "(Maksudnya adal"h) rlrii ltaocur
terpecatr-pecah).' 1

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dariryra dia berte,
"(Maksudnya adalah) 66 grancur berkeping-keping).-

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwaydkan darinya,

mengenai firman-Ny a, t:JS e* fi4 $. (sebenuryru pdurg totg
besar itu yutg melahtkaruya), dia berkata, "(ldaksudn5ra "dalah)
tuhan atau berhala mereka yang paling besar (ukwanqra)."

Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Al Mundzir, IbnuAbi hafim, dan

Ibnu Mardawaih menwaFt{gn {af ,!bu, llurairah, dia berkata:

Rasulullah SAw bersabda, |Xg prt J ff gi ,d A'F+r;tl;(! iJ
'Y'$ ,'irt .,it ,atan 'ii:t ,rl*;, t"f3 i(€- ;D :ti,lt .d
ltii p"15 (Ibrahim tidak pernah berbohong mengenai sesuota Wn
lrecuali pada tiga hal, dan sernua itu di jalm AllaIL Yaitu

perkntaannya, "Sesungguhnya aht sakit.'). (Qs. Ash-Shaatraat [37]:
89) Padahal beliau tidak sa6t. Lalu perkataonya ofutdmihq"

tentang Sarah [padahal dia adalah istri beliau]. Do, prkaaoary*
"sebenarrqla patung yang besar itu yang melahtka nya ").@

n shahih.
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Hadits itu disebutkan pula dalam Ash-Shahibain, dari hadits

Abu Hurairah, dengan redaksi yang lebih panjang.6r

Telah diriwayatkan juga hadits yang menyerupai itu dari hadits

Abu Sa'id.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
*Setelah dikumpr.lkan untuk Ibrahim apa yang mereka kumpulkan,

dan Ibrahim pun dilemparkan ke dalam kobaran api, malaikat penjaga

hujan berkata, 'Kapankah aku diperintahkan untuk menurunkan hujan,

agar aku dapat langsung mengirimkannya?' Namun periptah Allah

lebih cepa( Allah berfirman, l:1:; 6. ,$ @eniadr dinginlah, dan

medodi kcselanatanlah), maka (saat rtu) tidak api di bumi kecuali

menjadi padam."

Ahma4 Ibnu Majatr, Ibnu Hibban, Abu Ya'[a, Ibnu Abi
Ilatim, dan Ath-Thabaxani meriwayatkan dari Aisyatr, bahwa

Rasulullah sAw begsabdg. 'tlirt 'l1",S.ts';* i 16' d ,At e ertl.',t\
er;+ e 'g- irts '^I'd" tfi, t ,73t )o:t' 

Gisuigsuhrya treittra

Ibrahim dilempukut ke dalam kobaran api, tidak ada seekor

binotang nclata pun kecuali beruprya memadamknn api darinya,

kccaali cicak, dia meniup-niup terhadap lbrahim). Oleh karena itu,

Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya.62

Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf dzn Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu lJmar, dia berkata, "Kalimat pertama yang

di,ucapkan oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran

api adalah ,F.lr'F)kt tii; (cukuplah Allah sebagai penolong kami,

dao Dialah sebaik-baik penolong)."

HR At-Tirmidzi (3 166) dan Abu Daad Q2l2\
Al Albani bedrata,'Shahih;'
6'Mttto6q'atah-
HR Al Butilni (3358) dan Muslim (411840), dari hadits Abu Hurairah.
n shohih.
HR Ahmad (6183); Ibnu Hibban (5602); dan Ibnu Majatr (3231), serta dinilai

shahih oleh Al Albani.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Ny4 ,S:6-(hai api meniadi dinginlah)' dia berkata, "Saat

itu, Jibrillah yang menyerukan kepada api."

A1 Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "seandainya dinginnya

api tidak disertai dengan keselamatan, niscaya Ibrahim mati karena

dinginnya."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibatr, Ahmad dalamAz-Zuft4 Abd bin

Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu At Mundzir meriwayatkan serupa itu

dari Ali.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mu'tarnar bin Sulaiman At-

Taimi, dari satah seorang satrabatnya, dia berkata, *Jibfil mendatangi

Ibrahim ketika betiau dibelenggu unttrk dilemparkan ke dalam

kobaran api, lalu Jibril berkata 'Hai Ibrahim, apakah engkau punya

keperluan?' Ibrhaim menjawab,'Adapun kepadamu, tidak ada'."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ka'b, dia berkata, *Api itu tidak membalgr dari

Ibrahim, kecuali tali yang mengikatnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daxi Al Minhal

bin Amr, dia berkata, "Aku diberitatru bahwa Ibrahim dilemparkan ke

dalam kobaran api, beliau pun berada di dalamnya selama lima puluh

atau empat puluh. Beliau berkata" :Tidak ada hari-hari dan malarn-

malam yang lebih baik kehidupannya jika aku berada di. dalarnnya.

Aku ingtn agar hidupku dan matiku semuanya seperti hidupku ketika

berada di dalamnya'."

(;5@ 6Jtt AW.,4',5*i JYGS; r,4+3

6)rt f;<+ #S'attC 3j,xi'eL:"L -fi, t ,?.//.
f+{'+r
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,jafr fib errfi J-t ;ifqfr qu 6':'2,-'Ltj
(? *iC GI'@ tjr6 tS t34"l;/1i',Tll'

'$( ;$, (# J:* iq{, y:fi C r-43 tA
<4d6| fifv;fr a iC{$@'*rr" r;t ;5'

Afi& t 4 5 L#6|t4 u d"6 I6i; @
"iiwy, c:sa1i iiii ac:a; @ r.rif ,-,H

'r;frii;i;fu ,rif$LL
oDan Kami selamatkan lbahim dan Luth ke sebuah negeri yang

Kami telah memberhahinya untuk sehalian mmusio. Dan Kami

telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub, sebagai

suatu anagerah (daripada Kami). Dan masing-masing Kamiiadikan

orang4nang yang shalih. Kami telah meniadikan mereka itu

sebagai pemimph-pemimpin yang membert petuni uk dengan

perintah Kamq dan telah Kami walryukan hepada mcreka

mengerjakut fubaihan, mendirikan shalat, menanaikan zahot, dan

honya hepada Kan ilah mereha selalu menyembah. Dan kepoda

Luth, Karrritelah berikan hihnah dan ilma, dantelah Kami

selamatkan diL dari (adztb yang tebh menimpapendudah) hota

yang mcngerjohan perbuatan heil sesangguhnya mereka adolah

kaumyang jahat bgifosiih" Dan Kani nosukkan dia he dqlam

rahmat Kani; harena sesungguhnya dia termosuk orang4,rang

yang shalilt Dan (tngatlah'kisah) Nuh, sebelwniru ketika dia

berdoa, dan Koni memperkenankan fu*yrr lalu Kami selanatkgn

dia beserta pengihatnya dari bencana yang besan Dan Kami telah

menolongnya dari kal,umyang telah nundustahon ayat-ayat KamL
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Sesungguhnya mereka adalah kaumyangiahat, maka Kami

ten g g elamkan mer e ka s emuan! a- t'

(Qs. Lt AnbiYaa' lzllt 7l-77)

Telah dikemukakan, bahwa Luth adalah putra saudaranya

Ibrahim, maka di sini Allah swT menceritakan bahwa Allah

menyelamatkan Ibratrim dan Luth, <tfltiL Q K; 6t ,6* Jyg*
sebuah negeri yang Kami telah memberlcahinya untuk selcalian

manusia).

para mufassir mengatakan bahwa itu adalah nggeri Syam, dan

sebelgmnya mereka berdua ada di Irak. Allah SWT menyebutkan

sebagai negeri yang diberkahi karena kesubgrannya" buah-buahannya,

dan sungai-sungainya. Juga karena tempat itu merupakan tempat

asalnya sejumlah nabi.

Asal malcna *i, tyakni dafi Kj) adalah tetapnya kebaikan.

Contohnya '*ilt'!:/. (rxtaberdepa atau berlutut) apabila dia tetap di

tempatnya dan tidak beranjak.

Ada juga yang mengatakan bahwa negeri yang diberkahi ittt

adalah Makkatt.

Ada juga yang mengatakan batrwa negeri yang diberkahi itu

adalah Baitul Maqdis, karena dari situ Allah mengutus banyak nabi,

disaurping juga banyak kesubtrannya.

Penafsiran,lrl,iit tetah dikemukakan.

',il$ 3.fri '.*L 
"1 6S; (dan Kami telah memberilcan

lrepadanya [IbrahimJ Istnk dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah

[daripada Kami). Ultg, adaan i'r(1r (tambahan). Ibrahim telatl

memohon kepada Altah swT agar dikaruniai analq lalu Allah

memberinya Ishaq. Allah lalu memberi Ya'qub kepada Ishaq tanpa

dimohon, maka itulah sebagai tambahan.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksud iilrgr ai sini adalah

anugerah. Demikian perkataan Az-Za11aj.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud iiirSr A sini adalah

anaknya anak (cucu), karena cucu merupakan tambahao anak

Manshub-nya lafazh 'llr.6 adalah karena sebagai haat

fteterangan kondisi).

Al Farra berkatq *&6r (tambahan) itu adalah Ya'qub, karena

dia anaknya anak (cucu)."

6z{* gi<* 9S (dan masing-masing Komi iadikot or(mg-

orang yang shalih) maksudnya adalah, masing-masing dari keempat

orang ittl yakni Ibratrim, Luth, Ishaq, dan Ya'qub, Kami jadikan

orang shalih yang mengarnalkan ketaatan kepada Allah dan

meninggalkan kemaksiatan terhadap-Nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud i),-:alt tyakni dari

+#}di sini adalah kenabian.

91, <tt:ti'-'dj frii6 (Kani telah meniadikan mereka itu

sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petuniuk dengan perintah

Kami) maksudnya adalah para pemimpin-yang diiltuti dalam hal

kebaikan dan amal-amal ketaatan. Jadi, U\*r* dengan perintatr

Kami kepada mereka untuk itn" yakni dengan wahyu yang Kami

firunkan kepada mereka

gffi ',t4 ;+iL'Gfi (dan telah Kani wahytkan kepada

mereka mengerjakan kebaikan) maksudnya adalah untuk melakukan

ketaatan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud gffi adalah

syariat-syariat kenabian.

irl9 'Gl S(S <ao" hanya kcpado Kanilah mereka selalu

menyembah) maksudnya adalah, hanya kepada Kami mereka selalu

menyembah dan tidak kepada selain Kami. Mereka juga selalu
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melaksanakan perintatr Kami kepada mereka dan meninggalkan

larangan Kami kepada mereka.

lA (9 Lq( GL <a"" kepada Luth, Kami telah beripan

hikrnah dbn ilmu). Manshub-nyalafazh 6j uAur*, karena pengaruh

fi'l yarrg disembunyikan, yang ditunjukkan oleh kalimat ieiL yutu-

t':n G j q:.
Ada yang mengatakan bahwa manshub-nya itu adalah karena

fi ' I y arrg disebutkan setelalrnYa.

Ada juga yang mengatakan batrwa manshub-nya itu adalah

karena kalimat yang dibuang, yaitu iii lingaUafr). i3irir adalah

kenabian, sedangkan iijr aaAan pengetahuan tentang perkara-perkara

agdma.

Ada yang mengatakan bahwa ijQir adalah penyelesaian

perselisihan secara benar.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

kepatraman

L#'t*i€:$y-1fi a,rL#)(dantetahKamisetamattran
dia dari [adzab yang telah menimpa pendudukJ kota yang

mengerjaftan perbuatan keii). Kota yang dimaksud adalah kota

Sodom, sebagaimana telah dipaparkan.

Makna L# 16 "d"t*'u3l 
tnill W-(vang pendudularva

mengerjakan perbuatan keji). Penyifatan kota ini dengan penyifatan

pendudtrknya. Perbuatan keji yang mereka lalnrkan adalah liwath

(sodomi), kentut (di sembarang tempat), dan melontar kerikil'

Allah SWT lalu menyebutkan alasannya, tF ji, 't'( frL
|# (sesungguhrtya merela adalah lcaum yang iahat lagi fasik),

yakni keluar dari ketaatan terhadap Allah. 'Ofrt tyakni a* i*i+l
adalah Lii, Geluar), sebagaimana telah dipaparkan.
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W A ifffi (dan Kami masukkan dia ke datam rahmat

Kami) ma}sudnya adalah, Kami menyelamatkannya dari kaum

tersebut.

Malma W A adalah ke dalam golongan orang-orang yang

mendapat rahmat Kami.

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah kenabian.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah ke dalam

Islam.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah ke dalam

surga.

<44rt11'rE li](korena sesungguhnya dia termasuk orang-

orang yang shalih) yang telah ditetapkan bagi mereka kebaikan dari

Karni.

ti'6 iy (36 @"" [ingattah kisahJ Nuh ketika dia berdoa)

maksudnya adalah sebelum para nabi tersebut. :i,(#:6 (dan Kami

m emp er kenankan) doanya.. rr$if ,fi A fr:Y'^# Q alu Kami

selamatlran dia beserta pengihttnya dari bencana yang besar), yakni

dari penenggelaman dengan badai topan.

,r,14fr affrny kesusahan yang besar

Maksud iiif aa*n orang-orang yang beriman.

W-6, K<r-li ;fi|'u16;i (dan Kami telah menolongnya

dari lraum yang telah mendustakan ayat-ayat Komi) maksudnya

adalah, Kami menolongnya ketika Kami mengadzab kaum tersebut.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Kami

melindmginya dari kam tersebut.

Abu Ubaidah b€rkata, "!, di sini bermakna.ri!.-

Allatl SWT kemudian menyebutkan alasan it\ # $a iy
'"-;A #{e ,u7 (sesun1ghnya mereka adalah kaum yang ialnt,

402 TAFSIR FATHUL QADIR



mako Xo*i tenggelamknn merefta semuanya), yakni Kami tidak

meninggalkan seorang pun dari mereka, bahkan Kami tenggelamkan

mereka semua, muda dan fu4 disebabkan terus-menerusnya mereka

berbuat dosa.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, mengeaai

firman-Nyq (+K;; ,$ ,t-r|*i ly(ke sebuah negeri vang Kami telah

mernberkahinya), dia berkata, "(Maksudnya adalah) Syam'"

Ibnu Abi syaibatr meriwayatkan serupa itu dari Abu Malik.

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dai

Ibnu Abbas, dia berkata" "Luth adalah anak saudaranya Ibrahim."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, tentang firman-Nya, '1q{;
'6r.rL (dan Kami telah memberilcan kepadanya [IbrahimJ Islwk)'

balrwa maksudnya adalah sebagai anak. l5i 3.j{; (dan Ya'qub,

sebagai suatu anugerah [daripada KamiJ) maksudnya adalah sebagai

anaknya anak (cucu).

Ibnu Jarir meriwayatkan s€rupa itu dari Qatadah'

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu

dari Al Hakam.

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

Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, " {rlcs;
ip-,L (dan Kami telah memberikan kepadarrya [IbrahimJ Ishak)

maksudnya adatah itthbl (I(ami telatr memberikan kepadanya).

'i$5 3.j3j (dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah [daripada KamiJ)

maksudnya adalah ilrl lanugerah atau pemberian)."

,i{, i )4 ii'i' A *}t 4 etUlil-li+r:;i'"i(J
6-+1P'ieQ
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(8,';tr9'#3a)i3i;Gt(frW(A
6w

,ri*i lt"fi "* it e'di',;al; @'"-,)#.'fi ,tis
nil;jn<;@W,{,:kU"*K;,4i

<)-+{ 4 Ks'aft'o;, iG -Cit3i, fr <,ifr
6:rT1Lrt|#.6"15€'uiy4.!-Yq
)i{ir7r*u-*Ctfr1GKrfr€--#6' GJ'
@ t_*iU,i,4i: ga A'^f, AA ri+j {ts
@'t**rg3L$6,A;6 j*fr;

'^1;J 6 et33s 4€,ra *5r 3*i J6"#erg,;;t
Wv,@ A+,ifi;l,z- of_V,i, J$y

uDan 
Qngatlah kisah) Daud dan Sulaiman, diwaktu hedaonya

memberikan heputusan mengenai tanontut, harena tanaman ila
dirusak oleh hambing-hantbing hepunyaan kawruryo Dan adolah

Kami menyaksihan heputusan yang diberihan oleh mereka itu
Maka Kami telah membefikan pengertian kepada Sulaiman tentang
hukun Oang lcbih tepor). Dan kepoda nasing-mashg mcrehateloh

Komi berihan hikrrah dan ilmu Dan telah Kanitundukkan
gunung-gunwtg dan burung-burung, semuo bertasbih bersama

b
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Daud. Dan Kamilah yang melakukanny* Dan telah Kami aiarkan

kepada Daud. membuat baiu besi untuk kamu, guna memelihara

kamu dalam peperangan; maka hendaklah kamu bercyukur (kepada

Allah).Dan(tetahKamitundukkan)untuksulaimananginyang
sangatkencangtiupannyayangberhembusdenganperintahnyake
negeri yang Kami telah memberkatinyu Dan adalah Kami Maha

Mengetahuisegalasesuatu.DanKamitelahtundukkan(pula
kepada Sulaiman) segolongan syetan-syetan yang menyelam (ke

dalam laut) untuknya dan mengeriakan peketiaan selain daripada

itu; dan iaAon Kami memelihara mereka itu Dan (ingatlah kisah)

Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, '(Ya Tuhanku)'

sesungguhnya aku telah difimpapenyakit dan Engkau adalah Yang

Maha Penyayang di antara semua penyayang| Maka Kami pun

memperkenankanseruannyaitu,laluKamilcnyapkanpenyakit
yang adapadanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya,

dan Kami lipatgandakan bilangan rnereka, sebagai suatu tahmat

dari sisi Kami dan untuk meniadi peringatan bagi semua yang

menyembah Altah. Dan (ingatlah kisah) Ismail" Idtis, dan DzulkiflL

semua mcreka termusuk ofangotang'yang sabar. Kami telah

mosukkan'tnereka ke dalam rahmot KamL Sesungguhnya mereka

termosuk orang4rang yang shatih. Dan (ingattah kisah) Dzun Nun

(Yunus),ketikadiapergidalamkeadaanmarah'laludia
menyangka bahwa Kami tidak akan mempers empitnya

(menyutilkannya),makadiamcnyerudalamkeadaansangat
gelap, ,Bahwa tak ada tuhan (yang berhak disembah) selain

EngkauMahasaciEngkaursesungguhnyaakuadalah
termasuk orangotang yang zfialim" Maka Kami memperkenankan

Dan dcmiharrtuh Kami selanwthan orang-otang yang beriman"b

(Qs. ru AnbiYaa' [21]: 7S-88)
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Firman-Nya, '"i(i (dan fingatlah kisahJ Daud) di-'athf-laax,

(dirangkaikan) kepada tiji, dan sebagai ma'mul dari 'amil-nya

tersebut. Atau di-'athf-kan kepada kalimat yang diperkirakan,

sebagaimana telatr dikerrukakan.

Kalimat l;Ai (don Sut ainan) dr-' athf-l<atkepada'r]r3.

Zhoff [keterangan wakttr] pada kalimat ,@;1Zy@i waAu
kcdwnya memberikan keputusan) terkait dengan apa yang terjadi
pada Daud. Maksudnya, dan ingatlah keduanya ketika keduanya

memberikan keputusan. Maksud "mengingat keduanya';' adalatr

mengingat berita tentang mereka berdua.

Malrna gA g (mengenai tanonan) adalah y;,,Jlt 9b d
(mengenai perkara tanaman).

Suahr pendapat menyebutkan bahwa itu mengenai tmaman.

Ada juga yang mengatakan batrwa ini mengenai pohon anggur.

Sebutan L?rmemang bisa digrrnakan,nt,k keduaoya

)]- ii:i. iy1*orena tanaman itu dirusak) maksudnya adalah

berpencar dan berkeliaran pdda tanaman i$, ;rt'fr {oUn kambing-

kambing kcptrryaan kaumnya).

Ibnu As-Sakit berkat4 "lLiiJr Drakni dari ,#] artinya

berkeliarannya kambing pada malam hari tanpa penggernbala.'

6#;&U(dan odatah Komi menyaksikan kcputusan

yang diberikan oleh mereka irz) maksrrdnya adalah keputusan kedua

hakim itu. Redaksi ini menunjukkan bolehnya menggunakan lafazh
jamak untuk yang berbilang dua" dan ini menrpakan madzhab

segolongan ahli batrasa Arab, seperti Az-Zamakhsyari dan Ar-Ridha.
Al Farra sudah lebih dulu daripada mereka berdua mengemukakan

pendapat ini.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah kedua

hakim itu danyang diberi keputusan.
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Makna 6-+tladalah'C*t (menyaksikan)'

Kalimat 'ri$ q|{i (matra Kami telah memberipan

pengertian kepada Sulaiman tentang huhtm [yang lebih tepat]) di-

'athf-kan kepada qH1i9 karena termasuk kriteria lampau (telah

latu). Dhamir padakalimat ti':i';kembali kepada perkara pengadilan

yang dipahami dari konteksny4 atau keputusan pengadilan yang

ditunjukkan oleh lafaztr;3Ujr fv*"i i$
Para mufassir berkata, "Dua orang lelaki menemui Daud, dan

di sisinya ada anaknya, yaitu sulaiman. salatr seorang dari kedua

lelaki itu adalatr pemilik tanalilan, sedangkan yang seorang lagi

pemilik kambing. Si pemilik tanarnan berkatq 'Sesungguhnya

kambing orang ini berkeliaran pada malam hari, lalu merusak

tanamanku hingga tidak ada tagi yang tersisa'. Daud berkata, 'Kau

berhak atas leher karrrbing ifu'. Sementara itu, Sulaiman berkata, oAtau

selain itu, yaitu para pemilik tanaman membawa kambing-kambing itu

lalu memeratr susunya dan memanfaatkannya, sementara para pemilik

kambing memperbaiki tanaman. Lalu ketika tanaman yang dirusak itu

telah kembali seperti semula, mereka (yang membawa kambing)

menyerahkan kembali kambing-kambing mereka (yakni kepada para

pemilik kambing), dan mereka (para pemilik kambing menyerahkan

tanaman mereka ftepada para pemilik tanaman)'. Daud berkata"

.Keputusannya adalah apa yang aku puttrskan tadi'. Lalu keputusan

ditetapkan demikian.'

An-Nahhas berkata, "Daud memutuskan batrwa kambing itu

menjadi hak si pemilik tanaman, karena nilainya hampir sama [yakni

nilai kambing dan nilai tanaman yang rusak harnpir sama]. Sedangkan

tentang keputusan Sulaiman, dikatakan bahwa nilai yang diperoleh

dari pemanfaatan kambing itu dan nilai tanaman yang dirusak oleh

karnbing adalatr sama."
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Sejumlah ulama mengatakan bahwa Daud memutuskan dengan

wfryu, dan Sutaiman juga memutr:skan dengan w&yu, dan dengan

itu Allah menghapus keputusan Daud. Jadi, kepaharnan ini melalui

walryu.

Jumhur mengatakan batrwa keputtrsan mereka berdua

berdasarkan ijtihad.

Pendapat para ulama mengenai ijtihadnya para nabi culorp

dikenal. Begitu pula mengenai perbdaan pendapat para mujtatrid

sesuai yang disebutkan oleh para ulamq apakah setiap mujahid itu

dibenarkan, atau kebenaran hanya ada satu?

Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian orang dalam menyatakan

batrwa setiap mujtatrid adalah benar. Narnur sebenarnya ayat ini dan

yang lainnya tidak menunjukkan demikian, bahwa hadits yang

disepakati keshahihannya yang terdapat dalam Ash-Shabibain dan

lainnya menyatakan bahwa bila seorang hakim memutuskan lalu

benar, maka baginya dua patrala. Bila dia berijtihad, lalu salah, maka

dia mendapat satu pahala.63 Nabi SAW menyebutnya "salah", maka

bagaimana bisa dikatakan benar dalam hukum Allah, karena hukum

Allah SWT hanya satu dan tidak beragam karena perbedaan para

mujtahid. Jika tidak demikian [yakni jika beragam], maka hukum

Allah 'Azza wa-Jalla akan melazimkannya bertopang pada ijtihad-

ijtihad para mujtatrid. Narnrn, tentu saja kelaziman ini batil dan yang

dilazimkannya juga demikian.

Selain itq perkara dengan beragarn hasil ijtihad para mujtahid

yang memvonis halal dan haram melazimkan kehalalannya dalam

hulum Allah SWT. Kelaziman ini menjadi hak setiap mujtahid yang

berijtihad dalam masalah rtu, dan tidak akan memutuskan apa yang

dikehendaki Allah SWT dalam hal itu kecuali dengan terputusnya

6? Muuafaq'alaih.
HR Al Bul&ari Q352) dan Muslim (311343).

408 TAFSIR FATHUT QADIR



para mujtahid. Jadi, yang melazimkan ini lebih batil, dan yang

ditazimkan j uga demikian.

Kami (Asy-Syaukani) telatr menjelaskan masalah tersebut

dalam karangan tersendiri yang kami beri judul Al Mufid fi Hukm At
Taqlid wafi Adab Ath-Thalab dan Muntaha Al Arab'

Jika Anda katakan, "Lalu bagaimana hukum peristiwa yang

diputuskan oleh Daud dan Sulaiman menurut syariat Muhammad dan

agama Islam?'! Saya katakan: Telah diriwayatkan secara valid dari

Nabi SAW, yaitu dari hadits A1 Barra, batrwa beliau menetapkan

untuk umatnya, batrwa para pemilik ternak menjaganya pada malam

hari, sedangkan para pemitik kebun (tanaman) menjaganya pada siang

hari. Apa yang dirusak oleh temak pada malam hari menjadi

tanggrrngan pemiliknya, dan tanggungan ini harus dibayar dengan

barang yang sama atau nilainYa.

Jumhw ulama berpendapat untuk mengarnalkan kandungan

hadits ini.

Sementara itu, Abu Hanifah dan para sahabatnya beserta

sejumlah atrli ihnu Kufah berpendapat batrwa hukum ini dihapus, dan

bila ternak merusak tanaman, baik pada malam hari maupun siang

hari, maka pemitiknya tidak diwajibkan apa-apa. Mereka

memasukkan kerusakan itu ke dalam kategori umum sabda Nabi

SAW, ]e ,r;h;jr t-h (X"rurokan akibat binatang ternak tidak

diperhitungtran).* [t rrpu konpensasi]. Maksudnya, semua perbuatan

ternak diqiyaskan dengan ini. Pendapat ini disanggah, bahwa qiyas in

pertimbangannya rusak (tidak berlaku) karena menyelisihi nash.

Ada yang berpendapat batrwa pemilik ternak meftmggung

kerusakan yang dilalcukan ternaknya, baik pada malam hari maupun

siang hari. Pendapat ini juga disanggah dengan hadits Al Barra.

il Munofaq'alaih.
HR Al Bulfiari (6912) danMuslim (311334).
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Di antara yang menunjuk&an bahwa kedua keputusan dari

Daud dan Sulaiman ini berdasarkan wahyu dari Allah SWT dan bukan

berdasarkan iitihad adalah firman-Ny a, 6; (? 6( iUt @on

kcpado masing-masing mereka telah Kami berikan hihnah tlan ilmu),

karena Allah SWT tetah memberitahu kita bahwa Allah telah

memberikan kedua perkara ini kepada masing-masing dari keduanya.

Jika keduanya adalah dua orang yang khusus, makakebenaran mereka

pada kasus yang dikisahkad Allah SWT ini lebih didahulukan

daripada yang lainnya Jika kedua keputusan itu t€rmasuk kategori

umum, mal€ ini merupakan hikmah dan ilmu yang l&usus. Yakni apa

yang ditetapkan oleh masing-mdsing dari keduaoya pada kasus ini

merupalcan hak individn" Diantara kesimpulanmnya adalatl

menepiskan sesuahr yang bisa mengasumsikan pengltfiususan

Sulaiman dengan pe,mahaman dengan menganggap bahwa kepuhrsan

Daud bukan sebagai keputusan syar'i. Yakni: Masing-masing dari

keduanya IGmi beri hikmah dan ilmu yang banyd bulon hanya

Sulaiman saja

Setelah Allah memuji Daud dan Sulaiman secara bersamaaru

Allah ptm menyebutkan masing-masing dari keduanya s@ara

tersendiri. Allah memulainya dengan Dau4 '4J};i3;6'{(,fr
(dan telah lfumi twrdukkot gwrung-gunung, semua bertasbih bersama

Daud). Tasbih ini bisa hakikat dan bisa juga kiasan.

Sejnmlah orang berpendapat dengan yang pertama [yakni

hakikatl, dan inilah yang benar, karena bila Daud bertasbih, gunung-

gunung ptrn bertasbih krsamanya Ada juga yang mengatakan batrwa

gunung-gunmg pun shalat Uersamanya ketilo beliau shalaL dan inilatt

maknatasbih.

Sementara itu, sejumlah lainnya berpendapat de,ngan yang

kedua [rakni sebagai kiasan]. Mereka mengartilcan tasbih ini sebagai

tasbihnya orang yang melihatnya karena takiub terhadap ulcurannya

yang besar dan takjub terhadap keluasaan Dzatyangmenciptakannya.
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Ada juga yang mengatakan bahwa gunung-gunung itu berjalan .

bersama Daud, maka semua yang melihatnya berjalan bertasbih

bersamanya.

I<alimat'jf|5(danburung-burung)di-'athf-yar-kepadaS(3jit.
Lafa^ ini dibaca rafa' sebagu mubtada', dan khabar-nya dibuang,

yaitu 'ot);:^l '1}jlri (dan burung-burung juga ditundukkan

[kepadanya]). Lafazh ini tidak dt''athf'Y'an kepada dhamir pada

kalimat'i;$-karena tidak adanya pengukutran.v>-

6-# (Ut (dan Kamilah yang melahtlannya) maksudnya

adatah pemberian pemahaman, hikmah, dan penundukkan yang Kami

sebutkan itu.

H yt'leLfrft(dan tetah Kami aiarkan trepada Daud

membuat baju besi untuk tramu). Menurut orang Arab, b$t artinya

senjata, baik berupa baju besi, baju rantai yang dipasang di dadq

pedang, maupun tombak.

Al Hudzali berkata

,F gl,q>eiL'Ui frt *).UA €,*)

"Aht membnva tombak untuk menghadapi petaka, seolah-olah dia

adalah tanduk pado dahi domba yang menyeruduk-"

Adapun maksud ayat ini adalah baju besi, yaitu bermakna

,rr sWt,seperti Vata'q jilr aan.-r-&j

Jaar danmajrur-nyaadalah H,ydng terkait dengan lil.ii.

fuiU &#lr(guna memelihara lcamu dalam peperangan)-

Al Hasan, Abu Ja'far, Ibnu Amir, Hafsh, dan Rouh membacanya

3i4t dengan huruf taa', dengan mengembal*an dhamir kepada

LU' 1i"i lafa7a muaranats!, atau kepada UiUt yang ditalc$rilkan

sebagai Ljtlt.
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' Syaibatr, Abu Bakar, Al Mufadhdhal, dan Ibnu Abi Ishaq

membacany a ii$,l, dengan huruf nuun, yaitu mengembalikan

dhamir-nya kepada Allah SWT.

Ulama yang lain membacanya dengan huruf yaa', yaitu

mengembalikan dhamir-nya kepada ',.rill, tlafazh mudzakkarl, atau

kepada r]ti, atau kepada Allah SWT.

Makna 5ri6 figotam peperangan)adalah '*; iir (dalarn

peperangan kalian), atau dari terkenanya seqiata pada kalian.

'otil" '# ta @ako hendafiah kottu bersytkur tkepada
Allahfi atas nikmat yang Kami anugerahkan kepada kalian?

Pertanyaan ini bermakna perintah.

Allah SWT kemudian menyebutlran apa-apa yang dikhususkan

bagi Sulaiman, '€)i '& $an ttelah Kami tundukkonl untuk

Sulaiman angin), yat<ni djt 'rl tfis (dan telah Kami tundukkan

angin ii;e @i"s sangot kcncang tiupannya), yatcni ilrr-rrr

*ii, (yang sangat kencang tiupannya). Dikatakan ;n - d1 g:*
it*i'*tb !r.r artinya angin bertiup kencang. nianshub-nya'61i

adalah karena sebagu laal.

AMur.ralrman Al A'mj, As-Sularri, dan Abu Bakar

membacanya d1t ttr;,)1.1, dengan rafa' pada lafazh bJL a"ttg*
anggapan redaksi ini terputus dari redaksi sebelumnyq dan ini sebagai

mubtada',sementara klwb or-tya ud"l"h 
"#.

Berdasarkan qira'ah dengan naslub, maka kalimat ,rfi 4
(yang berhembtu dengan perintahnya) b€rada pada posisi nashab,

yang juga sebagai lual,atausebagai badol.

$Krr,i, $$ Jyt" rcgeri yang Kami telah memberkatinya)

maksudnya adalah negeri Syam, sebagaimaoa telah dipaparkan.
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',*ry ,i6 & U (dan adalah Kami Maha Mengetahui

segala sesuatu) maksudnya adalah Maha Mengetahui pengaturan

segala sesuafu.

*:b$t <16 (dan Kami telah tunduklcan [pula kepada

SulaimanJ segolongan syetan-syetan) maksudnya adalah ',y €"i";',

*#, (dan Kami telah tundukkan pula ftepada Sulaimanl

segolongan syetan-syetan), fr <r;;+ 6 OanS menyelam fire dalam

lautJ untubtya), yakni yang menyelam ke dala6 laut dan

mengeluarkan darinya apa yang diminta oleh Sulaiman.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa i di sini sebagai

mubtada', sedangkan khabar'nya adalah yang sebelumnya. ,f$t
tyakni dai 6;fi-l adalah qry" ke bawatr air. Dikatakan ,Ut ;.7v
(menyelamdidalama.tr)..J,l''lladalahyangmenyelamdilautunfuk
mencari mutiara.

Af, {ri j:a ajf::, (dan mengerjapan peperjaan selain

daripada itu). N Farra berkata, 'Maksudnya adalah '(-JJ,)' a:* (selain

itu)."

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah

membuat mihrab-mihrab, patung-patung, dan sebagainya yang mampu

mereka kerjakan.

<4{ 4 KS (dan adatah Kami memelihara mereka itu)

maksudnya adalah memelihara pekerj aan mereka.

Al Farra berkata, "Maksudnya adalah menjaga mereka agar

tidak laxi (kabur) atau mogok. Atau, Kami memelihara mereka agar

tidak keluar dari perintahnYa."

Az-Zanaj berkata, *Mereka dipelihara dari merusak apa yang

telah mereka kerjakan, karena kebiasaan mereka adalah merusak pada

malam hari apayang telatr mereka kerjakan pada siang hari."
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Kalimat ,{S St, 3L45V (Dan fingatlah kisahJ Ayub, l@titu

dia menyeru Tuhannya) di-'athf-lTsxrkepada yang sebelumnya. 'amil-

nya bisa yang sudah disebutkan, dan bisa juga yang diperkirakan.

Sedangkan 'amil pada zharf-nya" yaiti i{!r.irt( { adatah 'amil pada
,&
e. J{1.

'rLfr(# ,5 W, TuhanhtJ, sesungguhnya aht telah ditimpa
penyakit) maksudnya adalah bt o.* r{ {U"U*" sesungguhnya aku

telalr ditimpa penyakiQ. Ini juga dibaca .j[ a*g* kastrah pada

fulr:r:f, lunaah

Ada perbedaan pendapat mengenai H V*gdialami beliau:

Suatu pendapat menyebutkan batrwa beliau berdiri untuk

shalat, namrm tidak mampu bangkit.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pengakuan tentang

kelemahan, sehingga tidak menafikan kesabaran.

Ada yang mengatakan batrwa itu adalatr terpuhrsnya watryu

kepada beliau selama empat puluh hari.

Ada yang mengatakan bahwa ada ulat yang jatuh dari

lalu beliau mengambilnya dan mengembalikannya ke

tempatnya semulq sehingga ulat itu makan darinya, lalu beliau

berkatao fUfr',* (aht telah ditimpa penyakit).

Ada yang bahwa ulat-uldt menggerogoti

tubuhnya, namun beliau tetap bersabar, hingga ulat-ulat itu
menggerogoti hatinya.

.Ada yang mengatakan batrwa jlf tersebut adalah perkataan

iblis kepada istrinya, *Sujudlah engkau kepadaku." Ayytrb pun

mengkhawatirkan hilangnya keimanan istinya.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah kaumnya

merasajijik
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Ada yang mengatakan bahwa maksud 1Lf, adatatl

kegembiraan musuh atas penderitaan beliau.

Juga pendapat-pendapat lainnya.

Tatkala beliau menyeru Tuhannya dengan khusyu kepada-Nya,

beliau menyifati-Nya dengan sifat kasih sayang yang paling luhur,

bdliau berkat4 <,r$ €;l et (dan Engkm adalah Yang Maha

P enyayang di ant ara s emua peny ayang).

Allah SwT memperkenankan doanyq u4t('CiiK fr(A:6
SJ {Uofo Kami pun memperkenanknn seruonnya ifit, lalu Katni

lenyapkan penyakit yang ada padanya). Maksudnya Allatl

menyembuhkan beliau dari penyakit yattg dideritanya dan

memberikan ganti untuk sesuatu yang telah hilang darinya.

Oleh karena itu, Allah SWT berfirmaru ;iA &i4 iiJli,;3t:t
(dan Kami kcmbalikan keluarganya kepadonya, dan Kami

t ip at gandakan bi il angon m e r e ka).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa Allah 'Azza wa Jalla

membiarkan mereka fteluarganya yang telah ada) dan memberinya

setanyak itu lagi di drmia.

An-Nahhas berkata, "Sanad tentang im shahih, karena semua

keluarganya meninggal, kecuali istinya, lalu Allah menghidupkan

mereka kembali kurang dari sekejap mata, dan memberikan lagi

kepadanya sebanyak mereka"

Ada juga yang mengatakan batrwa terlahir untuknya sebanyak

dua kali jumlah yang telah dimatikan Allah. Berdasarkan pendapat ini,

maka makna ayat ini adalah, Kami berikan kepadanya sebanyak

merekq dan (ditambah) dengan sebanyak mereka pula bersarna

mereka
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Manshub-nya (* 'n '1fr (sebagai suatu rahmat dari sisi

Kami) adalah karena sebagai 'illah, yakni { W U; et:A (Kami

memberikan itu kqndanya karena rahmat Kami kepadanya)'

6i$L6Z-i (dan untuk meniadi peringatan bagi' semua yang

henyembah AUah) maksudnya adalah sebagai peringatan bagi pata

harnba lainnya agar mereka juga bersabar sebagaimana dia telah

bersabar.

Ada perbedaan pendapat mengenai lamanya beliau mengalami

penderitaan itu.

suatu pendapat menyebutkan bahwa itu selama fiduh tahun,

tujuh bulan, tujuh hari.

Ada juga yang mengatakan tiga puluh tahun.

Ada juga yang mengatakan delapan belas tahun.

$45$ A;,{ i*fi$ (dan, [ingatlah kisahJ Ismail, Idris, dan

DzulkiJli) maksudnya adalah fltt (dan ingatlah). Idris adalah

Akhnuldr, Dzulkifli adalah Ilyas, ada juga yang mengatakan Yusya

bin Nuun, dan ada juga yang mengatakan Zakanya. Pendapat yang

benar yaitu, beliau adalah seorang lelaki dari kalangan bani Isra'il,

yang datrulunya tidak menjaga diri dari kemaksiatan, lalu dia bertobat,

dan Allatr menerima tobafirYa.

Ada juga yang mengatakan batrwa ketika Ilyasa' sudah lanjut

usia, dia berkata, "Siapa yang mau menjamin kepadaku demikian dan

demikian -yaitu 
sifat-sifat kebaikan- sehingga aku menunjuknya

sebagai penggantiku?" Seorang lelaki lalu berkata' "4ku." Ilyasa' pun

menunjuknya sebagai penggantinyq maka orang itu pun disebut

Dzulkifli (yang mempunyai tanggtrngan atau jaminan).

Ada yang mengatakan batrwa dia adalah seorang lelaki yang

menjamin perkara setiap orang yang tengah menghadapi urusan

genting.
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Ada juga yang mengatakan selain itu.

Jumhur berpendapat batrwa dia bukan seorang nabi, sementara

sejumlatr ulama lairurya mengatakan batrwa dia seorang nabi.

Allah SWT lalu menyifati mereka sebagai orang-ornag yang

sabar, i**5 'n irL (semua mereka termasuk orang'orang yang

sabm). Maksudnya" masing-masing dari mereka termasuk orang yang

sabar dalam melaksanakan apa-apa yang dibebankan Allah

kepadanya

T# j ;i!ft{V (Kami telah masukkan mereka ke dalam

rahmat Kami) maksudnya adalah surgq atau kenabian, atau kebaikan

secara umum.

Allah SWT kemudian menyebutkan alasan itu dengan firman-

NVa, G@i 4 #y(sesunggufurya mereka termasuk orang-or(mg

yang stnlih), yakni yang sempurna keshalihannya.

gXi$ gan tingmtah kisahJ Dzun Nun [YurusJ) maksudnva

adalah i$t tf fSti (dan ingatlah kisatr Dann N*), yaitu Yunus bin

Mata.

Beliau dijuluki 9A t\karcna beliau pernah ditelan ikan paus,

sedangkan irir ,Aaun salah satu sebutan ikan paus.

Ada juga yang mengatakan batrwa disebut *$ 5\ karena

ketika dia melihat seorang bayi rupawan, dia berkata, W.U; ry;l';
e, t"/ (hitaml€nlah dagunya , d3t tidak terkena 'ain).

Tsa'lab menceritakan dari Ibnu Al A'rabi, batrwa Q,'Ui
adalah lelnrkan pada dagu anak kecil. Makna t3i&S anaah ttiT
(hitamkanl aD. W (;i '+q*fiy dia pergi.dalam keadaan marah).

Maksudnya adalatr *tli ;yt 'ut olr ri fii lingauah kisah Dzun

Nrm ketika diapergt dalam keadaan marah).
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Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan'Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa

dia maratr untuk Tuhannya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, Al

Qutaibi, dan Al Mahduwi.

Diceritakan juga dari Ibnu Mas'ud

An-Nahhas berkata, "Kemungkinan ini diingkari oleh orang

yang tidak mengerti bahasq padahal ini pendapat yang benar. Jadi,

maknanya adalatr l-t: fil',>, *6 (datam keadaan marah demi

Tuhannya), sebagaimana Anda mengatakan U '*b yakni ','Urt b
(aku marah untukmu).'

Adh-Dhatthak berkata, 'oDia pergi karena maratr kepada

kaumnya."

Pendapat ini diceritakanjuga dari Ibnu Abbas.

Segolongan orang, termasuk Al Ak*rfasy, berkata" "Dia pergi

dalam keadaan maratr kepada raja yang berkuasa saat itu, yang

benrama Hazqiya."

Ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak maratr karena

Tuhanny4 tidak juga marah kepada kaumnya dan kepada raja

tersebut, akan tetapi maksudnya adalah kecewa, karena ketika dia

mer{anjikan adzzrb kepada kaumnya dan meninggalkan mereka"'

kaumnya bertobat, sehingga Allah menyingkirkan anzab itu dari

mereka. Ketika dia kembali kepada mereka dan mengetatrui bahwa

mereka tidak binas4 dia pun kecewa, sehingga pergi meninggdkan

mereka.

Di antara penggunaan kata',..A| dengan makna ini adalah

ucapan penyair berikut ini:

l3tLr"rA,# of'aLft

"Dan dia pun kecewa karena Tamim terus-menerus dicela."
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*& 3rit Jfi'Lff'(alu dia menyangka bahwa Kami tidak akan

mempersempifirya [menyulitkannyaJ). Jumhur membacanya ,i,
derigan fathah pada htrnrf nuun dan kasrah pada huruf daal. Ada

perbedaan pendapat mengenai makna ayat ini berdasarkan qira'ahiru:

Suatu pendapat menyebutkan batrwa matnanya adalatr, dia

mengira Allatl tidak berktrasa untuk mempersulitrya. Pendapat ini

diceritakan dari Al Hasan dan Sa'id bin Jubair. Pendapat ini tertolak,

karena menduga hal seperti itu terhadap Allah adalah kufur, dan yang

seperti ini tidak dilalc*an oleh para nabi 'alahimus shalatu was

salaam.

Mayoritas ularna berpendapat bahwa maknanya adalah, lalu

dia mengira Kami tidak akan mempenulitoyu, sebagaimana firman-

Nvu, 3#lli;;) 3511 i:$-(Melapangkan rezeki kcpada siapa yans

Dia kchendoW dan menyempithonrrya). (Qs. Al Israa' [17]: 30), yakni
tr. t.
u;ler lmempers€mpit). JWa firman Allah SWT, 'i.[, ,#"$ d'2 (Dan

orang yang disempitkan rezeHrya). (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)-

Dikatakan lii a- 'i-ii, sefia'r-i dan'J, yang artinya ';;:b
(mempersempit).

Ada juga yang mengatakan batrwa ini dari 's:sJ\,yatu lt 'laifr

/eit3 ftetetapan; pelaksanaan ketetapan). Makzudnyq lalu dia

menyangka Kami tidak akan menetapkan huhrman kepadanya

Demikian perkataan Qatadah dan Mujahid. Pendapat ini dipilih oleh

Al Farra dan Az-biaj, yaitu diambil dari asal kata ):t;il, yakni

ketetapan" bukan kehrasaan serta kemampuan.

Ahmad bin Yalrya bin Tsa'lab berkat4 "Malcsudnya,*"t4
d*i irrb', dan bukannya aari i.lfiir ftekuasaan). Dikatakan Ufu;i
r]li - l:$4-;1,ir 1r"-oga Allah menetapkan kebaikan untulmu)."

Tsa'lab bersenandrmg, .

'p?tr ptu{}.1s r'f $ etti,s:;Jti,,W'.^ei
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f!;tu3erdt3616 &' eltlclt a$ $.a )"

"Apayang telah berlalu tidakmungHn kambali '

lrep ada kit a s e I amany a.

Kejayaan tidak selalu memintal kedamaian,

maka tidak akan kembali masayang telah berlalu itu-

Maha Suci Engkau, apa yang Engkau tetapkan pasti teriadi, dan

adal ah syuhtr b agi-Mu."

Maksudnya adalah apa yang telah Engkau tetapkan dan

putuskan.

Di antara yang menguatkan perkataan mereka adalatr qira'ah

Umar bin Abdil Aziz dan Az-hthi- berikut irn,;rt'of'P, dengan

dhammahpada huruf nuun dar_ tasydid padahwvf doal,aari i;i3r.

Al Mawardi menceritakan qira'ah ini dari Ibnu Abbas.

Dikuatkan juga oleh qira'ah Ubaid bin Umar, Qatadah, serta Al A'tai,

;trt-U b[ a"ogao dhammahpada huruf yaa' dan tasydid dalam bentuk

mabni lil maful.

Ya'qub, Abdullah bin Abi Ishaq, dan Al Hasan membacanya

l'.rb- a6ngan dhammah pada huruf yaa' dan fathah pada htxuf daal

secara tafihfi,f dalambentuk mabni lil maful.

Para ularna berbeda pendapat mengenai penakwilan hadits

shahih yang menceritakan seorang lelaki yang tidak pernah

melalcukan suatu kebaikan pun untuk keluarganya, lalu dia berpesan

kepada keluarganya agar membakar tubuhnya bila dia mati, ,l tnti

,,b h' id ldemi Allah, seandainya Allah menetapkan atasku....1.65

Sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai penakwilan hadits

ini. Pembatrasan tentang ini cukup Panjang, dan kami telah

6 Muuafaq'alaih.
HR Al Bulfiari (7506) dan Muslim (42ll0).
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menyebutkannya di sini, sehingga tidak perlu lagi melihat yang

lainnya.

Huruf faa' pada firman-Nya, ,Ilti e €'tC (mata dia

menyeru dalam lceadaan sangat gelaP) adalah fasih, yakni setelah dia

ditelah ikan paus, dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap itu.

Malsud ,IJtfi adalah gelapnya malarn, gelapnya laut, dan gelapnya

di dalarn perut ikan paus.

Seruan beliau yaitu, 'u b ay -IS$ 'J $y;Jy$ 6
4--litt (balwa tak ada tuhan [yang berhok disembahJ selain

Engkau. Malu Suci Engkau, sesunggufurya aht adalah termasuk

orang-orang yang zhalim). Maksudnya, .. l>fi ! ii1 r bL (tia* ua+

tuhan [yang berhak disembah] selain Engkau...).

Makna -!fi$ adalah Matra Suci Englaq tidak dikalahkan

oleh sesuatu pun. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang

menganiaya diri sendiri.

Al Hasan dan Qatadah berkat4 "Perkataan Yunus ini sebagai

pengakuan dosanya dan tobatrya dari kesalahannya Beliau

mengatakan itu ketika berada di dalam perut ilcan paus.'

Allah SWT kemudian mengabarkan bahwa Dia

memperkenankannya, 5, Cr'i ?:V, (matra Koni memperkenankon

doanya), yang dipanjatkannya kepada Kalni dalam pengakuannya

akan dosanya dengan ungkapan yang sangat lembut

# |D ){9, (dan menyelamatkannya doipada kedukaan)

maksudnya adalab Kami mengeluarkannya dari dalam perut ikan

paus, hingga mendarnparkannya ke tepi.'

4*;{t US 4llt| (dan demikianlah Kani selamatkan

orang-orang yang berimor) maksudnya adalab Kami selamatkan

mereka dali kedukaan karena a6alan mereka dan rahmat yang Kami

sediakan untuk mereka Ini juga merupakar1 makna ayat lainnya, yaitu

'bH;i- JL"#.O -{ @ '*4i'u i,Y ::f Vi (Maka katau
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sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat

Allah, niscaya dia alan tetap tinggal di perut ilan itu sampai Hari

B erb angHfl. (Qs. Ash-Shaffa at f37l: I 43 -l 44).

Jumhur membacanya aryi,dengan dua hwuf nuun.

Ibnu Amir membacanya ,F, dengan satu huruf nuun darr

hwtf jiim ber-tasydid, serta sukun pada huruf yaa' dalan bentukf 'l

mqdhi, dan menyembtrnyikan mashdar. Maksudnya, dan demikian

juga diselamatkannya orang-orang selamat yang beriman, seperti

ungkapan t-{) q *,yang maknany a t:.ti; ia'}61 q to.

Seorang p*yui. mengatakan,

u.yi' ):;ltu,*rU f t"i,*--rt')t
" Se andainya Fuqair ah melahirlcan anak ani ing,

malra lcarena anak anjing itu, semua aniing meniadi tercela."

Demikian pemaknaan qira'ah ini menurut Al Farra, Abu

Ubaid, dan Tsa'lab. Sementara itu, Abu Hatim dan Az-Zajiai

menyalahkan itu, dan keduanya mengatakan bahwa itu adalatt

kesalalran pengucapan, karena lafazh itu me-nashab-kan ism yang

tidak diseb $kanfa'il-nya, karena semestinya dikatakan 0hfi'''.-.
Ada pendapat lain dari Abu Ubaidah, yaitu di-idgham'kannya

huruf nuun kepada hurufjfire. Demikian juga perkataan Al Qutaibi.

Naniun, An-Nahhas menyanggahnya, dia berkata, "Pendapat ini tidak

tayak dilontarkan oleh seorang ahli nahwu pun, karena terlalu jauh

mamraj nuun da.1jl makhraj jiim, sehingga tidak dapat di-idgham'karr

kepadanya.".

An-Nahhas lalu berkata, "Mengenai ini, tidak ada pendapat

yang pernatr aku dengar yang lebih baik daripada apa yang aku dengar

dari Al Aktrfasy, dia berkata, 'Asalnya gJJ, lalu salatr satu huruf

nuun-rlya dibuang, karena keduanya berpadu, sebagaimana
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dibuangnya salah satu huruf taa' ketika keduanya berpadu, seperti

dalam firman Allah Ta'ala,l:{Jfr Sj (Dan ianganlah kamu beraerai-
berai).(Qs. Aati'Imraan t3]: 103) yang asalnya ,i:trJ'

Saya (Asy-Syaukani) katakan: Demikian juga yang dituturkan

oleh Al Wahidi dari Abu Ali Al Farisi, bahwa dia berkatA

"Sesungguhnyahrxvf mtun kedua disamarkan bersama huruf/iz, dan

tidak boleh ditampakkan, karena akan samar didengar oleh
pendengarnya ketika dipadukannya iWtfa' dengan

idhgham (p€rnasukan ke huruf lain), sehingga dikiranya idgham. Hal
ini dittmjulkan oleh suhtn pada huruf yaa' dalam lafazh uz"l aan

nashab-nya lafazh <4rfi. Seandainya sebagai isrn yang tidak
disebntkan fa'il-nyq maka hunrfyaa'-nya tidak suhtn, dan pasti me-
r afa' -l<an lafazh Q2{St J'

Saya katakan: Saya tidah sependapat dengan pernyataannya"

bahwa tidak boleh menampal*annya, karena telah ditampalkan pada

qira'ahf;rnhnr.

Muhammad bin As-Sumaifi dan Abu Al Aliyah membacanya

!$iil -"1 U.:gi, dalam bentuk bina' lil fa'il,yakni ti' j-, U.:gi
gH'iit (dan demikianlah Allah selamatkan orang-orang yang

beriman).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Murratr, mengenai firman-Nya !;
grt O g(1;1(di waht kcduonya memberikan kcprusan mengenai

tanaman), dia berkate "Tanaman itu berupa hrmbuhan yang tumbuh,,
lalu dirusak oleh karrbing pada malam hari, maka para pemiliknya

-oigudu kepada Daud. Daud lalu memutuskan batrwa kambing (yang

merusaknya) menjadi milik si pemilik tanaman (sebagai

kompensasinya). Mereka lalu melewati SulaimarU dan mereka pun

menceritakan hal itu, kemudian Sulaiman berkata Tidak demikian.

Kambing itu diserahkan (kepada si pemilik taoaman), lalu dia
memanfaatkan darinya, sernentara pemilik karnbing ifu mengurusi
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tanaman itu (memperbaikinya). Bila tanaman itu sudah seperti

sebelumnya (seperti sebelum pengerusakan itu), kambing itu

dikembalikan kepada mereka'. Berkenaan dengan ini, diturunkanlah

ayat, 'uii)7 1(#:. (mat* Kami telah memberilcan pengertian kepada

Sulaiman tentang hukum fyang lebih tepat)." Ini diriwayatkan juga

dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Jarir, A[ Hakim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam

Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai firman-Nya,

i;t C Ok;4 \'&'"i(i @an [ingattah kisahJ Daud dan

Sulaiman, di waldu keduanya memberilcan keputusan mengenai

tanaman), dia berkata, "Ada tanaman anggur yang telah tumbuh

bunga-bungffiyq lalu dirusak oleh kambing ternak. Daud kemudian

memutuskan bahwa karnbing itu menjadi milik si pemitik pohon

anggur. Sementara Sulaiman berkata, 'Bukan ini fteputusannya),
wahai Nabiyullah. Daud berkata, 'Apa itu?' Sulaiman berkata,

'Tanaman anggur itu diserahkan kepada si pemilik karnbing, lalu dia

mcngurusinya hingga kembali seperti semula (sebelum dirusak oleh

kambingnya). Sementara kambing itu diserahkan kepada si pemilik

tanaman anggur dan .dimanfaatkannya. Setelah tanaman anggur

kembali seperti semul4 tanamau anggur diserahkan kepada

pemilikny4 dan kambing itu pun diserahkan kembali kepada

pemiliknya'. Itulah firman-Nya, 'rii$ 6'{n (maka Kami telah

memberilmn pengertian kepada Sulaiman tentang huhtm [yang lebih

tepat);'

Abdtxrazaq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan serupa itu dari Masruq.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas,

hanya saja tidak menyebutkan tanaman anggur.
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Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf,Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu darinya

dengan redaksi yang lebih paqiang dari ini.

Ibnu Jhrir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, ,#; dia berkata, "(Maksudnya adalatt)

digembalakan.'

AMurrazzaq, Sa'id bin Manshtr, Ibnu Abi Syaibah, AM bin

Hunaid, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Haram bin Muhaishah, bahwa

unta milik Al Barra bin Azib memasuki sebuatr kebun lalu merusak

(tanaman)nya, maka Rasulullatr SAW memutuskan bahwa para

pe@ilik kebun menjaganya pada siang hari, dan semqa yang dirusak

oleh binatang ternak pada malam hari menjadi tanggrrng jawab

pemiliknya6 Hadits ini dinilai cacat. Iftmi telah membicarakannya

dalam SyarfuAl Muntaqa.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa ini dari hadits Aisyah,

dengan tambahan di bagian akhirnya: Kemudian beliau membacakan

ay ag iS)!3'"i(S @on [i ngat t ah H s ahJ D oud dan Sul aim an) -

Disebutkan dalaur Ash-Shabibain dat lainnya dari hadits Abu

Hnrairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq 9q W y*-i'q.
tq.;tt ,,s:;S'L. 9a j8 sjt's j1 6SaA ,i#ri 'rrf 4t6 *fu ie
F .hr '*i:cljl,att i6 6#.i3f cn35r r3i6 :Ju6lr(& tt&tbrd

c:,ni//l. * # .ft,, I Vi.t @a dua orang peremlruan yang masing-

mosing membau,a anaknya, lalu datanglah serigala yang kemudian

membawa salah seorang anak Lalu kedua peremlluan itu mengadu

lrepoda Daud" litu Oaud memutuslcan bahwa anak [yang ada, yang

tidak dibm,a oleh serigalal adolah anabtya wanita yang lebih tua.

* shahth.
HR Ahmad $A36); Ibnu Majah Q332); serta Abu Daud (357), dan dinilai

shahih oleh Al Albani dalam As-\utol
Disebntkan juga oleh Malik dalarn Al Mmtaththa'(21747)-
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Lalu lrcdua wanita itu keluar, kemudian keduanya dipanggil oleh

Sulaiman, dan Sulaiman berkata, "Berikan pedang itu (lcepadaht),

aht alran membaginya [yaloi anak ituJ untuk merelm berdua" W'anita

yang lebih muda pun berkata, "Semoga Allah merahrtatimu. Dia

analmya, janganlah engkau membelahnya." Sulaiman lalu

menetaplran bahwa anak itu adalah anakwanitayang tebih muda).67

Walaupun hadits terseLut tidak termasuk yang dikisahkan oleh

ayat ini dari segi hukum yang ditetapkan oleh keduanya, namun

termasuk kisatr yang dialami oleh Daud dan Sulaiman yang terkait

dengan itu.

Abdurrazzaq, AM bin Humaid Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, dan Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azlumah

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai finnan-Nya 3;6 i €fr

"futS 
'#- X*;i (dan tetah Kami rundukkan gunung-guiung dan

burung-burung, semun bertasbih bersama Daud), dia berkata

"Mereka shalat bersama Sulaiman ketika beliau shalat. '14 i{ti
H ,# g"" telah Kami aiarkan kepada Daud membuat baju besi

untuk kamu), yang sebelumnya berupa lempengan-lempengan. Jadi,

yang pertama kali melubangi dan melengkungkannya [yatari membuat

dan mengenakannya] adalah Daud AS."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah serta A[ Hakim, dan dia

menilainya shahih, dari Ibnu .Abbas, dia berkatq "Sulaiman

mempersiapkan enam ratus ribu kursi. Kemudian datanglatr para

pemuka manusia, lalu mereka duduk di belakangnya. Kemudian

datang para pemuka jur, lalu mereka duduk di belakang para pemuka

manusia. Kemudian Sulaiman memanggil bunrng-burung, maka

mereka pun memayungi. Sulaiman lalu memanggil *g*, lalu

membawa mereka pergl (yang normalnya ditempuh) selama

perjalanan satu bulan, (namun dapat) ditempuh dalam satupagi."

n Muuafaq'alaih.
HR. Al Bulfiari (6769) dan Muslim (311344).
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Ibnu Asakir, Ad-Dailami, dan Ibnu An-Najjar meriwayatkan

dari uqbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah sAw bersabda, &l J-tB

& *s;*fi. ,J6 .:"r yi 'j,t ruii{r ,}, ,P Cti? u, ,t;ts Htfr.
,tr d at* Oiirtll opj (Allah berfirman kepada Ayytb,
'"Talrulrah 

engkau apa dosamu kcpada-kt sehingga aht menguiimu?"

Beliau menjawab, "Tidok, waliai Tulunht." Allah berfirmaa "Korena'

engkau masuk kepada Fir'aun lalu merendah di hadapannya dalam

dua kalimat.').6t

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
..Sesungguhnya dosa Ayyub (yang sebenarnya) adalatr ketika ada

ofirng miskin yang meminta tolong kepadanya atas orang ztralim yang

menzhaliminya, ruru1rn beliau tidak menolongnya, tidak

memerintatrkan kebajikan dan tidak mencegah orang zhalim itre dari

kezhalimannya terhadap orang miskin tersebut, maka Allatt

mengujinya' Dalam sanadnya terdapat Juwaibir.

Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dalam Az'ZuM, Abd bin Humaid,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan AbuNu'aim dala6

Al Uityah meriwayatkan dari AMutlah bin Ubaid bin Umar, dia

berkata, "Ayyub mempruryai dga saudara, lalu pada suatu hari

keduanya datang natnun tidak dapat mendekatinya karena bau

busuknya, maka keduanya hanya berdiri dari kejauhan. Satah seorang

dari keduanya berkata kepada yang lain, 'seandainya Allah

mengetahui kebaikan pada Aynrb, tentu tidak mengrljinya dengan ini'.

Aynrb pun merasa sangat sedih karena perkataan keduanya, dan

beliau belum pernatr merasakan kesedihan sepeni itu. Beliau pun

berdoa, 'Ya AllalU jika Engkau mengetahui batrwa alu tidak pemah

tidur malam dalam keadaan kenyang, sementara a}:u mengetahui ada

orang yang kelaparan, maka benarkanlah aku'. Lalu dibenarkanlatr

ilTidzkshahih.

Dikeluarkan oleh Ad-Dailami (4456) dari hadits Uqbah.

Sabth bin Al Jauzi dalam Mir'ot Az-Zaman bedota, 'Tidak benar hadits ini
mwfu', meLainkan mauquf."
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beliau dari langit, dan kedua saudaranya mendengar itu. Ayyub lalu

berdoa lagi, 'Ya Allah, jika Engkau mengetahui, batrwa aku tidak

pernatr mengenakan gamis sementara aku mengetahui ada orang yang

tidak berpakaian, maka benarkanlah aku'. Lalu dibenarkanlah beliau

dari tangit, dan kedua saudaranya mendengar itu. Beliau kemudian

bersungkur sujud dan berkata,'Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, aku

tidak akan mengangkat kepalaku hingga Engkau melenyapkan

(nestapa) dariku'. Beliau pun tidak mengangkat kepalanya hingga

Altah menghilangkan (nestapa) darinya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa ini dari jalur lainnya

secara marfu'.

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

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Ny4 ii;J6
;i1. fj!, 53 9"" Kami kembatikan keluarganya kepadartya, dan

Kami lipatgandakan bilangan mereka), dia berkata, "Dikatakan

kepada beliaq 'Wahai Ayyub, sesungguhnya bagimu keluarga di

surga- Jika engkau mau, Kami datangkan engkau kepada mereka, dan

jika engkau mau, Kami biarkan mereka untukmu di surga dan

digantikan dengan yang seperti mereka di dunia'."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ath-

Thabarani 'meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata: Telah

sampai berita kepada Ibnu Mas'ud, batrwa Marwan mengatakan

tentang aya\ ;i1, iir; ';3 ii'$r1t (dan Kami trembatikan

keluarganya kepadanya, dan Kami lipatgandakan bilangan merelca),

"Beliau dianugerahi keluarga selain keluarganya itu." Ibnu Mas'ud

lalu berkata, "Bahkan beliau dianugerahi keluarganya itu, ditambatl

dengan yang sejumlah mereka."'

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Ya'[a, Ibnu Jarir,

Ib.nu Abi'Hatim, Ar-Rauyani, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Ibnu Marwadaih, meriwayatkan dari Anas,
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balrwa Rasulullatr SAW bersabda, ,b r,P AW t'N.*'4 eilt
*t p,:!x-riil ,grjly'.et b $,e y4 u ,;V:t ll4b' ;-.fl, 'et;
+f v,tli +tfr';fi u itti la iel- ori'a,zb).al,l;f Ju{i ,tbs!.:
.y.6 &u*$fu l;ji'r{"ifu Avt"* 'iri rJri 6j zl'6 ,J-l
6'qs\f t ,'q-fi iu6 ,u;''i ft & T.'1,'#-i +i jt vtt.(+
'Fg g. J :er,rg tu stf x- )c;s-,#}u,it^Jfi J' :6 ;i i;t;-
uvii $ii *ct iX- o,e" E; J 'ri ?'i irt-bf hg va*
qtfr Jfu 

"Li6,qJtTHf 
#:o)i ots ili ,& & yi rt1'1;;1

pf, &;,srif-A i*Vt\y S:r.a1 w t:tyx 4,i ,b!.* ,l
'tltu.'af ,ic,Jr'6 ,i?t $i .otg v'5;l '* ,X, u'*. u &r i;if '$ W
iior+ * *t t*: c,'!: v u; ,P bti i&, &' ..J u!t',F,e]o1 trr

,fu.fri?t ,?;iin;t:t :yrul i ;:€2 ,7'6 .$ Ctf jg :,5'6 v+,t oG

3;i:o;uil,?it *;fr d, Vys1qy fft,Ftu h''c-f
',r0 g 'o;j, F *( C-c?\i *lti ,1,i;it'lsesunggubrya

$tyub menderiti aaoi cobaawtya itu selana delapan belas talrun

Beliau pun ditolak oleh kcrabat yang dekat don yang iauh kectnli

dua lelaH dmi saudora-saudqanya yang sangat kfusus bagfuya-

Kedua saudoranyo itu biasa menguniunginya pagi dot sore. Pada

suatu hari, salah seorang dari kc&nnya berkota kcpadayang satunya

lagi, 'Demi Allah, engkau tahu bahwa $tyttb telah melahtkon suatu

dosa yang tidak pernah dilafukan oleh sorang pun'. Orang yang

satunya lagi bertanya" 'Apa itu?' Dia meniawab, 'Seiak delapan belas

tahun yang lalu Allah tidak menyayanginya don tidak menghilangkan

apa yang dideritanya itu'. Tatkala kcduarya menemui Altyttb, orang

itu tidak sabar untuk menyampaikan hal tesebut kepada Altytb, maka

Ayyub berkata, 'Aht tidak tahu apa yang dikatakan itu, honya saia

Altah mengetahui balwa Aht diperintahkan menang(mi dua orang

yang berselisih dengan menyebut-nyebut Allal, [bersumpah dengan

menyeb* noma AllahJ, lalu aht kcmbali kc nmohh4 kemudion aht

menebuskan PumpahJ untuk kcduanya, karena aht tidak mau Allah

disebut-sebut kccuali dalam kcbenaran'. Apabila $tyb kclwr untuk

memenuhi hajafirya, dan telah selesai haiatnya, dia berpegangan
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lrepada istrirrya dengan tangannya hingga lceperluannya selesai. Lalu

pada suatu hori, dia telat kepadanya, mako Allah mowahyukan

lrepada Ayyb di tempatnya, "Hantamkanlah kakimu; inilah air yang

sejuk untuk mandi dan untuk minum. " (Qs, Shaad [38]: a2). Karena

telat, malra istrinya menyusulnya, sementara Ayyub menyambutnya

dalam lreadaan Allah telah menghilangkan penyakit yang dideritanya

dan dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya. Tatlcnla istrinya

melihat demikiaa dia berkata, "Semoga Allah memberlahirnu.

Apalrah engkau meliltat NabiyuUah yang mendapat cobaan? Demi

Allah, aht belum pernah melihat seorang lelaki yang lebih

menyerupairqn dalam keadaan sehat daripada englau." Ayyub

berlrata, "Sesungguhrryo, inilah aht." Sementara rtu, AWub

mernpunyai dua gundakan, yaitu gundukan bulir gandum dan

gundulran gandum. Allah lalu mengirim, dua elwan Tatlcala salah

satunya sampai lcepada gundukan bulir gandum, dituanglanlah emas

lrepadanya hingga meluap. Sernentara yang lainnya menuangkan

perakpada gun&tkan gandum hingga meluap).6e

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,. Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai

firman-Ny4 $(ii(ir, dia berkata, "Beliau adalah seorang lelaki

shalih, bul€n seorang nabi. Dia mengemban tugas dari nabi kaumnya

untuk menangani perkara kaumny4 memimpin mereka bersamanya,

dan memberi keputusan di antara mereka dengan adil. Oleh karena itu,

beliau disebut Dzulkifli (yang menanggung tanggungan)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Dulu di kalangan bani Isra'il ada seorang qadhi, lalu ketika dia

hampir meninggal, dia berkata, 'Siapa yang akan menggantikan

keudukankq dengan syarat tidak marah?' Seorang lelaki lalu berkata,

6e shahih.
HR Ibnu Hibban (41h.244) dan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zmva'id (8/208),

dia berkata, 'Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al Baozar. Para perawi Al Bazzar
adalah para perawi s hahi h."
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'Aliu'. Dia prur disebut Dzulkifli (yang menanggung tanggungan)'

Seluruh malamnya digunakan untuk shalat, kemudian pagi harinya dia

memberi kepufusan di antara manusia....

Abdunazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, dia

berkata, ,.Dzulkifli bukan seorang nabi, akan tetapi dahulu ada

seorang shalih di kalangan bani Isra il yang biasa shalat seratus shalat

setiap hari, latu dia meninggal, kemudian Dzulkifli "mengerrban

tugasnya setelatr ketiadaannya, maka dia pgn shalat serahrs shalat

setiap hari. Oleh karena itu, dia disebut Dzulkifli."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr, Ahmad, At-Tirmidzi,

dan dia menilainya hasan, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban, Ath-

Thabarani, Al Hakim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam syt'ab

Al Iman, meriwayatkan dari jaftn sa'd 
-maula 

Thalhab- dari Ibnu

Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabdq ,*'U S;$ 2\ O'e

,60,i bf ,p $s; i$.7 arsrz6i?1 ^6t 
,* i;'n Lfit 18?t

r.,Jtrfff ;gsi v ,,)tit ,:okr offt\ ,*), i ,y}.t'ik W'rt| t i
i;t{p,,sa .+a,\\ry r* u;:fi #yk.$i,,r '!6
h cr;i .rfu{ 6:d fu azl r iirti ,i6i .f[ ..# .o"5' t$t v2 ti,j.

$$, ,tg?{b rE iirr iri,l.ti 
"b 

,t$rdbb ,S (ormtli berasat

dari kalangan bani isra"il, dulwtya dia orang yang tidak peduli

terladap dosa perbuatannyo. (Suatu kctika) dia didatangi seor(mg

wanita, talu Dzulkifli memberilrya uang sebanyak erutm puluh dinar,

dengan syarat dia mou disetubuhinya. Ketika Dnlkiffli telah duduk di

atasrq/a, seperti halnya seor(mg suami Pada istrinya, wanita itu

menggigil dan menangis, maka Dzulkifli bertanyo, "Apa yang

membuatmu menangis? Apakah aht telah memaksamu?" Wanita itu

menjawab, "Tidah akan tetqi perbuatan ini, aht belum pernah

melahtkannya, dan tidak ada yang mendoronght kccuali ksrena

kcbutuhan" Dzulhfli lalu berkata, "Engkau akan melakukan ini,

padahal belum pernah melahtkawrya? Pergilah engkant, dan uangitu
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mililonu." Lalu dia berkata, "Demi Allah, setelah ini aht tidak alwn

bermalrsiat lagi terhadap Allah selamanya." Lalu pada malam

harinya dia meninggal dunia, dan orang-orong mendapati di pintu

rumahnya tertulis, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni

Dzulkifli.").70 Hadits ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dan dia

menilainya hasan,Al Hakim, serta Ibnu Mardawaih dari jalur Sa'id -
maula Thalhah-. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Mardawaih dari jalur

Nafi, dari Ibnu Umar

Ibnu Jarir dan Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifat

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, (:t +p$fi
UE:, (dan fingatlah kisahJ Dzun Nun [YunusJ, tretikn dia pergi

dalam treadaan mmah) dia berkata *Marah kepada kaumnya. J 6'#
*{t ,n Qafu dia menyangka bahwa Kami tidak aknn

mempersempitnya [merryulitkanrryaJ). Maksudny4 Kami tidak akan

memberlakukan hukuman dan cobaan kepadanya atas kemarahannya

kepada kaumnya dan sikapnya meninggalkan mereka."

Dia juga berkata "Hulumannya adalatr ditelan ikan paus."

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

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4 ,X J n "b6

l$L (totu dia menyangka bahwa Kami tidok akan mempersempitnya

[merryutitkannyaJ), dia berkata, "(Maksudnya adalatr) dia menyangka

Kami tidak akan menghukumnya dengan hukuman yang menimpanya

ifu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Az-Zuhd, Ibnu Abi Ad-

Dunya, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari

Ibnu Mas'ud, mengenai firman-Nya, ,Ilhl e €'6 (maka dia

70 Sanadnya shahih.
HR Ahmad QD3), dandinilai shahih olehAhmad Syakir.
Dikeluarkan juga oleh Al Hakim (4D54), dia menilainya shahih, dan

pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzal:,o;bi.
HR At-Tirmidzi Q496).
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menyeru dalam keadaan sangat gelap), dia berkata, "Gelapnya
malam, gelapnyaperut ikan paus, dan gelapnya laut."

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi di dalam As-Sunan
dan Nawadir Al (Ishul, An-Nasa'i, Al Hakiim, Al Baz.z.ar, Ibnu Jarir,
Ibnu Abi Hatim, Al Haakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu
Mardawaih, serta Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, dari Sa'd bin Abi
Waqqash: Aku mendengar Rasulullah SAwbersabda, !,t llt ,€)i?5

|rL:- ! 1d,Yt.iv 'd?..,;icrlu-*' 'sf lt uyt ,,elii f e';'i qr;eJi"t Il !t iA e r$ W (Doanya ori, Nun [YunusJ l@til@

beliau di dalam perut ikan adalah; "Tidak ada sesembahan [yang
haqJ selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aht adalah
termasuk orang-orangyang zhalim." TidaHah seorang muslim berdoa
dengannya kepada Tuhannya dalam suatu perkara, kccuali Attah
alran m e n gab ul kanny a) .7 

|

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkata: Aku mendengar
*1sr,.*]1 :iy be.rslbda e, # $ft ,qqf t,ii t, e$ I' n-l
Lfr O{ ,-rrtt og.t 4Zl glo*a'Aliah yang apabila diseru den[an rtu
*oko Allah akan memperkenankan dan apabila dimohon dengan itu
malra Allah akan memberi, adalah doa Yunus bin Mata). Aku lalu
berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu khusus unhrk Yunus? Atau
untuk semua kaum muslim?" Beliau bersabda, Lg '; A. iA

t.':ryf' * u.'si), lt di'#'dt ,e;t1b's 
'tt'a 

i*:ili
itbl W ht ,g bp (Itu untuk yunus secara khusus dai untuk rrong-
orang blriman secara.umutn apabila mereka berdoa dengan itu.
Tidalrlcah engkau dengar firman Allah, "Dan demikianlah Kami
selamatlran orang-orang yang beriman." Itu adalah syarat dari Atlah
bagi yang berdoa kepada-Nya).72

" shohih.
IIR. Al Hakim (l/505) dan At-Tirmidzi (3505).
AI Albani menilainya shahih dalam As-Sunan.
n Dha'i7
Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (17165).
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Al Hakim juga meriwayatkan serupa itu dari haditsnya.

Disebutlran secara valid dalam Ash-Shabibain dan lainnya dari

hadits IbnuAbbas, diaberkata: Rasulullah SAW bersabda, ,6U#l
,F i., 

',.ii",y 3 $l'Jfr'ot (ridak layak bagi seorang pun untuk

meigatakon 'Aht lebih baik daripada Yunus bin Mata.').13

Diriwayatkan pula dalam Ash-Shabib dan lainnya dari hadits

Ibnu Mas'ud.

Diriwayarkan juga dalam Ash'shabibain dari hadits Abu

Hurairah.

4)$ f, :r$$F43:rs:v 6'as s'e sfiri
"AAb 5 :ffi, i;;-fr ui,6 fr' (A;6@r
"656 Cj6,.>. fitit o 6;# 6u #y

6t{;6'$t:*'
",$iL@ <Fidi i4r;i69 li #io tGl o,

i#t;;C*'3564:6is;"Ag
o {.3- ;:,@ o;* 4L3L:#. ii

frGy *A6(e firitfrcp1r$i
riy,!$-@ 6H_{6-riKJl

5M-e:i+LirtUxSL*$
Al Albani menilainya dho'if dalam Dha'if Al Jami' (954).
R Muuafaq'alaih.
HR Al Bulfiari (3395) dan Muslim (411846) dari hadits Ibnu Abbas.
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\rg'cr-i( 1A w C$y, 3;fr 3G;fr 6ii15

@ A;t (L5ri6 ;;iwa.(Li1i;t
uDan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala dia menyeru Tuhannya,

'Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang

diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik'. Maka Kami
mcmperkenanhan doanya, dan Kami anagerahkan kepadanya

Yahya dan Kami jadikan istrinya dapat mengondung.

Sesungguhnya mereha adalah orang4rtang yang selalu bersegera

dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka

berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah

orang-orang yang khnsyu kepada KamL Dan (ingatlah kisah

Maryam) yang telah memelihara kehormatannya,lalu Kami tiupkan

ke dalam (tubah)nya roh dori Kami" dan Kamijadikan dia dan

anaknya tonda (hekuasoan Allah) yang besar bagi semesta alam.

Sesungguhnya (agamataahid) ini adalah aguna kamusemaa;
agaruayang satu danAku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku

Dan mereka telah memotong-motong urusan (agama) mereka di
antara mereka Kepada Kamilah masing-masing golongan itu akan

kemball Maka barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, sedang

dia beriman, maha fdok ada pengingkaran terhadap amalannya itu,
dan sesungguhnya Kami menuliskan amal.annya itu untul<nya

Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeriyang telah

Kami binasakan, bahwa mereka fi.dak akan kembali (kepada Kami).

Hingga apabita dibukakan (tembdk) Yaljuj dan Majaj, dan meieka

turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggl Dan telah

dekatlah kedatangan janjiyang benar (Hari Berbangkit), maka tiba-

tiba terbelalaklah mata orang-orang kaJin (Mereka berkata),

'Aduhai, celakalah kamt, sesungguhnya kami adalah dalont

kelalaian tentang ini, bahkan kami addtah orangqrang yarrg

zhalim'.' (Qs. AI Anbiyaa' l2llz 89-97)
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Firman-Nva,'' *: :t ;S't;g;bs (dan I ingat I ah H s ahJ hkar iv a

tatlcala dia menyeru Tuhonnya)maksudnya adalatr Ui nf : ;l f\ti
fJ y.t:"; (dan ingatlah kisatr Z'akaiyatatkala dia menyeru Tuhannya),

dia beikata, $F ,>;{r'y 5., (Ya Tutnnlat, ianganlah Engkatt

membiarkan aht hidgp seorang dirt), ya]5g6i sendirian tanpa anak.

Pembahasan tentang ayat ini telah dipaparkan dalam surah Aali

'lnraan.

<$51 5 :r$ (dan Engkmlah Waris Yang Patins BaiD,

makzudnya adalah sebaik-baik yang kekal setelah setiap yang mati.

Jadi, cuktrptatr Engkau sebagai penolongku jika Engkau tidak

menganugerahilan analq karena akg tahu Engkau tidak akan menyia-

nyiakan agama-Mu, dan at€n ada dari antara para hamba-Mu yang

Engkau pilih dan Engkau ridhai uutuk menyampaikan agama-Mu.

5 t#:6 @uka Kami memperkcnonkon) doanya, 5 U'[
(don Koni amtgerahkan kepadorya Yalrya'1- Pembahasannya

telah dipaparkan s@ara gaurblang dalam strrah Maryam.

i4;, rA t4^$ @an ltott i iadikan istrinya dapat

mengondung). Mayoritas mufassir mengatakan bahwa tadinya i-t *yu
mandul,lalu Allah menjadikannya zubur. Inilah maksud ryT:'7lat

Ada juga yang mengAtalcan bahrva tadfulta istriq/a berakhlak

buruk, lalu Allah swT meqiadftanryr berakhlak baik. Tidak ada

halangan untuk mengartikannya denggn kedua pelrgertian ini, yaihr

Allah SUrT meqiadiliannf snrbur (dapat mengandrmg) setelah

sebelgmnya dia orang yang mmdut, dao memperbaiki alfilaknya

sehingga berakhlalc terpuji setelah sebelumnya tidak terpuji.

trklimat +fiafr A 6i#-13lG-. ifil$esmssutmva mereka

adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam [mengeriakanJ

perbuatan-perbtmtan yang ba$ sebagai alasan untuk redaksi

sebelgrnnya, yai6 kebailran Allah SWT kepada para nabi-Nya
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'alaihimus shalatu was salaam Jadi, dhamirtersebut kembati kepada

orang-orang yang telatr disebutkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir itu kembali kepada

Takariya isninya, dan Yahya.

Allah SWT kemudian menyifati mereka, bahwa mereka berdoa

kepada-Ny" (;; (ii6 (dengan harap dan cemas), yakni dengan

merendahkan diri kepada-Nyq baik dalam keadaan lapang maupun

sempit.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa 'r;01, adalah

menengadahkan telapak tangan ke aratr langit, sedangkan iilr uaaun

mengulurkan punggung tangan. Mans hub -ny a (;;(gt adalatr karena

sebagai moshdar, yakni #$ o#[-t 6i o*;(sambil mengharapkan

harapan dan mencemaskan kecemasan). Atau sebagai 'illah, yakni

fSti *!A (karena berharap dan cemas). Atau sebagai haal
(keterangan kondisi), yakni 'i;g,\i q,it1 (dalam keadaan mengharap

dan cemas).

Thalhah bin Musharrif membacany a r\bLi)ldengan satu huruf
nuun.

AI A'masy membacanya dengan dhammah pada huruf raa'
dan suhnsetelahnya pada kedua lafaz/r-itu [yakni 6;l G::1.

Ibnu Wutsab membacanya dengan fathah pada huruf raa'dan

fathahsetelahnya pada kedua lafazhitu [yakni q{;GA.

4* 6 l3l'1:) (dan meretra adatah orang-orang yong

Ithusyt kepada Kam) maksudnya adalatr khusyu dan merendahkan

diri.

t{; ;A -,ilg <ao" [ingattah Hsah MaryamJ yang telah

memelilura kchormannnya) maksudnya adalah ? $ti (dan

ingatlatr kisah), yaitu Maryam, karena diatah yang memelihara
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kehormatannya dari yang halal dan yang haram, serta tidak pernah

disentrfi oleh manusia.

Disebutkannya Maryam bersama kisah para nabi, kendati tidak

terrrasuk mereka (tidak terrrasuk golongan para nabi) adalah karena

akan disebutkannya kisah lsa (putanya), disarnping pada kisahnya ini

terdapat tanda kekuasaan Allah yang luar biasa.

L4.; srrze i4iiii (lalu Kami tiupkan kc dalam [tubuhJnva

roh dari Kam). Allah meng-idhafah-kan ailt kepada Diri-Nya,

padatral Did pemiliknya. Ini adalah bentuk penghorinatan dan

pemuliaan. Maksudnya adalah roh Isa.

<;1";v Ll;-q13 4(W (dan l{ami jadittan dia dan

anabtya tanda flrehtasaan AllahJ yang besar bagi semesta alam). Az'

Zajjaj berkata, "Tanda itu satu, yaitu melatrirkannyatanpa ayatr."

Ada juga yang mengatakan bahwa perkiraannya berdasarkan

pandangan Sibawailu ,l W) Wt g vAdlril (dan Karni jadikan dia

tanda [kekuasaan Allah] dan Kami jadikan pula -anaknya tanda

ftekuasaan Allahl), seperti firman-Ny 
^, 

ir.,Lj ti -i:1 A;)3 K6
(Padahat Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari

kcridhaanrrya). (Qs. At-Taubatr l9l: 62). Maknanya adalah, Allatl

SWT menjadikan kisah keduanya sebagai tanda kekuasaan Allah yang

sempurna disamping tanda-tanda yang lainnya

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud i-,-1i (tanda) adatah

jenis yang menyelunrh, karena masing-masing dari keduanya

memiliki banyak tanda (kekuasaan Allah). Makna 'c,i '.LLI adalatr

menjaga kesucian dan memelihara kehormatan diri dari perbuatan keji

dan sebagainya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksud A,-jl di sini

adalah kantong gamis, bahwa dia selalu mengenakan pakaian yang

suci. Penjelasan ayat serupa ini telah dipaparkan dalam surah An-

Nisaa' dan Maryam.
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Setelah Allah SV/T menyebutkan nabi-nabi, Allah
menerangkan bahwa mereka semua sama-sama memeluk agama

tauhid, €o'tJ.-2'A gil .,.5 iL @esungguhnya [agam.a.tauhidJ ini
adotah agama kaiu semua; agamayang sa4.Maksud illii"i adatah

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibatr. Ayat lain yang

semakna dengan ini [yakni tentang makna latazinillfi aaaan firman-

Nyu, id {b 6'&lzTt.-:GylSrrrnggrhnya kami mendapati bapak-bapak

lrami menganut suatu agama). (Qs. Az-Zukhruf p3l:23). Maksudnya,

yi & (menganut suatu agama). Seakan-akan Allah mengatakan,

"Sesungguhnya agama kalian ini adalah agama yang satu (yang sama),

tidak ada perbedaan antara umat-umat terdahulu dalam hal tauhid, dan

tidak ada yang keluar dari itu kecuali orang-orang yang kufir dan

menyekutukan Allah."

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah,

sesungguhnya syariat yang Aku terangkan kepada kalian dalam Kitab

kalian ini adalah syariat yang satu [yang sama].

. --Adp 
juga yang mengatakan batrwa *uko*yu adalah g#'ot

iVtt ry;3i{i4 1r"s-gguhnya agama kalian ini adalatr agama yang satu

[yang sama]), yaitu agama Islam.

Manshub-nyu il! '^A A^l,fr.karey sebagai lual, yalcrri

sama, tidak berbeda. Ini juga dibacu'&t 9;6b\dengal nashab pada

latatu piif U*u dignssan sebagai badal ai; ** o1, sedangkan

lchabu-nya €,ius '{{. r,r-n* membacany " !!it dengan rafa'
karena sebagai klwb w,sedangkan nashab -ny a',:-5'rAadalah karena

sebagai lual, sebagumana telah dikemukakan tadi.

Al Farra dao Az-7anaj berkata, "Maksudnya adatah sebagai

pemutus karena benttrknya nakirah setelatr sempurnanya redaksi."

-s:,i56 H:6 (dan Atu adatah Tulunmu, maka

sembahlah AhO saja" dan janganlatr kalian menyembah selain-Ku" apa

pun itu.
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# i5 ti&; (dan mereka telah memotong-motong

urusan [agamal merela di antara merefta) maksudnya ada]a]t

terpecah-betah dalam urusan agama sehingga menjadi seperti

potongan-potongan yang bercerai-berai.

Al Akhfasy berkata, "Mereka berselisih di dalamnya."

Pendapat Al Akhfasy tersebut senada dengan pendapat yang

pertama

Al Azhari berkata "Maksudnya udulrh e,#.J $'7s lmereka
lr.7

berpecah-belatr pada perkara mereka). Lalu me-nashab-kat dl
denganmembuang gi."

Maksud ayat ini adalah orang-orang musyrik. Allah mencela

mereka lar-rtaran menyelisihi kebenaran dan mengambil tuhan-tuhan

selain Allah.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah semua

manusia, mereka menjadi perkara agarna mereka terpotong-potong

dan terbagi-bagi di antara mereka; yang ini muwatrhid, yang ini

Yatrudi, yang iniNasrani, dan yang ini penyembatr berhala.

Allah SWT kemudian mengabarkan- bahwa kembalinya

mereka semua adalah kepada-Ny u 6j2>€4L3> (kepada Kamilah

masing-rnosing golongan itu alcan kcmbali),yakni masing-masing dari

golongan-golongan ini akan kembali kepada Kami saat pembangkitan

kembali setelah mati, dan bukannya kepada selain Kami.

€;rtAi 4 d-l- dii (rnaka barongsiapa yang mengeriakan

amal shalih) maksudnya adalah, barangsiapa mengerjakan sebagian

amal shalih, dan bukan semuanya, karena tidak seorang pun yang

mampu melalarkan semuanya. 'r$, fi Gedong dia beriman) kepada

Allah, para rasut-Ny4 dan Hari Alfiir, ) iL6VZJ,1 1*Ara ttaatc

ada pengingkoran tertudop amalannya itu), yatxli #.t# f (tiaut

ada pengingkaran terhadap amalannya itu), dan tidak ada penyia-

nyiaan pLJ*yu- fir uaaun lawannya i,e$ ti**l . firjuga berarti
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nilimat, yaitu lawannya bersyukur. Dikatakan t:rF -'F
ttr{i-. 

., 2.
Dalam qira'ah Ibnu Mas'ud disebutkan iU. F ,3.

6& 'i Gy {ao" sesungguhnya Kami menulislcan

amalannya itu untubtya) maksudnya adalah memelihara amalannya

rtq seperri firman-Ny4 ,$ I 1s 6 & *F i(i 
"i 

* A
(Sesungguhnya Aht tidak menyia-rryialcan amal orang'orang yang

beramal di antara kannu, baik laki-laki atau perempuan). (Qs. Aali

'Imraan [3]: 195).

-tiglfrfS&igt gungguh tidak mungkin atas [pendudukJ

suatu negeri yang telah Kami binasakan).7.'aid bin Tsaib dan orang-

onmg Madinatr membacanya ii<. Sementira itu, orang-orang

Kufah membacanya ii1.
Qira'ahyang pertama dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim.

Qira'ahyang kedua diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan

Ibnu Abbas.

Kedlanya ojltfr dua macam logat atau dialek atau aksen,

seperti kotta,b dan JX;.

Sa'id bin Jubair membacanya iyj, deigan,fathah pada huruf

fua',lrosrahpada huruf ,oo', dinftothin paAahtruf miim.

Ilaimah dan Abu Al Aliyah membacanya {12, denganfattwh

pada hunrf haa, dhammah pada huruf raa', dal fatluh pada huruf

miim.

\1KJ1@ang telah Kami binasakan) maksudnya adalah yang

tetah l(ami tetapkan kebinasaannya

Kalimat 6i4- * {X (baltwa mereka tidak alcan kcmbali

lupada KamiJ) berada pada posisi rafa' sebagai mubtada', dan

Hnbar-nya adatah ltj,. Atau, sebagai fa'il'nya yang memerankan
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Hnbar-nya. Maknanya yaitu, sama sekali tidak mungkin mereka tidak

kembali kapada Kami untuk pembalasan.

Suatu pendapat merryebutkan bahwa { p"du kalimat 6;-5-{
adalah tambahaq yakni, sungguh tidak mungkin penduduk suatu

negeri yang telah Kami binasakan untuk kembali ke dunia setelatr

dibinasakan. Pendapat ini dipilih oleh Abu Ubaidah.

Ada juga yang mengatakan batrwa lafaz/nitf di sini bermakna

wajib atau pasti. Wajib atas penduduk suatu negeri. Contohnya

ungkapan Al Khansa berikut ini:

.;* ,{.'e;'l r;a * r$r;. s!"tst ,srf l Ct;LYt
at.

"Sungguh, aht tidak melihat m$a yang posti menangisi kedukaawtya,

lce ctoli aht menongis i ShaWtr."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adatatr, tidak

mungkin mereka kembali kepada tobat. Dengan anggapan batrwa i di

sini sebagai tambahan.

An-Nabhas berkata, *Ayat ini rumit. Pendapat yang paling

bagus dan menonjol adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah,

Ibnu Ulayyah, Husyaim, Ibnu Idris, Muhammad bin Fadhl, Sulaiman

bin Ha1.yan, dan Mu'alla driri Daud bin Abu Hind, dari lkrimah, daxi

Ibnu Abbas, mengenai makna ayat ini, dia berkata, 'Pasti mereka tidak

akan kerrbali'. Maksudnya mereka tidak akan bertobat."

Az-7-anaj dan Abu Ali Al Farisi mengatakan bahwa pada

redaksi ini ada kalimat yang disembunyikan, yaitu 'dan tidak mungkin

penduduk suatu negeri yang telah Kami tetapkan untuk dibinasakan

dari akar-akarnya" atau dikunci-mati hati para pendudtrknya, untuk

diterimanya amal dari merekq karena mereka-tidak akan kembali

(tidak akan bertobat)".
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eiU; Lfi-46t$ (htng ga ap ab it a dib utatrnn' [t e mb o kJ

Ya'juj a*, Uil"it. G" di sini adalatr yang menceritakan redaksi

setelahny4 dengan anggapan dibuangnya mudlnf.

Ada juga yang mengatakan bahwa iL ai sini menunjukkan

batas. Maknanya yaifiL orang-orang yang telah disebutkan itu terus-

menerus demikian hingga Hari Kiamat, yaitu hari dibukakannya

tembok YaJuj dan MaJuj.

5j5-yi;8L ifr (dan mereka turun dengan cepat dari

seluruh tempat ydng tioSSD. Dhamir-nyaunttrk ,i7l tili CV"':"i
dan MaJuj). ?eir adalah setiap tanah yang tinggr- Bentuk jamaknya

tartll diambil aari flti i:e lcembtxrgrya tanah).

Makna 5j=i-lturun de n gan c epat) adatatr'tt i:fr(cepat).
Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya tti:P-Getuar).

Az'Z*itlai berkata, "l!':'!, adalah jalannya serigala yang cepat.

Dikatakan tfl*;t - t;lt- f,J - ,W- ,ui' ,J irxi ,ff artnya

fulan lompatannya cepat."

Maksudnya, Ya'juj dan MaJuj berjalan cepat dari setiap tanatl

yang tinggr dan berpencar di bumi.

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir pada kalim"t fr
(dan mereka) adalah untuk semua makhhrk. Maknanya Yaitu, mereka

semua dihimpunkan ke tempat berdiri (padang mahsyar) dan mereka

berjalan cepat dari setiap tanah yang tinggi. Ini juga dibaca 
'oj.j;-,

dengan dlwmnah pada huruf siin. Demikian yang diceritakan Al
Mahduwi dari Ibnu Mas'ud. Qira'ah ini diceritakan juga oleh Ats-

Tsa'labi dari Mujahid dan AbuAsh-shahba'.

Kalimat US'.rS;t (:irg (dan telah dekarlah lcedatangan janii
yang benar [Hari Berbangkit) dr''athf-kan kepada 4.
Maksudnya adalah hisab yang lerjadi setelah dibukanya tembok JaJuj

dan MaJuj.
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Al Farra, Al Kisa'i, dan yang lain mengatakan bahwa maksud

'gS '-ggadatah Kiamat dan huruf wowu di sini sebagai tambatran.

lnaaaaaaaaaaaaa Maknanya: Bila tembok YaJuj dan MaJuj telah

dibuka, maka telah dekaflah Kiamat. Jadi ,:. ri)y sebagai penimpal 6!.

Contohnya, firman Allah Ta'ala f6-i6j @ *;\. ,N' CI;l TAi *dan

Ibrahim membaringkan anafurya atas pelipis. Dan Kami panggillah

dra." (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 103-l0a).

Al Farra membolehkan penimpal GlaOaan;#!7ra5" <,tWor.$
1

V.i{6-5i @aka tiba-tiba terbelalaHah mgta orang-orang kafir).Paru
atrli nahwu Bashrah mengatakan bahwa penimpalnya dibuang, dan

perkiraannya adalah ff-S V tj6 (rnaka mereka berkata, "Duhai, celaka

kami.'). Demikian juga yang dikatakan oleh Az-Z,a11aj. Dhamir pada

kalimat 6$ untuk kisah ini, atau rmtuk yang tidak diketahui, yang

ditafsirkan oleh redaksi setelahnya $ai sini menunjul'r&an tiba-tiba.

Ada juga yang mengatakan bahwa r9laksinVa:"d+ lelnurna
pada lafaztr lrPerktuaannya adalah;3t t59, yakni eitijl l5!i (maka

tiba-tiba terjadilah KiamaQ. Maksudnya adalah, Kiamat tampak jelas,

seakan-akan sedang terjadi. Kemudian dimulai lagi redaksi baru,

lt${ 6;f #.1W (terbelalaHah mata orang-orang trafir)dengan
anggapan didahulukannya khabor daripada mubtada', yakni mata

orang-orang kafir menjadi terbelalak.

Kalimat W- (adtilui, celakolah kam\ diperkirakan adanya

hal perkataan, yakni mereka berkata, lii i; {fr O % i
(sesungguhnya kami adalah dalan kelalaion tentang ini), tentang

pembangkitan kembali dan hisab yang mendatangl kami secara tiba'
nb". 4t7r(L S (bahkan kami adatah orang-orang yang zhatirn).

Mereka menepiskan kelalaian dari dfui merek4 yakni Kami tidak lalai,

tapi kami adalah omng-orang yang menzhalimi diri kami sendiri

dengan dan tidak memafirhi para rasul.
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Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny q i4i ii' G#3 (dan Kami

jadikan istrinya dapat mengandung), dia berkata, "Sebelumnya, istri

Z*ariyabanyak bicara, lalu Allah memperbaiki perihalnya."

Diriwayatkan juga serupa itu dari sejumlah tabi'in.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini,

dia berkata *(Maksudnya adalatr) Kami berikan kepadanya anaknya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibhu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Sebelumnya istrinya itu

mandul, lalu Allah menjadikannya subur, dan beliau dianugerahi

Yatrya darinya."

Mengenai firman-Nyq <4?i5.6 $t:<t (don mereka adalah

orang-orang yang khusyu kepada Kami), dia berkata, "(Maksudnya

adalatr) merendahkan diri kepada Kami."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai finnan'Nya, (6 6iS
(-;; (dan mereko berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas),

dia berkata, "(Maksudnya adalatr) berharap kepada ratrmat Allah dan

cemas terhadap ad?ab Allah.'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir bin Abdullatr, dia

berkata, "Rasulullah SAW ditanya mengenai firman Allah SWT,
(;; (6 6i$ (dan mereka berdoa kepada Kami dengan lrarap

dan cemas), beliau pun bersaMab (ik t$12 $k (bj lnertarap
begini dan cemas begini). Sambil menghamparkan kedua telapak

tanganny4 yakni menjadikan bagian punggulg tangan ke arah bumi

saat menyebutkan tentang harapan, dan sebaliknya saat menyebutkan

kecemasan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al.Mundzir, Ibnu

Abi llatim, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, dari Abdullatt
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bin Ukaim,'dia berkata: Abu Bakar berkhutbah di hadapan kami, lalu

dia memanjatkan puja dan puji kepada Allah, kemudian berkata,

"Amma ba'du. Sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar

bertakwa kepada Allah dan memanjatkan pujian kepada-Nya dengan

pujian yang layak bagt-Nya. Hendaklah kalian membaurkan harapan

dengan kecemasan, karena sesungguhnya Allah memuji 7al<ariya dan

keluarganyq Allah !9rfirman, Cj$ +$Sfi A 6j#'$U ffL
4-v*, 6 $t'<t'6; (ii{ (sesungguhnya merela adalah orirg-
orang yang sel'atu bersegera dalam [mengerjatranJ perbuatan-

perbuatan yang baik dan mereka berdoa kcpada Kami dengan harap

dan cemas- Dan mereka adalah orang-orang yang Hrutyt kepada

Kami)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai fi rman-Nya, 1't*S'14 g *$'bl, (S e s un g guhny a [a gama

truhidJ ini adalah agama kamu.semua; agama yang satu), dra

berkata, "(Maksudnya adalah) tlrl &l i3A; rii 31(sesungguhnya ini

adalah agama kalian semua, agama yang satu)."

Ibnu Jarirmeriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, mengenai firman-Nya,

# i5 f;i;li; (dot mereka telah memotong-motong urusan

[agamal mereka di antora mereka), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

mereka berselisih mengenai unsan agama."

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

dalam Asy-Syu'ab meiwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, Tiffif, #:l eii< @ungguh tidak mungkin atas [pendudukJ
suatu negeri yang telah Kami binosakan), dia berkat4 *(Maksudnya

adalah) yang pasti dibinasakan. 6j4-{ {X (batrwa mereka tidok

alran kembali [kcpada Ko iJ),yakni mereka tidak akan benoba:t.'
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Sa'id.bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi
Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa

dia membaca ,3-3 {FiS<; @ungguh tidak mungkin atas [pendudukJ
suatu neger), dia berkata, *(Maksudnya adalah) dipastikan atas

penduduk suatu negeri. 6j-,1- I fit\ \Kil @ang telah Kami

binasakan bahwa mereka tidak akan kembali [kepada KamiJ),

sebagaimana yangdifirmanlan-Nya, girt <i #KJA ;{!;#l
irF,t- '1 rtA S <fiaar*rn mereka mengetahui berapa banyabtya

umat-umai sebelum mereka yang telah Kami binasakan, babwa

orang-orang itu tiada kembali kepada mereka). (Qs. Yaasiin [36]: 3l).

AM bin Humaid juga rneriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin
Jubair.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai fimran-Ny4 gL p n
(dari seluruh tempat yang tinggi), dia berkata "(Maksudnya adatatl)

)? (t"*pat yang tinegr). 6$-(turun dengan cepat), yakni datang

atau muncul."

Banyak hadits yang menyebutJcan tentang sifat YaJuj dan

MaJuj serta waktu keluarnya mereka, namun tidak ada kaitannya

dengan penafsiran ini, sehingga banyak faedatrnya apabila

dikemukakan di sini.

qi ;5 % 4.2 ;,fr :"i u6_:tJW: i4y
AL4W;114!,:{3i<,6 5i5

o.fiiy@ <,jfr-{ t4 -i, 3-$ Arf @'orig
( i{-.t-{GD'a&li $,#3 {#i1 t3, 6 ;i':,
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osesunggtrtnya kamu dan apayang kanu sembah selain Allah,

adalah urryran lohanam, kamupastimosuk ke dalamnyo

Andaikota berhala-berhala itu tuhan-tuhan, tentulah mereka tidah

mtsuh neraka. Dan semuanya afut kelul di dalarutya Mereha

merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa

mendengan Bahwasanya orangerang yang telah ada untuk mereka

ketetapan yang baih dafi Kami, mueha itu diiauhkan dari neraka,

merekatidak mendengu sedikitpun suata api neraka, dan mereka

kekol dalam mcnikmafi,apa yang diingini oleh mereha Mereka

tidak disnsohkon oleh lcedahsyatanyang besar (pada Hari Kiamat)'

'?i!lJs
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dan mereka disambut oleh para malaikal (Malaikat berkata),

'Inilah hariituyang telah diianiikan kepadamu'. (Yaitu) pada hari

Kami menggulung langit bagai menggulung lembaran-lembaran

kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama

begitulah Kami akan mengulanginya Itulahianii yang pasti Kami

tepafi; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya Dan

sesungguhnya telah Kamitulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis

dalam) Lauh Mahfuzh, bahwa bumi ini dipasakai hamba-hamba-

Ku yang shalih. Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam

(surah) ini, benar-benar meniadi peringatan bagi kawn yang

menyembah Allah. Dan tiadalah Kamimenguttts kamu, melainkan

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alatn Katakanlah,

'sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah" Bahwasanya

Tuhanmu adabh Tuhan Yang Esa, maka hendaklah kamu berserah

diri (kepada-Nya)'. Jika mereka berpaling maha katakanlah, 'Aku
telah menyampaikan kepada kamu sekalian (aiaran) yang sama

(antara kita) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan

hepadamu itu sudah dekat atau masihiauh'. Sesungguhnya Dia

mengetahuiperhataan $ang kamu ucapkan) dengan terang'

terangan dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Dan aku

tiada mcngetahui, bolehiadi hal itu cobaan bagi kamu dan

kesenangan sampai kepada suatu waktu (Mahammad) berkata, 'Ya

Tuhanku, berilah keputnsan dengan adil Dan Tuhan kami adalah

Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yurtg dimohon pertolongan-Nya

terhadap aPayang kamu katakan'.'

(Qs. At Anbiyaa' [2U: 98-112)

Allah SWT menerangkan perihal sesembahan-sesembahan

mereka pada Hari Kiamat, !A,#-;rt -7i, u635\6 H
(sesungguhnya kamu dan apayang lcamu sembah selain Allah, adalah

TAFSIR FATHUL QADIR 449



umpan Jahanam). Im khithaD dari Allah SWT kepada penduduk

Makkah.

Maksud fi vj' u6:!t36 @o" qpa yang kamu sembah

selain Allah) adalah berhala-berhala yang biasa mereka sembatr.

Jumhur membacanya ,#, dengan hrx:uf shaad, yakni bahan

bakar Jahanam, dan setiap.yang menyalakan api atau mengobarkannya

adalah'*, (urnpan api). Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari.

Abu Llbaidah berkata, "Setiap yang Anda lemparkan ke dalam

api, berarti Anda telah mengumpankannya untuk api." Ini seperti

firman-Nya, ';t;+tJ i(Iiti:'$ 6i'tgll$$ (petiharatah dirimu dari
neralrayang bahon baknrnya manusia dan batu). (Qs.Al Bqqarah [2]:
24).

Ali bin Abi Thalib dan Aisyah membacanya 'iry.'*r,dengan
hltruf tlua'.

Ibnu Abbas membacany a t+12i, dengan fulrlrf dhaadh.

Al Farra berkata, "Diceritakan kepada kard, bahwa 'r. -pAt

menurut logat warga Yaman berarti '}atGayu bakar)."

Maksud dilemparkannya berhala-berhala ke dalam api neraka

kendati berhala-berhala itu adalah benda yang tidak berakal dan tidak
dapat merasakan apa pun, adalah membungkam orang-orang yang

menyembahnya, dan sebagai tambalmn celaan bagi merekq serta

dilipatgandakannya kenrgian bagi mereka

Ada juga yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu
dipanaskan sehingga menempel pada merek4 sebagai tambatran adzr;b

bagi mereka.

Kalimat <irr|qi ;13 (kamu pasti masuk kc dalamnya)bisa
sebagai kalimat permulaan, dan bisa juga sebagai badal dari ,#,"
;3A (umpan Jatranam). Ifiithab ini untuk mereka dan apa yang
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jb.

mereka sembah. Htxuf laam pada kalimat t{l sebagai penguat karena

lemahnya fungsi ismul fa'il.
Ada juga yang mengatakan bahwa huruf laom int hrmakna

Maksud i1fii di sini ttrakni M fiirit adalah i?ltJ,
(masuk).

Banyak ulama mengatakan bahwa ayat ini tidak mencakup Isa,

llzair, dan malaikat, karena ti adalah yang tidak berakal. Seandainya

memaksudkan secara umum, tentu dikatakan otqi|fl (dan siapa-

siapa yang kamu sembah).

Az-hnaj berkata, *Juga karena yatg.dr-thithab olehayat ini
adalah kaum rirusyrik Mal&ah, tidak termasuk yang lain."

(.;;; ('\AI, ,13d 6g J Tondoitoto bertuta-berluta itu

tuhan-tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka) makstdnf adalalL

seandainya berhala-berhala ini adalah tuhan-ttftao, sebagaimana

katian nyatakan, tentulatr mereka tidak akan masuli ne,raka Yang

menyembah dan yang disembah tidak akan masuk neraka

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, para

penyembah tidak akan memasukinya, akan tetapi berhala-berhala itu

memasukinya karena mereka bukan para tuhan. Redalsi ini
membungkam para penyembah berhala, sekaligus sebagai dampratm

yang keras.

'o)it€ li]- 34 (dan semuanya akan kckal di dalonnya)

maksudnya adalab para penyembah dan yang disembah akan kekal di

dalam neraka, serta tidak akan pernah keluar darinya-

#G-fr (mereka merintih di dalam api) maksudnya adalalL

orang-orang yang masuk neraka itg merintih. {Jt adalah suara napas

kesedihan. Maksudnya di sini adalatr rintihan dan napas yang berat

Penjelasannya telah dipaparkan dalam suratr Huud.
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<,j'{'i- { Li4 ;fi <a"" mereka di dalamnya' tidak bisa
mendengar) maksudnya adalah, sebagian mereka tidak dapat
mendengar rintihan sebagian lainnya karena dahsyatrya huru-hara.

Ada juga yang mengatakan batrwa mereka tidak dapat
mendengar apa pun karena mereka dihimpun dalam keadaan tuli,
sebagaimana firman Allah SwT, K.;q, b;:, it -#i;- fifr;(5t 1oo, Kami akan mengumpulkan mereii pada Hari Kiamat atas
mulra mereko dalam keadaan buta, bisu dan perrak). (es. Al Israa'

ftTl:97).

Diambilnya pendengaran mereka adalah karena ada sebagian
yang menenteramkan dan menyamankan.

Ada juga yang mengatakan bahwa merekd tidak dapat
mendengar apa yang menyenangkan mereka, tapi mereka dapat
mendengar apa yang buruk bagi mereka.

Setelatr Allah menerangkan perihal orang-orang yang
sengsara, Allah mulai menerangkan perihal orang-orang yang bahagia,
.6Art C, # i'r'{ O,ltit (bahwasarrya orang-orang yang telah ada
untuk merekn ketetapan yang baik dari Kami),yaitu kebahagiaan. Ada
juga yang mengatakan "petunjuk", atau "berita gembira masuk surga",
atau "surga". 'affi $ ,[ij (mereka itu dijauhkan dori neraka). rnr
menunjukkan oftmg-orang yang disifati dengan sifat tadi. (a gari
neraka), yakni dari Jahanam, karena mereka sudah berada di surga.

t'i \; 65-{ (mereko tidak mendengar sedikit pun suara
api neralra). 'u4t d^'r#it adalah sgara yang Anda dengar dari
sesuatu yang melintas di dekat Anda. Maknanya yaitu, mereka tidak
mendengar gerakan neraka dan para penghuninya. Kalimat ini sebagai
badal dari 'ai3€., atau sebagai haol dari dhamir-nya.

I'riLL # ;ifri tt A {.; (dan meretw kEkat dalam
menilonati apa yang diingini oleh mereka), yakni abadi, dan di dalam
surga terdapat segala hal yang diinginkan oleh jiwa dan distrkai oleh
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mat4sebagaimana firman Allah SWT, 'tr-#l1$Ft
6j-33(.li4!$3t loi dalawtya kamu memperoleh qw wng iamt
inginkan dan memperoleh di elalamnya qpa yorg karu minta)- (Qs

Fushshilat [al]: 31).

5#i1 ',$, 'isn- { (mereka fidak diilsalrkon oleh

kcdahsyatan yang besar hrada Hd KiamotD- Abu la'far dan Ibnu

Muhaishin membacanya iili{ i, d"og* dha runah @a hunrf yaa'

dan kasrah pada huruf zaaY.

Ulama lain membacanya 'rir31{, de,ngm fdlul, pada huruf

yaa' dam dhammahpada hunrf zaaY.

Al Yazidi berkata, "'{i adalahlogat suku aumisy, sedangkan

'a*it logatbani Tamim."

E'li'€fr adalah hunr-hara Hmi Kimd ymg benrya

pembangkitan kembali, hisab, dan siksa
ta ,24 .tlzzzz --''rA45 Xg6 (dan mereka dismtbt oleh poa nalaikd)

maksudnya adalah disambut di pintu-pinhr surgA sombilmengucapkan

selamat kepada mereka dan mengatakar5 6&3 %6ifrPi66
(inilah huimu yang telah dijor{ikon kcpadonru) s€Mrattu di dunia, dan

disampaikan kepada kalian sebagai kabar ge,mbira- Demikian yang

dikatakan oleh sejumlah mufassirl*a maksud kalimet ':i'{ O-$iit

63liq4 (bohwasanya orcmgQrang yorg telah ada rntuk mereka

ketetapan yang baik dari Kani) hingga di sini ndalah semua yang

disifati dengan keimanan dan amal shallh, dan hkmya Al lt{asih,

Uz:rh, sertamalaikat.

Mayoritas mufassir mengatakan bahwa ketika diturumkan ayat,

6r!15 Yt fiy @esmgguturya komt @ ry yang kotttt

sembah),Ibtu Az-Zaba'ri mendatangi Rasulullah SAW dan berkat4

"Hai Muharnmad, bukankah engkau'menyatakan bahwa UT ir adalah

seoftulg lelaki yang shalih, bahwa Isa adalah seormg lelaki yang

shalih, dan batrwa Maryam adalah seormg perc'mpxan yang
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shalihah?" Beliau mer{awab, ,irrnor.,, Dia berkata lagi,
"Sesungguhnya malaika! Isq rJzair, dan Maryam adalatr yang
disembatr selain Allah, maka mereka di neraka.,, Allatr lalu
menurunkan avaL &;aii t3; # Jat 6-ifr4 (batwasanya oranS-
orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami).
Keterangan tentang orang yang meriwayatkan ini, insya Allah, akan
dikemukakan sebentar lagi.

.>i4[ 0#i diK.i4l * ii [yaituJ pada hari Kami
menggulung langrt bagai menggulung lembaranJembaran rrcrtas).
Abu Ja'far bin Al ea,q4, SyaibalU Al A,raj, dan Az:Ztthi
membacanya,s jrl, d"ngan huruf raa' ber dhammah dan me- r afa, -kan
lafazl ir;lt.

Mujahid membacanya .Jr'ir- 6engan huruf yaa' ber-fathah
dalam bentuk mabni lil fa'il, dengan makna 

"ri.l-lr 
1r ,fJLi iat|ah

menggulung langit).

Ulama yang lainnya membacanya rsSfi, dengaahuruf nuun.

Mawhub-nya i5- ^aaua 
karena kalimat r'# (Kami arran

mengutanginya) marcuanya adalah ,r:;.St ,ty ?r_;Lj; 6f*ri uf.*
mengulanginya pada hari Kami menggulung langrQ.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini sebagai bador d*t
dlumir yang dibuang pada karimat <rfr3, dan perkiraannya adalatr
€y ?'i 'rtsbj iif C. @ang telah dija4iikan kcpadamu it4 yaitu
hari dimana l{omi menggulug).

Ada yang mengatakan bahwa mawhub-nyaitu adalah kafena
kalimat 'j6rt g, ,fi{n { (mereka tidak disusahkan oleh
lre dahsyatan yang b e s ar).

Ada yang mengatakan itu karena karimat x:39; (mererra
disambut).
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Ada juga y^F.Pengatakan bahwa itu terkait dengan kalimat

yang dibuang, yaitu iii lingatlah), dan inilah yang lebih jelas'

*rlfr t)rakni M 
"#ladalah 

lawan a*i ]Ait (membentangftan

atau membuka)

Ada juga yang mengatakan bahwa tslr adatah 'i;;ir
(penghapusan)

Maksud rAzll (angit) adalah jenis. 'Jd,Jlt adalah lembaran,

yakni menggulung seperti gulungan kertas.

Ada juga yang mengatakan batrwa'1"':"ltadalah tt irr @ut'u

catatan), yaitg dari it[it;lit yang artinya pencatatan Asalnya jugp dari
' j;#r y*g *io,u ember. Dikatakan ;u.'lt'&'' artirya aku menarik

ember dan dia menarik ember. Kemudian kata ini dipinjam rmtrk

mengUngkapkan pencatatan dan pemeriksaan- Contohqra adalah

ucapanAl Fadhl binAl Abbas binUtbahbinAbi Lhb,

qrtt* jt j:tt{A t 6J-G*U-;
"SiaPa Yang menuik ember densanha

maka dia menarik ember fungan yorg miiq

memenuhi ember hingga toli pengikdryn'"

Abrr Z,r,ah bin Amr dan Ibnu Jarir membacanya '52!.1,

dengan dhommah pada hunrf siin dan iiim sertz tasttfid pada hlrttr

laam.

Al A,masy dan Thalhah membacanya deng@ fdhoh @a
hnruf siin, suhm pada hurufT'i im, setta t akhfif pada fuJfij|fi laa n.

pr aurum ayat ini mengandung dua kemungliqpa makna:

Pertamt, plr, ' Yang lawan dari pSt

(membentangkan atau membuka). Contohnya fiIman Allah SWT'

4#,8,9;i13f55(Dan tangit digshmg dengor twtgor ko't@'-

Nya). (Qs. Az-Zumar l39l:67).
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Kedaa, penyembunyian dan penghapusan, karena Allah SWT
menghapus dan meratakan desain langit, serta menjatuhkan bintang-
bintangnya

Adajuga yang mengatakan bahwa 'ya, adalah ruuna seorang
malaikat, dialah yang menggulung kitab-kita'b catatan amal manusia.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalah nama seorang
juru tulis Rasulullah SAW.

Pendapat pertama lebih tepat.

Al A'masy, Hafsy, Hamzah, Al Kisa'i, yutyq dan Khalaf
membacanya ;LJLdalam bentuk jamak.

Ularna lainnya membacanya./4. Latazhini terkait dengan
kalimat yang dibuang sebagai hoat darirt":.ft. Maksudnya adabh k
#.$t!s'J,rlt,atau sebagai sifatnya" ,;o"r 

"<u 
c,$ir,k*.ou ikir

adalah ungkapan tentang lembaranJembaran o* 
"p*upa 

yang terhrlis
di dalamnya, maka menggultrngnya adalah sebagian dari bagian-
bagiannya, dan penggulungan ini adalah hakikat.

Adapun berdasarkan qira'ah yang kedu4 Q#t adalatr
mashdar, dan huruf laam-nya menun$ukkan alasan, yalari
sebagaimana digulungnya lembar catatan trntuk dituliskan padanya.

Ataru karena dituliskan padanya makna-makna yang banyak. Ini
berdasarkan perkiraan bahwa maksud uitr adalah makna yang
pertama, yaitu kebalikan dari ]13t (membentangkan atau membuka).

f# ,;6 '$ lik tS A"bagaimana Kami tetah memutai
penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya) maksudnya
adalatr, sebagaimana Kami telah memulai penciptaan mereka di dalam
perut ibu merekq maka demikian juga Kami keluarkan mereka pada
Hari Kiamat dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, serta tidak
berkhitan.
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Jadi, iW 'i5 adalah maful dari 'rrr, yang diperkirakan dan

ditafsirkan o6n ilj. Atau, maful d*i -GK Sedangkan 6 adalah

pemotong atau maushul, daln hwuf kaaf-nya terkait dengan kata yang

dibuang, yaitu Kami mengulangnya sebagaimana Kami telah

memulainya. Berdasarkan pengertian ini, maka di zdrarn zhuf urrfrik
-gi atau sebagai haal (keterangan kondisi). Dkhususkannya

penyebutan penciptaan pertarna kali untuk menggarnbarkan

pengadaan h*i tia* ada. Maksudnya adalah me,ne,rangf,an benarnya

pengulangan dengan mengqiyaskan kepada pe,rmulaan karcna

tercakupkan kemampuan itu oleh keduanya

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat ini "dalalt
Kami membinasakan setiap jiwa sebagaimana penciptaan pertama

kali. Berdasarkan pemaknaan ini, maka redaksi ini tfflrait dengan

kalimat ilAl c,trii (tl"ttu1 pada turi Kami nunguhng lot gtt\.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknan)ra adalalL Kami

lenyapkan l*gt, kemudian Kami mengulanginya lagr setelah

digulung dan dihilangkan.

Pemaknaan yang pertama lebih tepa! fitu s€nada dengan

firman-Nya, ji 'ii W K ;;'$ 6F+ -Ii| <o*, seswrgsrtrryo

lcamu datang kcpada l{ami sendiri-sendiri sebagaimuta kn ttt Kdmi

ciptakon pada mulanya). (Qs. Al An'aam [6]: 9a).

Allah SwT kemudian berfirman, <r-# K1fu{667taan
janji yang pasti Kami tepoti; sesunggulvrya Knnilol, y@rg akm.

melaksanalrannya). Manshub-tya 15.6 adalah karcna sebgai

mashdar,yakni *riITri t::U,:\* fiby rf,tbsQGmi me,qianjiken suatu

janji yang pasti Kami tepati dan kami penuhi), yaitu pe,mbangkitan

dan penciptaan kembali.

. Allah SWT kemudian menegaskan itu dengan firmalrNya, ttl

<n# K @ e smsguttny a Kamil ah ymg akmr me talwanakmarya) - Az.
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Zajjaj berkata, "Makna <r-# K Eladalatr, sesungguhnya Kami
kuasa atas apa yang Kami kehendaki."

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah,

sesungguhnya Kami benar-benar kuasa menetapi apa yang Kami
janjikan kepada kaliaru seperti firman-Ny q $11 (n5 5(3 @o"
itulah ketetapanyang pasti terlaksana). (Qs. Al Israa' [17]: 5).

ili O tG2^ -{t @"" sesungguhrrya telah Kami tulis di
dalam Zabur). Asat makna ;i$i adatahl.S3r 6ituU-Kitab). Dikatakan
ct7.i artnya 4i lacu menulis). Berdasarkan pengertian ini, maka

{Ji Air" diartikan Taurat dan Injil, serta Kitab Daud yang disebut
7abw.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya di sini adalah

Kitab Daud.

,Mf*l 54i uX.i, (sesudah [Kami tutis dalamJ Lauh Mahfuzh)
adalatr Ja5;iilt 

e1llJr Gauh Mahtuzh).

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya di sini adalah
Taura! bahwa sesrmgguhnnya telah Karni tulis di dalarn Kitab Daud
setelah Kami tulis di dalam Tanrat. Atau, sesudatr Kami tulis di dalam
Lanh Mahtuztr. <,j*Art GtQ. 6j_ fujfi <,1 (bahwa bumi' ini
dipus akai homb a-lwmb a- Ku yang s lalih).

Az-Zanaj berkata "/i$i adalah kumpulan Kitab, yaitu Taura!
Injit, dan Al Qur'an, karena jrrlr aa" iuSit artinya sama. Dikatakan
'c$i5 artnyat*i tat<u menulis). "

Perkataannya'ini dikuatkan oleh qira'ah Han:ul:rb, )iJ, e,
dengan dhammah pada hunrf zacry, yaitu benhrk j amak d*r 7. i Gitab).

Ada perbedaan pendapat mengenai makna

-<'i*4fr (dipus akai hamb a-hamb a- Ku yang s hat ih) :

GzC-- L3;-

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah surga.

Mereka yang mengatakan ini berdalih dengan firman Allah SWT,
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'"t* 6& i.E: G53 alfr ;D 3zs ijGS (M, nqara

mengucapko4 "segala puii bagi Allah yang telah memeruhi iu'ii-
Nya kepada kami dan telah [memberiJ kepada komi rcry ad)- (Qs.

Az-Ztmar [39]:7Q.

' Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudq'a adalah hah
suci.

Ada juga yang mengatakan batrwa makzudnya adalah nry€d-

negeri umat-umat kafir yang diwarisi oleh Nabi kita sAw dm

umatrya, dengan cara menaklultcannya

Ada juga yang mengatakan batrwa -rktrdq, 'dhl'h bmi

Isra'il, berdasarkan firman Allah swT, 13( O-51 ;fri ti;t
wKfr 61 qifr3 i;fi 1rfr, 6i;3-(b,Knt

pusakakan kcpada kaum yang telah ditindos itu, negeri+ugui fuqio,
Timur bumi don bagion Buatnya yang telah Knni M bikal,
padanya). (Qs. Al A'raaf U7: 137).

Pendapat yang benar adalah, ini berita gembfoa bagi md
Muhammad SAW tentang mewarisi negeri orang{rilg kafir-

Demikian pendapat mayoritas mufassir.

Hamzah membacanya €?V, dengan suhtn pada hrlrd yat',
sedangkan yang lain membacanya denganharakat

lX$ t3S -, 3! (sesungguhtrya [aPa yang disehtkanJ tutn,
[strahJ ini, berar-benar meniadi peringatan) matsudn:ta adatah, aa
yang telah disebutkan dalam surah ini, yang bfirpa rejangm dm

peringatan, benar-benar sebagai peringatan yang cukup-

Dikatakan €;t - tiit- A ie, 'ii d artiva rd4rb dalm

hal ini sudatr mencukuPi.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata pe,nrmjuk pada kelimet

tlj. eilme,nunjukkan kepada Al Qur'an.
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6-* ,it-(Oog lmum yang melryembah Allah) maksudnya

adalatr yang menyibukkan diri dengan menyembah Allah dan

mementingkanlyu. iir;ir tvakni dari 6i.#taddah ketundukkan dan

merendahkan diri. Maksudnya adalah umat Muharnmad SAW, dan

penghulu ibadatr adalah shalat.

1*fit6 SyA4ASY3 @an tiadalah Kami mengutus kamu,

rnelainlran untuk [menjadiJ rahmat bagi semesta alam) maksudnya

adalatr, dan tidaklah Kami mengutusmu, hai Muhammad, dengan

syariat-syariat dan hukum-hukum, melainkan sebagai rahmat bagi

semua manusia. Pengecualian ini adalah pengecualian total dari

kondisi dan alasan paling umum. Tidaklah Kami mengutusmu karena

suafu alasan, melainkan karena ratrmat Kami yang [uas, karena apa

yang engkau bawakan itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

' Ada juga yang mengatakan batrwa maknanyq sebagai rahmat

untuk oftrng-orang kafir, batrwa karena beliau mereka arnan dari

dibenamkan ke bumi, perubatran wujud, dan pembinasaan dari akar-

akamya. 
.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksud ;sJtjtt adalatr

orang-orang beriman saja.

Pendapat yang pertama lebihtepag berdasarkan firman Allah
SwT, ii_.r$ &&.':r1 6lU Vie @an Ailah sekali-trati tidak
akan mengadzab mereka" sedory kamu berada di antua mereki)."
(Qs.Al Anfaal [8]: 33).

Allah SWT lalu menerangkan, batrwa asal rabrnat itu aaaan

tauhid dan keterbebasan dari syirilq AP$yffi 4L{;}-1145
3--j ltatatranlah, "sesungguhnya yang diwahyttkan kepadafu adalah,

'Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa'.). Jika 6 sebagai

maushul, maka yaitu, sesungguhnya yang diwatryukan

kepadaku adalah, penyifatan Allah Ta'ala hanya dengan keesaan,

tidak melewatinya hingga membatalkannya atau kebalikannya. Jika 6
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sebagai pemotong, maka maknanya yaitu, wahyu kepadaku hanya

mengutamakan Allah dengan keesaan. Alasannya, pembatasan itu

selalu yang setelan 6lt. Jadi, 13) yang pertama rmtuk me,mbatasi

penyifatan pada sesuatu, seperti ungkapan f; ?1o-6!!, yakni tt'Sg-V,
3ij (tidak ada yang berdiri selain Taid), dal-(S yang kedua untuk

membatasi hukum, seperti ungkapan #'tf;61, ya*ni tidak ada pada

Zaid selain sifat berdiri.

<,r#,A jfi @aka hendaHah kamu berseralt frri (kcpddo-

Nya)) lagi tunduk dan ikhlas beribadah sertra mengesakan Allah SWT.

6; oli gika mereka berpaling) dari Islam, ,i.it (-"*"
katokanlah) kepada mereka, ;6 i|'Hsi( 1atu telah menyampaikan

lrepada kamu sekalian [ajaranJ yang samb [mtwa Hta), tanpa

menglfiususkan sebagian kalian tanpa sebagian lainnyq sehirigga

tidak layak terjadi peperangan antara kita, seperti dalam firman-Nya,

{; & +y$t'iC+ ;i q 6g Y$ (Danitka h,anru khawatir

akan pengWtianatan dari suatu golongaa maka kcnbaliksnlah

perjanjian itu kepada mereka dengan corayangiuiw). (Qs.Al Anfaal

[S]: 5S). Maksudnya, beritahukan kepada mereka bahwa engkau telah

membatalkan perjanjian yang telatr engkau sepakati dengan mereka

Az-Z,ajjajberkata, "Maknanya adalah, aku beritahukan kepada

kalian mengenai apa yang diwahukan kepadaku secara saura dalam

mengetatruinyq dan aku tidak menaurpakkan sesuatu kepada

seseorang dengan menyembunyikannya dari orang lain."

aiii; ( 3; S L5 <ti| ib @"" atu tidak nengetahui

apalrahyang diancamkon kepadamu itu sudoh dekat atau masihiouh)

maksudnya adalah, aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan

kepada kalian itu sudah dekat kejadiannya ataukah masih jarfi, yaitu

kemenangan Islam dan pemeluknya atas kekufiran dan para

penganutrya
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksud 6fi ( lapa
yang dianc amkan kepadamu) adalah Kiamat.

Ada juga yang mengatakan bahwa malmanya adalatr, aku

menyatakan perang kepada kaliaru tapi aku tidak tahu kapan aku

diizinkan untuk memerangi katian? !

5;' 4t , {3i {$i A ;itiiiJ:s- ii3ylsesungguhnva Dia
mengetahui perkataan fyang lcamu ucapkanJ dengan teranglerangan

dan'Dia mengetahui apa yang lcamu rahasiakan) maksudnya adalatr,

Allah SWT mengetahui apa-apa yang kalian nyatakan dan apa-apa

yang kalian rahasiakan, berupa kekufuran dan hujatan terhadap Islam

dan para pemelulary4

K"^3.fiA-st-53b @an aht tiada mengetahui, boleh jadi hal

itu cobaan bagi kamu) maksudnya adalah, aku tidak tahu, boleh jadi

penangguhan ittr sebagai cobaan bagi kalian untuk melihat sikap

kalian.

* St '{5 <*" kesenangan sampai kepada suatu waldu)

maksudnya adalah, dan sebagai kesenangdn hingga waktu tertentu,

sesuai hrntutan hikmahnya.

Altah SWT kemudian menceritakan doa Nabi SAW, 'gitt,$
$ty gU"nammdJ berkata, "Ya Tuhantht, berilah keputusan dengan

adit."). Maksudnya, berilah kepuhrsan antara aku dan orang-orang

yang mendustakan ifir dengan kebenaran di sisi-Mu. Beliau

menyerabkan perkara ifir kepada Allah SWT.

Abu Ja'far bin Al Qa'qa dan Ibnu Muhaishin membacanya fi,
dengan dhatnmahpada hunrf 6aa'.

An-Nahhas berkat4 "Menurut para ahli nahwu, ini lahn

(kesalahan pengucapan). Menurut mereka, tidak botih dikatakan J+J

.pf, rccuai dikatakan Ut UiU (hai b*g, berbaliklatr).'
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Adh-Dhahhalg Thalhah, dan Ya'qub membacanya '6rt,
dengan haruah qath'i dan fathah pada huruf kaaf,, serta dlummah

pada huruf miim. Maksudny4 Muhammad berkata, "Wahai Tuhanku,

akn memutuskan dengan adil.'Ini dibaca juga dengan benfilIr.fi'l amr

(kata perintah), yakni katakanlah hai Muhammad.

Lafa^ $eradapada posisi naslub, karena sebagai munada

yarrg dr-idlafah-kan kepada dhamir.

Allah SWT memperkenankan doa Nabi SAW, dengan

mengadzab mereka pada saat Perang Badar. Kemudian memberikan

kemenangan dan pertolongan bagr para harrba-Nya yang beriman.

Alfuamdu lillahi rabbil 'alaalamin

Allatr SWT kemudian melaqiutkan'kisah itu, iffi 'o$|gi
'tt},-;t6 & (da" Tuhan kami adalah Tuhan Yang Maho Pemurah lagi

Yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang komu katakan)

yang berupa ke*ufuran dan pendustaan.

Jadi, lafazh $ sebagai mubtada'datkhabar-nya adalah '6{lt,
yatari yang banyak rahmat-Nya bagr para hamba-Nya Sementara

ilffi adalah Hrubar lainnya, yakni yang dimohon pertolongan-Nya

dalam segala urusan, diantaranya mengenai apa yang kalian dustakan,

batrwa pasukan berseqiata untuk kalian. Juga perkataan kalian, Taiii|

H45 Sy{Orr"s ini tidok lain hanyatah seorang manusia ti"ql
seperti kamu).(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 3). Juga perkataan katiau 'i?t
fit'ri$t (Yang Malw Pemurah telah mengambit [memptryaiJ anak).

(Qs. Al Anbiyaa' l2l1: 26).

Dalam Kitabullah banyak lafazh Uti, yang bemrakna

pendustaan,seperrifi rman-Nya,';t:,;q:s-;fi '$$1O"kecelakaanlah
bagimu disebablran kamu menyifati [AllahJ dengan sifat'sifat yang tak

layakbagi-Nya)). (Qs.Al Anbiyaa' [21]: l8)

;iLr3 ig-# (Kelak Allah akan membalas mereka

terhadap kctetapan mereka). (Qs. Al An'aam [6]: 139).
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AI Mufadhdhal dan As-Sulami membacanya t;,*i 6 ;Jb,
dengan hurufyaa'.

Ularna yang lain membacanya dengan huruf raa'dalam bentuk

khithab.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Abd bin Humaid, Abu Daud

dalam Nasil*rnya, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al
Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari

beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika diturunkannya

ayat, 5i"$ 111 ;!l t3i; .#,- irt vj, u 613*, V, i4t
(sesungguhrrya komu dan apa yang lcamu sembah selain Allah, adalah
umpan Jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya), orang-orang

musyrik berkata 'Kalau begrtr, malaikat, Isa, dan lJzairjuga, karena

mereka juga disembah di sarnping Allah'. Lalu ttrunlah ayat, Oji""t
'ai1i $ ,[ii 6'3it t3, # ;'€ (bahwasanya orans-orans yans

telah ada untuk mereka lcetetapan yang baik dari Kami, mereka itu
dijauhlcan dari neraka), yaitu Isa, Uzair, dan malaikat.'

Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya dalam Al Mukhtarah
meriwayatkan darinya, dia berkata, "AMullah bn Az-Zaba'ri datang

kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Engkau menyatakan bahwa Allah
telalr menurunkan ayat ini kepadarnu, irl *3,y5J35t6 i4:t
6i,r5r73 ;lffr;,#,- (Sesungguhnya kamu dan apa yans kamu

sembah selain Allah, adalah unpan Jalunam, kamu pasti masuk lcc

dalamnya). Matahari, bulan, malaikag Uz:rir, dan Isa putra Maryam
juga disembatr, berarti semuanya di neraka bersama fifian-tuhan
kami'. Lalu turunlah ayat, @ Or*-'rqA$ $y$ii'8, fi 4;, $j
sn4 iLt S.YC {f 6I tt,yT- ;1';1 qir}q-<oo tatkata

putra Maryam dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu bersorak
Dan merelca berkata, 'Manakah yang lebih baik tuhan-

tuhan lami.atau dia?' Mereka tidak memberikan perumpamaan itu
kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya

merelra adalah kaum yang suka bertengkar).(Qs. Az-Zulfiruf [a3]:
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s 7-s 8). Kemudian turun juga uy ut, S 6!3 {#i1 q 4 i& O-ifr\,
'at{i (bahwasarrya orang-orang yang telah ada untuk mereka

ketetapanyang baik dari l{ami, mereka itu diiauhkan dari nerakn)."

Abu Daud dalam Nasikh-nya. Ibnu Al Mundzi.r, dan Ath-

Thabarani meriwayatkan serupa itu dari jalur lain darinya, dengan

r€daksi yang lebih paojang dari ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi

sAw, mengenai fi rman-Nya, dgt tgt r#,{r::, Oii\ (b atw as any a

orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari

Kami), beliau bersaMq 'i<$:i6';-t't 
,;...* Waitul Isa, (Jzair, dan

malaikat).

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,

;3i; ,#- (umpan Johanam), dia berkata, "(Maksudnya adalatl)

pohon Jahanam." Dalarn sanadnya terdapat Al Aufi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dari

jalur lairurya, bahwa frL #- (umpan Jalwnam) adalah bahan

bakarnya

Ibnu Al Muudzir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya, dia berkata, 'Maksrdnya adalah kayu bakar Jahanam

mcnrutbahasaTajiyah."

Iblru Mardawaih meriwayatkan dari Abu HurainL dari Nabi

SAW, rnengenai fimran-Nya, \ir; €i"l { @preta tidok

mendengo sediHt pun suora api neraka), beliau b€rsabda, ob'ob
'rrt'r.,€ ,Sg ytjal "6Yoftu| alar-ular di oras fitioniembatan yang

mengeluokm srnra, 'His, his).'74

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, mengenai firman-Nya, {
6:i 6i3- (mereka tidak mendengar sedikit pun saora api

7' Dha'i7 lcrrna Ibnu lvlardarvaih meriwayatlcamya sendiri,an.
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neraka), dia berkata, "(Maksudnya adalah) ular-ular di atas titian
jembatan yang mematuki merek4 maka ketika mereka dipatok,

mereka mengatakan, 'His, his'."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Muhammad bin Hathib, dia berkata, "Ali ditanya
mengenaiayat,{;i!irt,A6eOji""l(Bahwasanyoorang-orang
yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami), dia
berkata, "Maksudnya adalatr Utsman dan para sahabatnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, t71: 615_ { (mereka tidak mendengar

sedikit pun suara api neraka), dia berkata, "Paxa penghuni surga tidak
mendengar suara api neraka setelah mereka menempati tempat-tempat
mereka di surga."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq 'gi:inl
';{{rt (mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yon{Oti* [pada
Hari Kiamat), dra berkata "(Ma}sudnya adalatr) tiupan sangkakala
yang terakhir." Dalam sanadnya terdapat Al Aufi.

Diriwayatkan oleh Ahmad serta At-Tirmidzi, dan dia
marilainya hasan, dari Ibnu Uniar, dia berkata; Rasulullah SAW
bersabda, ,1:j,'?tih, ,yuir?,i-,rrii tpt i<:fr_r 9r.jr g6 dbfrltl
il;7',j,i lt|* cisl'tp:, ,,tUi yl- y ei\:jl-* hT, ,ohr:) qi et
(Tiga golongan yang pada Hmi Kiamat berada dalam kcrumunan

misik fyang sangat lnrumJ dan mereka tidak disusahkan oleh
lredahsyatan yang besar pada Hari Kidmat, yaitu laki-taki yang
mengimamt suatu kaum sementara mereka [matonumJ rela
lrepadanya; laH-laki yang tnengumandanglan adzan setiap hari dan

malam; dan hamba sahaya menunaikon hak Allah dan hak para
walinya).7s

" Dha'i7

466 TAFSIR FATHUL QADIR



AM bin Humaid meriwayatkan dari Ali, mengenai firman-

NVa j7.}tf tF, A"berkata, "Maksudnya adalah malaikat"

Abd bin Humaid meriwayatkan seperti itu dili Athiyyatr.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dai Ibnu IJmar,

dia berkata, *As-Sijitl adalah malaikaL bila dia naik dengan istighfar,

dia berkata,'Tuliskanlah itu sebagai cahaya'."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir meriwayadran dari Abu Ja'far

Al Baqn, dia berkata, "As-Sijill adatah ap[aikat"

Diriwayatkan oleh Abu Dau4 An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatini, Ath-Thabarani, Ibnu trflmduh dalam Al
Ma'rifah,Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dalm Swton-nya, dan

dia menilainya shahih, dari Ibnu Abbas, dia berk@ "As-Sijill adalah

jurutulisNabi SAW.'76

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Adi, dan Ibnu Asakir meriwayatkan

.dari Ibnu.Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW meinlnmyai seorang

juu tulis bernama As-Sijill. Itulah firman-Nya, d;{ 5Zll1 
"Y i5-

,i4 # ([yaituJ pada hari Kami mengguhmg tmgtt bagai

menggulwrg lembman-lembwan kcrtas), yakni sebagaimana As-Sijill
menggulung kitab, maka demikian juga Kami m€ngguhmg largt."

Ibnu N{anduh, Abu [g'aim dalam Al Ma'rifah, Ibnu

Mardawaih" Al Khathib, dan Ibnu Asakir meriwayalkan dari Ibnu

Umar, dia berkata, 'T.Iabi SAW pernah memiliki jrnu ttrlis bemama

As-Sijill. Allah lalu menunrnkan aya! Wi dK n6l "# i5-

HR At-Tirmidzi (2566) danAhmad Qf2q.
Disebutkan juga oleh Al Albani d^lam Dha'if Al Joni'(2578), dari hadits Ibnu

Umar.
Al Albani menilai ada sisi kelemahan pada hadits ini.

'6 Dho'y.
Dikeluarkan oleh Ib,nu Adi dalam Al Ka,mil QA05,2O6I dia bcrtatq 'Itu tidak

terpelihara. Dalam sanadnya terdapat Yahya bin Amr bin lt[alflr, perawi dha'if;'
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;4 (YaituJ pada hari Kami menggulung langit bagai
menggulung lemb ar an-lemb ar an kcrtas)."

Setelatr mengemukakan hadits ini dalam Tafsir-nya, Ibnu
Katsir berkata, "Ini sangat munkar, karena hadits Nafi dari Ibnu Umar
sama sekali tidak shahih."

Lebih jauh dia berkata, "Demikian juga riwayat yang lalu dari
Ibnu Abbas, dari riwayat Abu Daud dan yang laia tidaklah shahih.

Sejumlah hafizh (para penghapal hadits) telatr menyatakan batrwa

hadits ini palsu, walaupun dalam Sunan Abi Daudterdapat guru kami,
Al Hafizh Al Kabir Abu Al Hajjaj Al Muai. Saya telatr membahas

secara khusus hadits ini dalam jv tersendiri secara detail,
aiho*dulihoh]'

Dia juga berkata, "Imam Abu Ja'far bin Jarir mengemukakan
pengingkaran terhadap hadits ini dan menyangkalnya secara

sempurna. Dia pun berkata, 'Kami tidak mengetahui ada di kalangan

satrabat yang bernama Sijill. Para juru tulis Nabi SAW semuanya

diketahui, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang bernama As-
Sijill'. Beliau rahimahullah benar dalam hal ini, dan ini merupakan

dalil terkuat mengenai kemungkaran hadits ini. Adapun orang yang

menyebutkannya termasuk nama para sahabat, hanya berpatokan pada

hadits ini dan tidak pada yang lain."

Dia juga berkata, "Riwayat yang shahih dari Ibnu Abbas

menyebutkan bahwa ls- Sij ill adalah lembaran. "

Demikian perkataan Ali bin Abi Thalhah dan Al Aufi darinya,
yang dicatatkan oleh Mujahid, Qatadah, dan yang lain, serta dipilih
oleh Ibnu Jarir, karena itulah yang dikenal dalam pengertian bahasa.

Berdasarkan ini, maka maknanya yaitu, pada hari Kami menggulung
langit, sebagaimana kami menggulung lembaran-lembaran Kitab.
Maksudnya adalah./6il *rb, yakni 'qB:J, (tulisan), seperti firman-
Nya, 4fl ,:ft3 fu1 lli (Tatkala keduanya telah berserah diri dan
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Ibrahim membmingkon anabtya atas pelipis). (Qs.Ash-Shaffaat [37]:
103). Maksudnya adalah *.A, & (atas pelipis). Ada kata-kata lain

yang serupa dengan ini dalam segi bahasa.

Saya katakan: Adapun pernyataannya bahwa inilah riwayat

yang shahih dai Ibnu Abbas, tidaklah benar, karena Ali bin Abi

Thalhah dan Al Aufi perawi dha'if. Jadi, yang lebih utarna adalatr

berpatokan pada segi makna secarabahasa.

An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "As-Sijill
adalah orang laki-laki."

Ibnu Mardawaih menambahkan,'Menurut bahasa Habasyah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi llatim meriwayafl<an dari Ibnu Abbas,

mengenai penafsiran ayat ini, dia berkata, ".7u.$it ;b ,t*JIt';S
(seperti menggulung lembaran kitab)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyq j# ,ia itr C\:l 13 (sebagaimana Kami telah memulai

penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya), dia

berkatq "(Maksudnya adalah) {r"t membinasakan segala sesuatu

sebagaimana pada kali yang pertama"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai finnan-Nya,

5.$ ;:, ;ili a-4(4 tfi; (dan sesungguhnya telah Kami tutis di

dalam kbur sesudah fKani tulis dalamJ Adz-Zib), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) Al Qur'an. fut'fr €i (t"nu" bumi ini)

maksudnya adatah bumi surga"

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya mengenai finnan-Nya,

;!li e 6f'-- *{i <U, sesunggulmya tetah Kami tulis di dalam

Zabur), dia berkata, "(lvlaksudn5ra adalah) Kitab-Kitab. 5-$ 4- :D

(sesudah [Kami tulis dalamJ Ae-Mb) maksudnya adalah Taurat."

Dalam sanadnya terdapat Al Aufi.
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Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) Zabtr,Taurat, Injil, dan Al Qur'an S.iadalatr
asal yang darinya disalinnya Kitab-Kitab yang di l'angit. Sedangkan

$jfi a sini adalah bumi surga."

Al Firyabi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya" mengenai firman-Nya, <rj$fr G)Q.6;- 3Jfi51(bahwa
bumi ini dipusakai hamba-lumba-Ku yang shalih), dia berkata,

"Maksudnya adalah bumi surga"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, ayat ini, dia berkata, "Allah SWT

mengabarkan dalam Taurat dan Zabur, serta itnu-Nya yang terdahulu

sebelum terjadinya langt dan bumi, rurtuk mewariskan bumi kepada

umat Muhammad dan'memasukkan mereka ke surga, yaitu orang-

orang yang shalih."

aYaL 6i;A ,fl '3&i (b"'-'-benar menjadi

peringatan bagt kaum yang menyembah Allah), dia berkata

"(Maksudnya adalah) kaum yang mengetahui." Dalam sanadnya

terdapat Ali bin Abi Thalhah.

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Abu Hurairatr, mengenai firman-Nya, 6i# ,fl 6,fi vS -liy
(sesungguhnya [opayang disebutkanJ dalom [surahJ ini, benar-benor

menjadi peringatan bagi krum ymg menyembah Allah), dia berkata"

"(Maksudnya adalah) shalat yang lima"

Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim, dao Ad-Dailami meriwayatkan

dari Anas, mengenai tuman AIlalL 6i$ i4 @ $S j iL
(sesungguhnya [opa yang disebutkanJ dalam [surahJ ini, benar-benar

menjadi peringatan bagi kaun y(mg merryembah Allah), dia berkatq,

"Beliau bersaMa, ,t\;n>tl5 ,.l*it iritidr A e"d" shalat yang

lima wafuu terdapat kcsibukanintuk ibadah).-
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi

SAW membaca ayaL 4i* ii l1il (benar-benar meniadi

yeringatan.bagi k1um yang menyembah Allah),lalu beliau bersabda,

ab1,2 1Vr ;,s.[ir G Pt'ot:itlat'uE Qrtaksudnya adalah shalat

yang lima waldu di Masjidil Haram secara beriamaah)

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih,

dan Al Baihaqi dalarn Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny4 56fr1't";i $951311j gan tiadalah Kami

mengutus kamu, melainkan untuk [menjadiJ rahmat bagi semesta

alam), dia berkata "Barangsiapa beriman, maka sempurnalah rahmat

bagrnya di dunia dan di a}fiirat. Sedangftan barangsiapa tidak

beriman, maka dihindarkan dari apa yang pernah menimpa umat-umat

(terdatrulu) dari adzab yang disegerakan di dunia yang berupa

pembenaman (ke dalam bumi), perubahan wujud, dan penghujanan

dengan bebatuan."

Mustim dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Dikatakan, 'W. alrai Rasuluttah, berdoalatr kepada Allah untuk

keburukan orang-orang muqrrik'. Beliau lalu bersabda, L4f il .Jl'*t'4;. YJg ,SA (Sesungguhnya aht tidak diutus sebagai pelalcnai,

alcan tetapi inu fiutus sebagai rahmat)."77

'Ath-Thayalisi, Ahma4 Ath-Thabarani, dan Abu Nu'aim dalam

Ad-Dala'il meriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah

SAw bersabda, '#,$..sl;dt l;yJitat'elr) *. iirr 11 (Sesungguhnya

Allah rnengutusht sebagai rahmat bagi semesta alam dan petunjuk

bagi orang-or(mg yang bertakwa).7 I

'shahth.
HR Muslim (4DOO6), dari hadits Abu Hurairah.

'8 Sanadnya dha'if.
Disebutkan oleh Al Haitsmi dalam Maima' Az-Zawa'id, dan dia berkata,

"Semua diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Ali
bin Yazid, perawi dho'if;'Silakm lihatAl Maima'katya Al Haitsami (5169).
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Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Salmah, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, tM tt # A. zh '^f-;, 6t',y ,yj 6fi
,:wttutryr * ay :g*;_G";ij;titT ,$r,y"Er6 tlst| ,u
ygt ?iry* * q)Ar.t! (Orang manapun dari umatht yang aiu cela
dengon suatu celaan dalam kemarahanht, atau aht labtat dengan

suatu lalmat, maka sesungguhnya aht harryalah seorang lelaki dari
lrBturunan Adam yang bisa marah sebagaimana mereka marah, dan

sesungguhnya aht diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, maka
jadilranlah itu baginya sebagai shalawat pada Hari Kiamat kelak).7e

Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Abu
Hurairalr, dia berkata: Rasutullah SAW bersabda" it;t4:' i;; Uf 6ll
(Sesungguhnya aht adalah rahmat'dan pemberi petunjuk)

Diriwayatkan juga yang semakna dengan ini dari jalur-jalur
lainnya.

Ibnu Abi Khatsaiman dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ar-
Rabi bin Anas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW diperjalankan [pada
malam isra'], beliau melihat si fulan, yaitu salah seorang bani
Umayyah, berada di atas mimbar menyarnpaikah pidato di hadapan

orang-orang. Hat itu terasa berat bagi Rasulullah SAW, maka Allah
menurunkan ayat, ys 8t *, 'K "^*-,:&i *i Jy @an aht tiada
mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan.kesenangan
sampai kcpada suatu wahu). Maksudnya adalah raja (penguasa)

tersebut."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
mengenai firman-Ny u, '!i uris. ilA -i; i1o {aan aht tiada
mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu), dia berkat4
"(Maksudnya adalah) apa yang aku beritakan kepada kalian mengenai

D shahih.
HR Ahmad (51437) dan Abu Daud (4659).
Disebutkan oleh Al Albani dalmAslt-Shabibah (1758).

472 TAFSIR FATHUL QADIR



adzab dan HaIi Kiamat. Boleh jadi penangguhannya itu dari kalian

sebagai cobaan bagi kalian."

Ibnu Jarir dari Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya" :i4 f.S -,, $ l1UunammadJ berkata, "Ya

Tuhanht, berilah ke?rutusan dengan adil.'), dia berkata *Allah tidak

memutuskan kecuali dengan adil, akan tetapi beliau memohon itu

kepada Tuhannya di dunia"
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SU..RAH AL EAJJ

Swatr ini terdfui dari 78 aYat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai surah ini, surah

Malckiyyah atau Madaniyyah?

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
*Surah Al Haii diturunkan di Madinah.'

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari AMullah

bn Az-Zubur.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata,

"Surah Al Hajj diturunkan di MadinalL kecuali empat ayat diturukan

di Makkah, y&itu, # {; )fi ei 6# ,it$-66 @"" Konti tidak

mengutus sebelum kanu seorcmg rasul Tnm dan tidak fp"lal seorang

nobr.Hioggq # ,3- *13'; (IIti Kiamat). (Qs. Al Hray [22]: 52-

s5).

Al Qurthubi me,nceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa surah ini

MakkiyyalU kecuali tiga aPf

Ada juga yang mengatakan empat aya! hingga firman-Nya,

#atL (Adzab neraka yury membako). (Qs. Al Hajj 122):9)-

Diceritakan dari An-Naqqqsy, bahwa dari surah ini sepuluh

ayafry a diturunkan di }vladinah.

Al Qurthubi be*ata, "Jumhur mengatakan bahwa surah ini

campuran, adayang Mal&iryah dan adayang Madaniyyah-"

kbih jauh dia bertata, *Inilah pendapat yang benar."
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Al Azta berkata, *Ini terrrasuk suratr yang paling
menakjubkan, karena dihrunkan pada malam dan siang hari, ketika
sedang dalam perjalanan dan ketika sedang hadir (tidak dalam
perjalanan), di Makkah dan di Madinah, ketika sedang dalam kondisi
damai dan ketika sedang dalam kondisi p€rang. Ada nasikh (yang
menghapus hukum suatu ayaQ dan ada yang mansukh (yang hukum
ayatrya dihapus), ada y arrg muhkam dan ada yang mutasyab ih."

Tentang keutamaannya, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud,
At-Tirmidzi, Al Hakim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam

Sunan-nyq dari Uqbah bin Amir, dia berkata, eer{ku berkata, 'Wahai
Rasulllab apakah suratr el Hajj lebih utama dari seluruh Al Qur'an
karena adanyadua ayat sajdah?' Beliau menjawab, ttlirr- l ,f ,'fi
C^?rt\i 1fo, maka barangsiapa tidak bersujud pada [saat membacaJ

kcduarrya, maka [berartiJ dia tidak membaca keduanya)'.-80

At-Tirmidzi berkata, "Hadits iui sanadnya tidak kuat.,'

Abu Daud dalam Al Marasil dan Al Baihaqi meriwayatkan
dari Khalid bin Ma'dan, batrwa Rasulullah SAW bersabda, ij;'.lei
;fiAl- ."frA, * 'g4t lSurah At Haij mempunyai kelebihan atas

[surahJ Al Qtr'an fiainryal dengan &u ayat saidah).8r

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi SyaibalU Al Isma'ili; Ibnu
Mardawaib, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Umar, bahwa dia
mela}ukan zujud dua sujud ketika membaca surah Al Hajj, dan dia
berkata, "Sesungguhnya suratr ini memprmyai kelebihan terhadap
(surah) Al Qur'an (lainnya) dengan dua ayat sajdah."

* ono'tf.
HR. At-Tirmidzi (578), dan dinilai dha'f oleh Al Albani dalan Dha,if-nya;

Ahmad @ll5l); dan Al Hakim OmD,dari hadiB Uqbah bin Amir.tt Dha'itr,
HR Abu Dand dalam Al Moastl (h. ll3), dinilai dha'if oleh Al.Albani dalam

Dho'if Al Joni'(3987).
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Diriwayarkanjugadaribanyaksahabatyangmenyatakan
bahwa dalam surah ini terdapat dua ayat sajdatr. Demikian juga

perkataan Ibnu Al Mubarah Asy-Syaf i, Ahmad, dan Ishaq'

sebagian ularna mengatakan bahwa dalam surah ini hanya

terdapat satu ayat sbjdatr. Demikian menurut pendapeit Suffan Ats-

Tsauri. De,mikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari

Ibnu Abhs dan Ibrahim An-Nakha'i.

@triU
1# 2 5 r;6fr"i$ €,;" fir' ;ii A$i 6i-

3L'& i15T3 "**; 3L l7i ** ii
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. ), Z+.1 /t /
**,*tCd+v_6.n 6'6@'!#,6r4(i
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ni3e-KoL';t$(5n-@

*;#'iL&;
y,{rrr:iJt)rX,

n;} ili; b';3 i1l:' n i3 r$ ;
dsc r€,5 c Hi -F',#yi1v #; }:ff ?L*

'-)- 121fll-.,, i),,(?l {t 'i4 4-l , t^ti (lt"€fi63't51bw73:j#6v
'l ,tlt 3,2..t a ttL$ir45:5;i$rb4)att '{'l .1 2{fu';5iri.$6vla;
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@P&;ffi26!jx16
"-E;t;csffi @ 3,"i,r&,

,ffiA;i;A'i'i<;SWAJ
"Hai manusia, bertakwalah kqada Tuhanmu; sesungguhnya

kegoncangan Hari Kiamat itu adalah saatu hejodian yang sangat
besar (dahsyat). (ngatlah) pada hari (ketika) kamu melihat

kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya
dari anakyang distrsuinya dan gugurlah segala kandungan wanita

yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk,
padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah
itu sangat keras. Di antara manusia ada yang membantah tenilang
Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikati setiap syetan yang

jahat, yang telah ditetapkan terhadap syetan itu, bahwa barangsiapa
yang berhawan dengan dia, tentu dia ahan menyesatkannya, dan
membawanya ke dalam adzab neraka. Hai manusia, kamu dalam
keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahailah)

sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian
dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari

segumpal daging yang sempurna hejadiannya dan yang tidak
sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam

rahim apa yang Kami kehendahi sampai wafuu yang sudah
ditentuhan, hemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi,
kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada

kedewasaan, dan di antara hamu ada yang diwafatkan dan (ada

pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun,
supaya dia fidah mengetahui lagi sesuatu pan yang dahulunya telah

diketahainya, Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila
Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan

menurubuhhan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

';ii'"b1,-.46

,f;rig 6;:fi d,xi6i;rt;^
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.yang demikfun itq korcna sesunggahnyaAllah, Dialah yang haq,

dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati,

dan sesungguhnyaAtlah Maha Kuasa atas segala sesuatu Dan

sesungguhnya Hari Kiamnt itu pastilah datang, tak ada keraguan

padanya; dan bahwasanyaAllah membangkitkan semua orang di

dolam kubunD (Qs. Al flaii l22lz l'7)

setelah mengulas tentang kembangkitan kembali setelah

kematian beserta berbagai hal yang terkait dengan itu, baik sebelum

maupun sesudahnya, di penutup surah yang lalu, maka di surah ini

Altah swT mulai menyinggung perihal Kiamat dan huru"haranya

sebagai dorongan untuk bertakwa, yang merupakan sebaik-baik bekal,

Hlfii; .;Sf QXf-(hai manusia, bertahralah frepada Tuhanmu),

yakni waspadailah akan siksa-Nya dengan melaksanakan kewajiban-

kewajiban yang diperintahkan-Nya kepada kalian dan meninggalkan

keharaman-keharaman yang dilarang-Nya kepada kalian'

Kata 1}6( Qnarusia) mencaktrp semua mukallaf [yang

mempunyai tugas syariat] yang ada dan yang akan ada Kami telatt

mengemukakan sekilas tentang perihalnya dalam surah Al Baqarah.

Kalimat ,# :Jri6r -fJS 5t $esungguhnva

lregoncangan Hui Kimnat itu adalah suatu keiadian yang sangat

besar tdahsyatl) sebagai alasan untuk kandungan redaksi sebelumnya

yang berupa perintah untuk bertakwa. ii;i1r uarf*t goncangan yang

keras. Asalnya fu .c,t', f ii, yakni bergeser dan bergerak dari
t..'- t

tempatnya. iiirl &r Jj:: a*nla Allah menggoncangkan kakinya.

pengutangan hunrf mgnrmjukkan penegasan makna. Latazh I '))

{t6tl merupakan bentuk idhafah mashdar kepada fa'il-nya'
Berdasarkan pengertian ini, maka artinya adalah goncangan (gempa

bulli), yang merupakan salah satu tanda Kiamat yang terjadi di dunia

sebelum Hari Kiamat Demikian pendapat jumhur'
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Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu terjadi pada

pertengahan bulan Ramadhan. Selanjutnya berupa terbitnya matahari

dari tempat

Ada juga yang mengatakan bahwa mashdardi sini dti-idhafah-

kan kepada zharf, yaitu itTilVyang diperlakukan sebagai maful, atau

dengan perkiraan adanya a;f, seperti bentuk redaksi pada firman-Nyq

l61j ,Yi K $ lsebenarnya tipu daya di waktu malam dan siang).

(Qs. Saba' [3a]: 33). Maksudnya adalatr peristiwa yang disebutkan

dalam firman-Nyq $rl; ,1;g 4$ fty(Apabila bumi digoncangkan

dengan goncangannya [yang dahsyatfi. (Qs. Az-Zalzalah [99]: 1).

Ada juga yang mengatakan batrwa pengrrngkapannya dengan

menggunakan kata 2 3it (sesuatu) mengindikasikan bahwa hakikatrya
tidak dapat dijangkau oleh akal.

;6T3 *4 3L Jli rr'-. i3 i5_ [nsannl pada hari

flretilral kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang

menyusui anabtya dari anak yang disusuinya). Manshub-nya zharf

tyal<ni f|),yfrkarena kalimat setelahnya, dan dhamir-nya kembali

kepada iD; yakni di waktu kamu melihat kegoncangan itu, lalailatr

dan lengahlah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang

disusuinya

Quthrub b€rkata, ':,ylrlartinya jgx 1riU"t 1.-

Diapun mengemukalou ucapan seorang penyair,

# f wr'J^1i, M *?qr lii+?
"Suatu kondisiyang membuyarkan konsentrasi dari'tempat tya, di

mana sahabat karib pun melalaikan sahabdtnya."

Ada yang mengatakan batrwa.pi; uaalrn .r*r (upa).

Ada yang mengatakan batrwa artinya adalah iif (*grh).

Adajuga yang mengatakan bahwa artinya aaaan j:; Oauil.
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Semua pemaknaan tersebut saling mendekati.

Al Mubarrad berkata, "Lafazh 6 pada kalimat ,*5 T3
bermakna mashdar,yakni ?b\'li *,ytl(melalaikan penyusuan)."

Lebih jauh dia berkata, "Ini menunjukkan bahwa goncangan

itu terjadi di dunia, karena setelah terjadinya Kiamat tidak ada lagi

kehamilan dan penyusuan, kecuali dikatakan, 'Orang yang mati dalam

keadaan harnil akan melatrirkan kehamilannya karena kedahsyatan itu,

dan orang yang mati ketika juga demikian'. Dikatakan

demikian sebagaimana dikatakan, f.rl ';t${ '{;i (i- (Hari yang

menj adilrnn anak-anak b erub an) . (Qs. Al Muzammil [7 3]: 17).

Ada juga yang mengatakan bahwa itu terjadi pada tiupan

sangkakala yang pertama

Selaqiutnya dia berkata, "Kemungkinan iWa i6it sebagai

ungkapan tentang huru-hara ftedatrsyatan) Hari Kiamat, sebagaimana

fi nnan-Nya, \3i33 ifii| i(-i$ ;#; (Mer e ka di timp a o I e h mal ap e t alco

dan kesengsaraan, serta digoncangkan)." (Qs. Al Baqarah [27:21D.

Makna tii* F oG 3L '& (dan gusurtah segata

kan&mgan wanita yang hamit) adatalL setiap wanita yang.tengah

mengandung al<an langsung mengeluarkan janinnya sebelum

sempurna kandungannya lantaran dahsyatnya huru-hara itu,

sebagaimana setiap wanita yang tengah akan meninggalkan

penyusuan anaknya lantaran kedahsyatan itu.

{r<, ;,(S ;j; (dan kamu lihat manusia dalam keadaan

mabuk). Jumhrn membacanya dengan fath"h pada huruf taa' dan

huruf huruf raa' sebagai khittub unhrk setiap orang. Maksudnya,

setiap orang dapat melihat mereka, seakan-akan mereka sedang

mabnk. d;3, i, 113 Oaaana mereka sebenarnya tidok mabuk).

Harrzahdan Al Kisa'i me,mbacanya ,s:jr1;,tanpa lrrrxuf alif.

Ulama yang lain membacqnya dengan menetapkan htrlut alif.
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Keduanya adalah dua macam logat yang bentuk tunggalnya

dari kedualogat ini Og-,,seperti l<ata rSj.if d* .,iti.
Setelatr Allah SWT menafikan mabuk dari merek4 Allah pun

menjelaskan faktor yang menyebabkan mereka menyerupai orang-

orang yang tengah mabuk, Allah pun berfirm^t,3!dr ifi 4t:i;'""<.$j
(alran.tetapi adzab Allah itu sangat keras), sehingga kedatrsyatan ini
dan huru-hara yang sangat besar ini menyebabkan mereka kehilangan

akal, bahkan pemahaman mereka kacau, sehingga mereka seperti

oriang-orang yang mabuk lantaran hilangnya

membedakan dan sirrianya kenormalan logika.

Ini juga dibaca clfl, dengxr dhammah pada huruf taa' darr

fathah pada huruf raa', yutn disandarkan kepada muffitathab, dari
|!A$t (apakah kau melihat dirimu). Maksudnya, kamu mengira mereka

mabuk.

Al Farra berkata "Qira'ah ini mempunyai arah yang bagus

dalam bahasa Arab."

Ketika Atlah SWT hendak mengemukakan hujjah kepada

mereka yang mengingkari pembangkitan kembali, sebelumnya Allatl
mengemukakan pendahuluan yang mencakup semua pihak yang

menyapgkal, * A,ifr rt\,*e,i n6'6 (di antma manusia ada
yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan). Keterangan

i'rab lgnngxaran status dan posisi kata pada susiunan kalimat] seperti

ini telah dikemukakan pada keterangan firman-Nyq Sjzi * q,6l rj
(Di antara manusia ada yang mengatakan). (Qs. AI Baqaratr [2]: 8).

Makna j$ 4"aauntentang perihal Allah dan kekuasaan-Nya.

Posisi ,i9 fi1 adalah nashab karena sebagai haat $eterangan
kondisi). Maknanya yaitu, membantah tentang kekuasaan Allah
dengan menyatakan bahwa Altah tidak kuasa membangkitkan kembali
yang telah mati, yang bantahan ini tidak dilandasi oleh ilmu yang

mengetahui itu dan jugatanpahujjah yang menunjukkannya.
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$,; qdo" r*:gty9$= mengatakan, mengemukakan, dan

membantahnyu, *; # JL $etiap ryetan yang iahat), yakni

yang durhaka terhadap Allah, yang sombong. Disebut demikian

karena tidak memiliki kebaikan sama sekali. Maksudnya adalah iblis

dan bala tentaranya, atau para pemuka kaum kafir yang mengajak

golongan-golongan mereka kepada kekufrran-

Al wahidi berkat4 "Para mufassir mengatakan bahwa ayat ini

diturunkan berkenaan dengan An-Nadhr bin Al Harits, dia seorang

yang banyak membantah dan mengingkari bahwa .Allah kuasa

menghidupkan kembali yang telah mati."

Ada juga yang me,ngatakan bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan Al Walid bin Al Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah.

,$5 ; xt * 6rv""s telah ditetapkan terhadap svetan itu,

balrwa barangsiapa yeg berkmtan dengan dia) maksudnya adalah

r,rt?:iiJr e * (ditetapkan terhadap syetan). Fa'il l{adalahkalimat
i$5 ; i.3l g"nu" bmongsiapa berpswan dengan dia), dan dhamir-

nya adalatr dhamir sya'r. Maksudny4 barangsiapa menjadikannya

."UugA temaq ft$, ,li3! 1t"rtu dia akon menyesatpanrrya). Pe1;1hal

syetan adalah dari jalan kebenaran. Jadi, kalimat i.ff

ik sebagai penimpal kata syarat irk" ,idianggap sebagai kata syarat,

atzulrhabar untuk nattslruliika $ atarygap sebagai maushul- Di sini

syetan disifati dengan dua sifa! yakni:

Pertama, diajahar

Kedua, zrpa ytrrrg disimpulkan dari redak"i & 6 au"

seterusnya.

Kalimat 4>1i $e $ )"-+{r (dan membmtonva ke dalam

adzab neralca) dt-'athf-la!J* kepada lM, yakni membawanya

fangsung ke tempatnyadi dalam adzab neraka-

Allah swT lalu menyebutkan maksud penyampaian hujjatr

terhadap orang-orang kafir setelah mengemukakan pendahuluan tadi,
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# A * O'K oL,i6i GH (Hai manusia, kamu dalam keraguan

teniang kebangkitan [dari fubur).

Al Hasan membacany u yz;it, dengan fathah padahuruf ain,

dan ini menrpakan bunyr suafu logat atau aksen.

Jumhnr membacanya dengan suhtn pada huruf 'ain.Keraguart

mereka adalah terjadinya hal itu atau kemungkinannya.

Maknanya adalab jika kalian dalam keraguan tentang pembangkitan

kembali, maka lihatlah permulaan penciptaan kalian, yakni penciptaan

bapak kalian (Adam).agar keraguan ihr hilang dan kesangsian itu sirna

dari kalian, serta syubhat yang batil itu pun lenyap dari kalian.

#i i K!e- G$ 6ana [kctahuitahJ sesungguhnya Kami
telah menjadikan kamu dari tanah) yang tercakup dalarn penciptaan

bapak kalian, Adam. 'i3 {t"*"ai"")Kami menc,iptakan kalian lit: a
(dari setetes mani), y.f."i q (mani). Disebut iilf kur"r,u sedikitnya.
i;Ltl adalah sedikit air. fadang juga digrmakan sebagai sebutan untuk

' t.a . t a .a

yang banyak. aiLit juga berarti tliil (titik; tetes). Dikatakan - 'LlaJ

i.ilii311oru fi (menete9. UJt', itJ urtioy" malam yang hujan sarnpai

pagl.

# , 73 Gr*udto, doi segumpal dmah). iilir uaa*t
darah yang menggumpal, sedangkan 3iiir aaAan darah segar atau yang

membelar. Adajuga yang berkata, "...yang sangat merah." Maksudnya

adalatr darah yang menggumpal, yang terbentuk dari mani. t#u'!
(kemudian dari segumpal fugrng), yaitu sepotong dagrng sebesar satu

suapan yang dapat dikunyatU yang terbenttrk dari segunrpal darah. '

Kalimat 1,ilA
'&i O*S semlruftn kcjadiamya) adalatr sifat untuk

)r#, yakni yang bentuknya jelas. iJiLj *j';i? i; <o*, yans tidak
s e mpurrn), y ng tidak j elas benhrknya

Ibnu Al A'rabi }ok"g 
* 

rfiAmaksudnya adalah, telatr mulai
berbentulg sedangkan W? belum berbentuk."

a,- -2
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Mayoritas orang mengatakan batrwa yang telah sempuma

bentuknya dengan ditiupkannya roh kepadanya adalah a;iiiiit, yaitu

yang lahir secira sempruna Sedangkan yang keguguran adalah 'f
fiiiJ, yakni tidak hidup secara sempurna karena belum sempat

ditiupkan roh padanya.

Al Farra berkata, "')fr adalah yang sempurna kejadiannya,

sedangkan WJ 't adalah keguguran." Dari pengertian ini ada

ucapan seorang penyair,

irart"A;-t'rpt ,# ir<lt aia$ f ,ri
" Apakah kcgugwon berarti tangisan?

Dimanalcah kctegulron hati dan rasa malu? Ah!"

Ht;rruf huruf laan padakalimat fi q"5-<"5* Kami ielaskan
kepadamu) terkait dengan tiiE. Maksudnya, Kami menciptakan kalian

dengan cara ini, agr Kami jelaskan kepada kalian tentang

sempurnanya kekuasaan Kami dalam mengafur proses penciptaan

kalian.

,.65 A 3ii @o, Kot i tetapkan dalam rahim apa vang
Kami kehendaH). Abu llatim meriwayatkan dari Abu Zaid, dari Al
Mufadhdhal, dari Ashinn, bahwa dia membacmya'#, dengan nashab,

karena dr-' athf-kan k"p"d"'r#.

Jumhur membacqnya dengan rafa' sebagai kalimat pennulaan,

yakni * cpi(dan Kami tetapkan).

Az-Z,anaj berkata "bi, d"ogwr t&', tidak ada yang lainnya,

karena makianya uuran 
"tar 

6 geili 4 'F. U; gi (Kami

melakukan itu agar Kry."Pp,ry,$ d* rahim apa yang Kalrri

kehendaki), melainkan, irb'okl6irl,l6 flli e'qt (dan Kami

teguhkan di dalam rahim apa yang Katni hendaki sehingga tidak

keguguran)."
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313 +4 6y Go*pri wahu yang sudah ditentukan)
maksudnya aaaan waktu kelahiran. Allah mengatakan, Xgt C lopo
yaryp Kami kehendak) dan tidak mengatakan, ittS n (siapa yang

Kami kehendaki), karena kembalinya kepada kehamilan, dan itu
sebagai benda sebelum ditiupkannya roh.

Ayat ini juga dibaca, 'efr - 'ji - fi., d"nguohuruf yaa'
pada ketigafi't im.

Ibnu Abi Wutsab membacanya i;t 6, dengan kasrah pada
httruf nuun

SO i<"1 i Qremuaun Kami keluarknn trnmu sebagai boyi)
maksudnya adalah, Karni keluarkan kalian dari perut ibu katian
sebagai bayi. Penggunaan lafazhtunggal di sini [ya]ari {i!-1 uaAut
karena memaksudkan jenis, sehingga mencakup yang tunggal dan
yang berbilang.

Az-Zayaj berkata, "{,it di sini bermakna'rflf 6uyi-bayi),
yang ditunjukkan oleh penyebutan jarnak padalafazh W Orang
Arab sering menggunakan lata^turiggal yang memaksudkan jamak."

Contohnya ungkapan penyair berikut ini,

y\,)'P,sttrsr"o1,#t ti?'u,#
" Mer e ka menunj ukkan kep adafu kc cintaannya, dan mer eka

mencelaht.

Sesungguhnya para pencela bukanlah pemimpinht."

Al Mubarad berkata, *Itu adalah ism yaag digunakan sebagai

mashdar, seperti Vlt aan iJldr, r"hiogga bisa digunakan untuk yang

tunggal dan yang jamak. Allah SWT berfirman, i <rji ,t$i ;'bXE- (Atau anak-anak yang belum mengerti). (Qs. An-Nuur [24i:
3 l).

486 TAFSIR FATHUL QADIR



I
I
I
i
t

Ibnu Jarir berkata, "Lafa?hini manshuD karena tamyiz, seperti

firman-Ny4 Gt li ,6 & # i;y r,[ (Kemudian jika mereko

menyerahkan kcpada kamu sebagian dmi maskau,in itu dengan

senang lrati)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 4).

Pendapat Ibnu Jarirjauh dari mengena Pendapat yang benar
yaitu, manshub-aya itu adalah karena sebagai lnal, berdasarkan

penakwilan tersebut. fata jiiJr digunal(an seb4gai sebutan untuk anak

dari sejak lahir hingga baligh.

€fi\ f;f3 'j (n"*uaro, [dengan berangsur-angsurJ

kamu sampai pada kedewasaan), Suatu pendapat menyebutkan bahwa

ini 'illah vnrcd_ &*rl_ yang di-'ahtf-kan kepada 'illah lainrrya
yang sesuai dengannya. Seakan-akan dikatakan, "Kami mengeluarkan
kalian agar kalian tunbuh besar sedikit demi sedikit, kemudian kalian
sampai kepada kedewasaan."

Ada yang mengatakan bahwa 1i ai ri"i sebagai tambatran, dan
perkiraannya adalah rjiilll 1"g* kamu sampai).

Ada yang mengatakan bahwa ini di-'athf-kan kepada ',fi.
Makna lfti adaan sempurnanya akal dan kekuatan, serta dapat

membedakan antara yang baik dan yaug buruk.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah usia antara tiga
putuh hingga empat puluh. Pembahasan tentang hal ini telah
dipaparkan s@ara gamblang dalam surah Al An'aam.

J;f- J fL.j (dan di antma kamu ada yong diwafatkan)
maksudnya adalah sebelum mencapai usia kedewasaan. Ini juga

dibaca jA dalam bentuk bina' lit fa'it. Sementara jumhur
. 4...,

membacanya :5,, dalam bentuk bina' lil maful.

;Jlt S$ 6t';;; rlrj@ot tado putal di antara kamu

yang diponjorykan urnurnya sampai pifurr) maksudnya adalatr usia
yang paling tidak berarti dan paling hina, yaitu tua-renta dan pilun,
hir,gga tidak lagi berakal. Oleh karena itq Allah SWT berfirman,
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65 *.*:, b'{X-i?)-(supaya dia tidak mengetahui tagi sesuatu
ptCIt yang dalrulunya telah diketahuinya). Maksudnya, tidak
mengetahui sesuatu pun atau suatu pengetahuan pun. Maknanya yaitu,
setelah sebeltrmnya dia mempunyai pengetahuan dan pemahaman
tentang berbagai hal, dia tidak lagi mengetahui dan memaharni itu.

Ayat tersebut_senada dengan firman-Nya, 6 erf.i( 6L ii
'*tj' Srt K:;; i @ rii (sesungguhnya Kami telah menciptakan
tnuusia dolam berxuk yang sebaik-baibtya. Kemudian Kami
kembalikan dia kc tempat yang serendah-rendahnya). (es. At-Tiin
[9s]: +s)

,#l O L,# ;* ;; (Dan barangsiapa yang Kami
pljorykan umurnya niscaya Kami kcmbatitran dia trepada
kejadio{nya). (Qs. Yaasiin [36] : 63).

Kalimat 'rrt| -5;;:i( ;5 @o" kamu tihat bumi ini kcring)
adalah huiiah lainnya tentang pembangkitan kembali, karena Allatr
swr berdalih dengan menghidupkan bumi, dengan menurunkan air
gma menunjukkan kekuasaan-Nya menghidupkan kembali yang
sudah mati.

i+qrartinya yang kering, yang tidak menumbuhkan apa pun.

Ibnu Qutaibah berkata, "Makzudnya adalah telatr mati dan
k€dng, seperti api yang telatrpadam."

Ada juga )lang mengatakan bahwa artinya rapuh. Contohnya
ungkapan Al A'qya berikut ini,

t:'-rJ 

"q.6. 
Ai; u rf, +G'W. G U UG

"Woitapengutttkberkata, 'Betapa hrus tutit*r, dan aht tihat
pakoianmu lusuh serta rapuh'.,,

Ada yang mengatakan bahwa artinya adalatr sudah tidak
lembab.
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Adajuga yang mengatakan bahwa artinya bancur.

Pendapat-pendapat tersebut saling berdekatan-

J{; ti{ '{fr ti{" g;i -6$ 
1t"*rraio" apabita Kami

turunkan air di atasrqla, hiduplal, bumi itu dan subwlah). Maksud

fiituirl di sini adalah air hujan- ;:ifrmaknanya *;; (bergerak).

Dikatalmn Fi 'u3Jt 
tr]$ artinya aku menggoyangkan sezuatu, lalu

sesuatu itu bergerak. Maknanya yaitu, bergerat dengan tumbuh-

tumbuhan, l€r€Nra tumbuh-tumbuhan tidak kelur darinya kecuali

dengan menggeser (memisahkan) sebagran tamh dari sebagian

lainnya s@ara hakiti, maka disebut bergerak sebagai kiasan.

Al Mubarrad berkata, "Maknanya qt$ fi\ (bergeraklah

tumbuh-tumbuhannya), lalu nrudhaf-tya dibuang- i':r*Y artinya

kerasnya gerakannya, dan 3tffi pada tumbrfi-tuurbuhan lebih

nampak di tanah-"

Makna U) adalah 'r>iif1. (meningei). Ada juga yang

mengatakan bahwa maknanyo 'c.ltjiJ;y ("aik; meninggi). Maknanya

sama, dan asal maknanya adalah tambahan. Dikatakan ;.i -'rrpt O;

tTt - apabila sesuatu ittr bertambah. Dari ini, ada istilah

r,]r lribu brmga uang) U"'a:i.jr(aoak buki|.

Yazid bin Al Qa'qa dan Khalid bin Iytas membacanyu'crVil,

yatni meninggi hingga meqiadi setinggi aoak h*it, yaijtl fane

p*jugu orang-omng dari tempat''ggl yang disebut gfz ata:u b)i atau

lrai (t€mpatpengntai).

j55V (don memtmbuhkan) maksudnf adalah mengeluarkan.

Gg 6 P 52(berbagai mqcmt twtbuh-tunbuhan yang indah),

ji"ir ai *u*u yang bagrrs .'z;r4ltartinya i;iJr (elok indah; bagus).

IKalirnat 'A ; fi *r\ i8' Owtg dcmikior itq karena

sesungguhnya AAah Dialal, y@tg luq) setrrgtn kalimat permulaan.

Setelah Allah menyebutkan bahwa sepla belda membr$utrkan Allatr

SWT, dan Allah menundukkan semrnnya scsuai kehendak dan
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kekuasaan-Ny4 Allah pun mengatakan perkataan ini, yaitu penetapan

bahwa Allah SWf adalah yang Huq, hanya Dia yang kuasa

menghidupkan yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Maknanya adalah, sesungguhnya hanya Allah yang menjadikan semua

itu, dan itu hanya dari Allah, tidak memerlukan selain-Nya untuk

sebagian darinya. Jadi, ini menunjukkan bahwa Allahlah
yarrg benar-benar Haq lagi Matra Kaya, dan adanya segala yang ada

ini berasal dari-Nyal Al Haq adqlab yang ada dan dan tidak pernah

sima. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah yang

memiliki hak atas para hamba-Nya. Ada juga yang mengatakan bahwa

adalah yang Haq dalam segala perbuatan-Nya.

Az-Z,anaj berkata "Lafa^ ini berada pada posisi rafa', bahwa

perkarairya adalah seb4gaimana yang Allah terangkan kepada kalian,

dan Allah menerangkan bahwa sesungguhnya Dialah yang Haq."

Dia juga berkata "Bisa juga pada posisi nashab."

Allah SWT lalu mengabarkan bahwa '4: ";'ef (Hari Kiamht
itu pastilah datmd di waktu yang akan datang.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa di sini ada Ji'l yang

disembunyikan, yaitu i3J zbtl.Ji,'ol tt:i;ib (dan agar kamu mengetahui

bahwa Hari Kiamat itu pasti datang).

A{$J G* ada keraguan padanya)maksudnya adalah &13 I
ti:j li (J (tidak ada keraguan padanya dan tidak pula kebimbangan).

Kalimat e$J Q"* ada kcraguan padanya) sebagai khabar kedua

untuk iA1ltahu berada pada posisi nashab sebagai haal (keterangan

kondisi).

Allah SWT lalu mengabarkan tentang pembangki t;lr., ';i{6t
,fi A b, U,5-(don bahwasanya Attah membangkitkan semua.orqng

di dalam htbw),lalu membalas mereka sesuai perbuatan mereka; jika
baik maka dibalas dengarr kebaikan, dan jika buruk maka dibalas

dengan kebunrkan
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Diriwayafkan oleh Sa'id bin Manshur, Ahmad, AM bin
Humaid, At-Timidzi, dan dia menilainya shahih, An-Nasa'i, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia
menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaib dari jahlr Al Hasan dan

laimya, dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Ketika
ayat, |*$:5 itA'-i;l: Sf;Ur,\ilg A'e|q;i(hai manusia.

bertalewalah kcpada Tuhanrnu; sesunggulmya kegoncangan Hari
Kiamat itu adalah suatu kcjodian yong sangat beso fdahsyafi
hinggq 3$7 ;{t 46; 'L<.lJ 

@kon tetqi adzab Altah itu saisat
lrcras) beliau sedang dalam perjalanan, maka beliau bersaMa, 'rt;tili

tU$ f- '€f (ahukah kalian hd apakah itu?). para sahabat

meqjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui'. Beliau lalu
bersabda,iri tlr3r 4 Vs ;.,s- :J'6.16r l.ii c.;iJ,isil. h, li ?'trU;
.N, d\tgrTt irar 4y1#s'ziq li*tb. fi ,F b (rtu adatah turi
saat Allah berkan kepada Adoru 'Kirimkot jatah neroka'. Adam
berlrata, 'Wahoi Tulunht, apa itu jatah ruraka?' Allah menjawab,

'Dari setiap seribu (orang) ado sembilor rahs sembilan puluh
sembilan (orang) ke neraka don satu (orory) ke surga'.)

Kaum muslim pun menangis, makaRasulullah SAW bersabdq

ui., ie{'rbE Wri-,>efui'rr A|fr'&i rcs,i dir*Ji gift;i tj.$
G fi}, .l*i ir';\ii'& $':@6!'u li; iri * o,i,*tu,.st

#t * e {Ag jl ,$itsr gr} (Dekatkantah diri katiai bertaht
luruslah, dan bergembiralah ksena seswtgguhnya tidak pernah ada
lcenabian kecaali di ludapan kejahila4 lalu diambillah jumlah liatah
neraka iJr.il dari kaum jahil, bila telah mercthtpi maka selesai sudah
narnun jika tidak maka disempwnakan [dipenuhi] doi golongan

munafik Perumpamaan kalian dan umat-umat (aiwrya) harryalah

seperti belang di lutut binatang atou seperti tahi lalat di pinggang
unta).

Beliau lalu bersab du" Nt -yt A t'/k'ol ;'rfl $t tsunssuh
aht berharap lalian menjadi seperempafirya penglnai surga). Pan

TAFSIR FATHUL QADIR 49t



sahabat pun bertakbir. Beliau lalu bersabda, ,yt * 41fi 
"ttt 

;.'tt ;i
i{it lSesungguhnya aht berharap kalian *riiodr sepertiga penghuni

strga). Para sahab{ ptn bertakbir. Lalu beliau bersabda, ttl t+:t dt
*i, fI 'Ata'. 1tfi (Sesungguhnya aku berharap kalian menjadi
setengah penglruni surga). Para sahabat pun bertakbir. Selanjutnya

aku tidak tahu apakah beliau mengatakan dua pertiga atau tidak.'82

Diriwayarkan menyerupai itu oleh At-Tirmidzi dan dinilainya
sluhih,Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir, dari Imran bin Hushain
seciara mwfa',dan di bagian akhirnya disebutkan, ,€;rlr;t tj;;.ii ttl:Ay
',f',,L;t;t Ltt- r,tg \t iA e u,& t,tp)?'tJ 8t e*.,u t'dl,t'u: 

{tT 4.',y ti6 (Beramallah kalian dan bergembiralah,
demi Dzd y@tg jiwa Muhammad berada di tangan-Nya,

seswrggutaq,a kalian sungguh bersama dua umat yang tidaHah kedua

unat itu bersana .sesuatu kecuali merekalah yang menjadi
mryoritamya, yaitu Ja'juj dan Ma'juj. Juga yang telah mati dari
golongan mwusia dan dori golongan iblis).

Para sahabat pun merasa terhibur setelah merasakan apa yang

merekarasakan ifu.

Beliau juga bersabda, €t c g* ,GJ t ,il$j a ir;;.| fr,by
Slrt Lq; ,f -fls 'rt ,it f e {As 11 ,,6r vi (Beramailah

kaliur dut bergembiralah, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di
totgur-Nya, fidoHah kalian di tengah manusia kecuali bagailcan tahi
lalat di pinggurg ttrta, atant seperti belang di lutut binatang).s3

Diriwayarkan juga serupa itu oleh Abdurrazzaq, Abd bin
Humai{ Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban,

Al tlakfuo, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih dari
Anas secara mtfu'.

o shohilt
HR- At-Tirmidzi (3169) datr Al Hakim (2D23 dan4l566).
a shahih-
HR At-Tirmidzi (3168).
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Diriwayatkan serupa itu oleh AlBazra4lbnu Jarir, Ibnu Abi
Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih serta Ibnu Mardawaih
dari Anas secara mffifu'juga.

Disebutkan dalam Ash-Stufuiftain dan lainnya dari Abu Sa'id
Al Khudri, dia berkata, 'T.Iabi SAW bersaMa." Lalu dia menyebutkan

menyerupai itu, dan di bagian akhirnya disebutkan, |ivt t.j.il- o:
'tt ,9pl3i t!, G 1t::i)r {}Yts lr ;ti .J F ,yt ,V,i'"&;t",}fr
;3llr rlr G :W {}i{g (Dari ya'juj dan Ma'juj seribu dan dari
kalian satu. TidaHah kolian pada umat-umat lainrrya keanli seperti

bulu hitam pada lembu yang putih atmt seperti bulu putih pada lembu
yang hitam).u

Ab&xrazz,aq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadab, mengenai firman-
Nyu, & 6 ty""S telah ditetapkan terludap syetan iru), bahwa
maksudnya adalah fliil.fr ,e t (yang telah ditetapkan terhadap

syetan itu).

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humai4 Ibnu. Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan seperti itu dari Mujahid,
dan mengenai firman-Nya, ,$3 ,; ill p"n 

" buangsiapa yorg
berlrawan dengan dia), dia berkat4 "(ldaksudn5ra adalah)

mengikutinya"'

Al Bukhari, Muslim, para penyusun kitab Sanot dan lainnya,

meriwayatkan dari Ibnu Mas'u{ dia berkara: Rasulullah SAW
bersabda, 

'Jr, zfib bk-'n ,itll t'j-'6"1 it #. A'rtit 'o;A;-;s:al'oy

€tL;W ,ailt *r.'& |irrr ;;1bt ,b;- j ,u;h',t:n'";<iI ,arri

|fr e*t'ot *'att e{r.j' 'qail'rfu #t *fi g::: #. yW
,yf W. #i"qc t *',*.i',eri, it W'rS.ik v,,F'*.it,Ft.,F.
iTri;.itW:t'q'ok-u,'& ,a, *t m',9 Snt'oyt d1r.ri'rai

w Mmafaq'alath.
HR. Al Bulfiari (3348) dan Muslim (l20l), dari hadits Abu Sa'id Al Khudri

RA.
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WtdJ -f,"Jt ft ,;ar,pl l6it *"'r# (sesungguhnva setiap orans

dari kalian dihmpulkan di datam perut ibunya selama empat puluh

lwri dalam bentuk oir mani, lcemudian meniadi segumpal darah

selamo itu pula, kemudian menjadi segumpal doging selama itu pula.

Allah lalu mengutus malaikat, lalu meniupkan roh kepadanya, dan

diperlihatkan untuk menuliskan empat kalimat, yaitu rezekinya,

ajatrrya, amalnya, dan sengsara atau bahagia- Sungguh, demi Dzat

yang tidak ada tuhan yang haq selain-Nya, sesungguhnya seseorang

dmi kalian sungguh melah*an perbuatan ahli surga hingga tidak

ada lagi juak antwo dia dengan surga kecuali sehasta, lalu

berlahtlah padarrya kctentuan (yang telah ditetapkan itu), maka dia

pun melahtkan perbuatan ahli neralca sehingga memasilkinya.

Sesturggulmya seseorcmg dwi kalian sungguh melahtlcan perbuatan

ahli nerako sehingga tidak ada lagi iarak antara dia dan nerala

keculi sehasta, lalu berlahtlah padanya ketentuan (yang telah

ditetqfri ftu1, maka dia pun melahtftan perbuatan ahli surga

s e htng[a dia memosuHnya) .Es

Itlrrlasih banyak hadits-hadits lainnya mengenai ini.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dan dinilainya shahih, dati

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, #if #i i;e (vang sempurno

lrejadiowtyo don yang tidak sempurna), dia berkata, "Y*g sempuroa

kejadiannya adalah yang hidup, sedangkan yang tidak sempurna

kejadiannya adalah yang keguguran."

Diriwayatkan juga menyerupai itu dari sejumlah tabi'in.

Ibnu Jadr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayarkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4 6 P n
6{ (berbogai macam tumbuh-tumbuhan yang indah), dia berkata"

"(lvlaksudnya adalah) yang bagus. "

6 Mraqaq'alaih.
IIR- Al butfrari (3208) dan Muslim (4n$6), dari hadits Ibnu Mas'ud.
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Abdullah bin Ahmad dalam Zawa'id Az-Zuhdmeriwayafkan
dari Mu'adz bin Jabal, dia berkat4 "Barangsiapa mengetahui bahwa

Allah adalah Haq, bahwa Kiamat pasti datang tanpa diragukan" dan

bahwa Allah akan membangkitkan yang di dalam kubur, maka dia
masuk surga."

i #{;ii{; * h$ o3#;,,ur a
# i5- frri;:"":+ €rt o fi W &3L4 {,2 i*

?" Abz;rS5 $1i ii - on {, & 6ri'f+X$
?,x-* t15 l#,-.i 6 i{r 

-,- 
n n v+@ a#f i{J:Lt

3,;!iN,,fri<)f'
it:ii;ry,fjs,4

,j-(. 3;^- ii i'1" fr:^ii V,y. c;,* q44i
JL#,31:5 z*{f tiXi 4 1ifi iJ{- J fr i*, <(;

ayr4@-4tc:,35 6+$ ji j-5-ge7 {fr
@ i;- J,s*i';ifr "$ * ?r|;{ii

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang membanfih tentong
Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dut tanpa kitab

(wahyu) yang bercahaya, dengan memalingkan lanbrmgnya un@
menyesatkon manusia dari jalanAllah. Dia mendqd fuhinaan di

:#n{5;&r;iVr,@
Wfi;tfiJ+irfiA@r
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dunia, don'di Hari Kiorrrot Kurri tnerasakan kcpadanyq adzlb

nerafu yang membakat (Ahan dikatukan kepadmya),'Yang

demiwail itr+ odalah disebabkan perbuatan yang dikefiakan olch

kedua tangan kamu dahulu dan suungguhnyaAllah sekoli-kali

bukanlah penganiaya hamba-hanba-Nya'. Dan di antana mmusit

ada orang yang menyembah Altah dcngan beradt di t"pt; makaiika

mcmperoleh kebajikan, tetoplah dia dalam keadoan itA daniiha dia

ditimpa olch suata bencana, betbaliklah dia kc bebfung. Ragilfuh

dia di dunia dt t di akhirol Yong demikinr, itu odolah kcrugian

yang ,rydo. Dfu menyeru selain Allah, sesudu yang tidak dqat
memberi mtdharat dan frdak (pub) memberi nanlaot kqodanya.

Yang dcnikian itu adahh fuuottnyangiauh- Dia menyeru

sesuatuyutg sebenarnya madhotofrrya lcbih dchot dui mmfailnyo-

Sesungguhnya yang diserunya itu adoloh seiahd-iuhot penolong

dan sej ahut-j ahat kaoan- S uungg ahny a Alloh memos ukhttt orang-

orangyong beriman dan mengefiakan amalyang sholih kc dolam

sulgaqurgayong di ba oahnya ncngalir srmgai*t ngai

Seswtggnhnya Allah berbuot qn yang Dia fohenfukl Barangsiopg

yang ncnyangka balwa Allah sekali-kali tiada menolongnya

Mfiorrrrrto| di dunfu dan akhira$ rruka hendahbh dia

merentlngfun toli ke langitt kcmudian hendaklah dia nebluinya,

kemudiut hendaktsh diapihfukan apakth tipu fuyanya itu dopat

metcnyq*an qpayang menyokitkan hatinyu Dan demikianlah

Kami teloh menarunhtil Al Qur*an yang menqrukot ayot<yat yang

nyata; daa bahwasanyaAllah memberifunpawiuk kqadt siopa

yug Dia kehendtkl' (Qs. Al Haii p2lz &IQ

Firman-Nya $i O|#-i nfft i6 (Dan di otoa *io
ada orotg+rurg yang membontah tentong Allah) marcuanya adalah

tentang Allab, seperti orang yang mengatakan bahwa para malaikat
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adalah putri-putri Allah, Al Masih adalah putra Atlah" dm Uzair
adalahputra Altah.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ard'ini diurunkan
berkenaan de,ngan An-Nadhr binAl llarits.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini ditrmkm bertenaan

dengan Abu Jahal.

Ada juga yang mengatakan bahwa Enat ini umum berkenaan

dengan setiap orang yang merintangi rmtuk menyesdm mmusia

Kesimpulannya, yang berlaku adalah apa yag ditmjukkan
oleh lafazlny4 walaupun sebab turulnya beffiifu klruss

Maknanya adalab dan diantara manusia ada golongan yang

membantah tentang Allah. Ini mencakqp setiry 5ry membantah

mengenai Dzat AllalL atau sifrt-sifrt-Nya, atau syuid-syaiat-Nya
yang jelas.

a

Itulirnat * A(tarrya ihru pengetatarun)benda pada posisi

nashab sebagai 
-haat 

(keteraryn kondisi), yary * *Eti (t op.
berdasarkan ihu).

Suatu pendapat menyebrilkan bahwa makmd f-['it ai
adalah 'ilm dhouri (ihu laftmi), dan maksud .efiir aUat
nazhari istidlali (ihu teori).

Pendapat yang lebih t€pat adalah mengutihr p,ir rou*
umum dan mengartikan ,sliir me,nunrt makneqra scara bahasq yaitu
petunjuk.

. Malsud $ 76<rcta wrg bercahaya) adalah Al Qur'an.

lijt artinya yang bersinar, yang jelas, dan hujiah yug saqgd akurat
liica ini tercaktrp oleh kalimat * &<r* ilnatpgaataru), maka

penyebutannya secara tunggal sepefii penyebuh Jibdl setelah

penyebutan malaikat, karena individu yang s€mtrrrra drn menonjol

dari yang lainnya masuk dalam k*egori indivi&rindivifu ilmu

sini
'ilm
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Adaprm orang yang mengartikan ilo,t ai sini sebagai 'ilm

dlwtri dn m€,rgartikan .s4Jr sebagai 'ilm istidlali, berarti

m€,rgartikan a'rqi di sini sebagai dalil sam'i, sehingga ayat ini

me,ngandrmg peNrafian dolil 'aqli, bak dhmuri maupun istidlali, serta

mengandung penafian dalil'aqli dengan semua jenisnya.

Pendapatymg kami kemukakan lebih tepat.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa orang yang membantah

),ang disehrkan pda ayat ini adalah orang yang membantah yang

disebrilkan pada ayat pertarna Maksud saya adalah yang disebutkan

@aayat, )r;$f#'g 6;* h$A344a1 n6'i' <at

@toa nuusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu

pngetalruan dot nengihtti setiap syetan yang jahat). Demikian yang

fikatakan oleh mayoritas mufassir.

Pengulangan tersebut sebagai bentuk mubalaghah dalarn

pencelaan, sebagaimaaa Anda mengatakan kepada seseorang yang

Anda cela dan cenca, U 'rtl;i, Uf lk '*i Ul (engkau telatr

melakukan ffi. Fngkau telah melalcukan ini). Bisa juga pengulangan

ini karcna penyifatannya pada suatu ayat ada tambahan dari

penyifatann>,a @a ayat lainnya, sehingga seakan-akan dikatakan,

'Dm diantara manusia ada yang membantah tentang Allah dan

mengikuti setiry syetan yang jahat tanpa ilmu pengetahuan, tanpa

p€fimjuk, serta tmpa kitab yang bercahaya, guna menyesatkan

manusia dili jalan Allah."

Pendapat lain menyebutkan bahwa ayat yang pertama

disebutkan me,lryranglut paru muqallid (pengekor; yang men-taqlid)

sbagai ism fa'il (subyek), sedangkan ayat yang kedua menyangkut

ga Druqallid sebagai ism maful (obye$. Pendapat ini tidak terarah

sebagaimana pe,ndapat yang menyatakan bahwa ayat pertama kfiusus

htang penyry orang-orang yang diikuti terhadap para

t.-
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pengikuhya, sedangkan ayat kedua umum mengenai semua bentuk

penyesatan dan pembantahan.

Monstntb-nya .r,{g'gE @"rga, memalingknn lambtmgnya)

adalatr karena sebagai haol daafo'il 3)ii.Makna ULir adalah +u-ir
(lambung; bagran sisi ttrbuh). hJjt @ "rti"yu 

kedua lambung

seseorang, yaitu kanan dan kirinya. Tentang penafsirannya, ada dua

pemaknaan:

Pertana, maksudnya adalah orang )rang menolehkan lehernya

dengan anghfi dan sombong. De,mikian makna yang disebutkan oleh

Az-Zayaj. Dia berkata, "Ini menyifati yang sombong. Maknanya

adalalt dan di antara manusia ada yang me,mbantah tentang Allah
dengan sombong."

Al Mubarrad berkatq *'r.iL)tadalah bagian yang bengkok atau

menekuk dari leher."

Kedua,maksud firman-Nya, &'OE adalah berpaliilg, yakni

berpaling dari Al Qur'an. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra" Al
Mufadhdhal, dan yang lain, sebagaimana firman-firman-Nya:

q{.'; i & 64 $ @ia bterpating dengor

menyombongkon diri seolah-olah dia belam nendengonya). (Qs.

Luqmaan [31]:7)

i";; U5 (Mereka membuory muka mereka). (Qs. Al
Munaafiqum [63]: 5)

.EA- $ ,1;1 (Niscaya berpatinglah dia; dan membelaknng

dengan sikapyong sombong). (Qs. Al Israa' t14: S3).

Huruf hrruf laam pada kalimat 5i ,E e 'J4- (untuk

menyesatkon rnonusia doi jalm Allati terkaii dengan W." bahwa

malsudnya adalah rmtuk menyesatkan dari jdT Allalt walaupun dia

tidak mengaktri itu. Lafazh ini juga dibaca ,!.4. (aear dia sesat),

denganfalnh pada huruf yaa', dengan anggapan huruf huruf laam-
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nya adalah hrruf laam 'aqibaft (menunjukkan akibaQ. Seakan-akan

dia me4i"dikan kesesatan sebagai tujuan pembantahannya.

Kalimat 'a2 (l$i 4 fr @a mendqat kehinaan di dunia)

sebagai kalimat permulaan ymg menerangkan hukuman yang

diperolehnya akibat dari bantahannya.

'rs- d, atinya ifur ltetrinaan; kerendatran). Inilah hukuman

yang diterimanya di dunia, sebagai bentuk adzab yang disegerakarl

disamping kebunrkan fttmanya pada lisan manusia

Ada juga yang mengatakan bahwa kehinaan di dunia adalah

dibrmuh, s*agaimatn pada Perang Badar.

# ,i$ l*tlr ii f-.$ (da, di Hui Kiamat l(ami

,*r^oii, kcpodmya adzab ruraka yang membakm) maksudnya

adatah f{t 1Jltrt ,4ib (adnbneraka yang mernbaler).

Kata pe,nrmjuk 5{6 Oong demikian frz) menunjukkan adzab

drmia dan'akhirat yang telatr disebutkan. Kata ini sebagai mubtada',

dm, thabt-nya adalah $t:i ,Jat 4 <aaaun disebabkan perbuatan

yotg diterjatre, oleh kedua tmtgan kanu dahulu).Hwut hwuf baa' dr

sini berfimgpi me,nunjutr&an sebab, yakni adza;b yang menimpamu itu

disebabkm oleh kelufuran dan kemaksiatan yang kamu perbuat

dahulu- Pe,nggrmakan kata lil (tangan) rmtuk mengungkapkan selunrh

t$uh, karcna biasanya yang melakgkan kemaksiatan ,""rr.tlrrgt-g
edalah t 'lgen

r-atazhirf aan yang setelahnya pada katimat & A'ffr"6;
4 tm seswrgyhnya Attah sekati-kati bukanlah penganiaya

hanba-honba-Nya) berada pada.posisi rafa'- sebagai fi*abu dari

tmtbtoda' ymg dibuang, yaitu * ;t.iSV ',+j6l- | Ut b 3n't:lt 7\?5
(dm pertrmya, bahwa sesunlguhnya Allah tidak akan mengadzab

hamba-bamba-Nya tanpa dosa). Pembahasan tentang ayat seperti ini

telah dipAarkan di alfiir suratr AaIi 'Imraan, maka di sini lemi tidak

mengulanginya-
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Kalimat *1-&6i I;; *;)\{ (dan di antara manusia ada

orang yang menyembah AUah fungan berada di tepi) merupakan

keterangan tentang perpecahan orang-orang yang berselisih.

Al Wahidi berkat4 "Mayoritas mufassir mengatakan bahwa

maksud U;,Jr adalah ttSJr 6eraguan). Asalnya dari 
",o3.Jr 

U?ryffiE
artinya tepi atau ujung sesuatq seperti ;al 'O> (,"pi g*""g) dan

y,a, iJrz (ujung dinding), karena o.*g berdiri di atasnya dengan

tidak stabil, dan orang yang menyembah Allatt dengan berada di tepi

akan galau pada agamanya, tidak teguh dp" tidrk tenteram, seperti

orang yang berdiri di t€pi gurung dan senrpanya, akan bimbang serta

ragu, serta lemah. Oleh karena itq orang yang ragu-ragu dalam

agamaflya dikatakan menyembah Allah dengan berada di tepi, karena

dia tidak yakin akan janji dan ancaman Allah. Beda dengan orang

yang beriman, karena dia menyembah Allah dengan yakin, sehingga

tidak berada di tepi (tidak ragu)."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud i::;\ aaAan ijlr
(syarat), bahwa dan di antara manusia ada yang menyembah Allah

dengan syara! yaitu, 4ri% 7 I{3 't$ @a*a iika memperoleh

lrebajikan, tetaplah dia dalam kcadoon irn). Kebaikan di sini adalah

kebaikan duniawi, berupa kelapangan, kesehatan, kesuburan, dan

kekayaan.

Makna +""Jfiadalah tetap pada agamanya dan meneruskan

ibadahnya Atau,- hatinya tenteram dengan kebaikan yang

diperolehnya ihr. fi- '$3 ,$ @o" iika dia ditimpa oleh suatu

bencana), yakni terjadinya sesuatu yang tidak disukai pada dirinya

atau keluarganya atau hartanya -^X & (St (berbatiHah dia ke

belakang),yakni kembali kepada kekufuran yang sebelumnya.

Allah lalu menerangkan perihalnya setelah dia berbalik ke

belakang, , ';+9:6 Q3l J, Qugitah dia di dunia dan di akhirat).

Maksudnyq dia kehilangan dunia dan alfiirat, sehingga di dunia dia
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tidak memperoleh harta rilmpasan perang dan citra yang baik,

sementara di alfiirat dia tidak mendapat pahala serta segala yarug

disediakan Allah untuk para hamba-Nyayang shalih.

Mujahid, Humaid bin Qais, Al A'raj, Az-Zfiu.i, dan Ibnu Abi

Ishaq membacanya ;e\ii $|$ tr'r?, dalam bentuk ismul fa'il pada

posisi nashab sebagai haal. Dibaca juga dengan rafa' sebagai khabar

dari mubtado' yang dibuang.

Katapenunj"k ;lr{ (yang demiHan r'rz) menunjukkan kerugian

dunia dan akhiraq dan ini .sebagai mubtada', sedangkan Hwbar'nya

adalah ry it:rt 
"L 

gaaon kerugian yang nyata), yakni yang

nyatzdanjelas, tidak ada kerugian lain yang seperti itu.

ifr,-{ ft':#r'i C ;dt 9i oeGS <aa mellyeru selain

AAah sentdu yw,g tidak dapat memberi mudharat dan tidak [pulaJ
memberi morfaot kepadanya)maksudnya adalah, orang yang berbalik

1" 6slakang dan kepada kekufuran itu menyeru selain Allah. Selain

menyembah Allab dia juga menyembah berhala-berhala yang tidak

dapat bila dia tidak menyembatrnya dan tidak

mendatangkan manfaat baginya bila dia menyembahnya, karena

5sss6fahan itu hanyalah benda yang tidak dapat mendatangkan

mudharat danmanfaat

Kata penunj & 4$ Oang demikian irz) menunjukkan seman

yang dipahami darifi't Vfr. Kata ini sebagai mubtada', danHtabar'

nya adalah i-ift 37.1rt i^ Aaaon kesesatan yangiauh), yakni jauh

dari kebenran dan petunjuk. Ini bentuk ungkapan pinjaman dari

tersesalnya orang yang menempuh jalan lain, sehingga dengan

tersesatnya itu diajauh 4arijalan yang sebenarnya

Al Farra berkat4 "$tadalah *-juu(yang panjang)."

.4rfr ctz ;5 :"i, ;i 9i <ai" menyeru sesuatu yans

seb;enmnya nrudtruratnya tebih detrat dari manfaatnya). Vf-
maknanya '.li (-*gatakan). Redaksi ini memastikan kandungan
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redaksi yang sebetumny4 bahwa seruan itu menpakan kesesatan

yang jauh, dan berhata-berhala itu tidak me,ndatmgkan manfaat

dengan kondisi apa pun, bahkan menjadi mudharat (petaka) bagi yang

menyembahnya, karena dia akan masuk ne,raka akibat

menyembahnya

Penggunaan bentuk tafdhil, walaupun sama sekali tidak ada

manfaatnya, adalah sebagai bentuk mubalaghah dalam me,mbunrkkan

perihal orang yang berseru ihr. Atau ini termastrk k*egori i Ett

-# ,y 4 5 cii $ 'Pq(Dan sesunggulanva ka ni atou'kortq

pasti berada dalom kcbenuan atau dalam kesesdot yotg ,ryata)-

(Qs. Saba' Fal: 24|r. Huruf kruf loam-nya di sini [pada latazh tA
sebagai partikel sumpah, dan i sebagai mausrnil ilan nans@,

sementara :ri, sebagai mubata' dan firtubo-tya adalah i5
Susunan kalimat ini sebagai shilah'nya mauslrul.

Kalimat iSi(,;8 6;5,fr @esungsutuln wrs disennyo

itu adatah sejahat-jalnt penolong dan seiahat'ialut lcawo) sebagai

penimpal kata sumpah. Maknanya adalalU pada I{mi Kiamd nanti

orang kafir itu mengatakan kepada sesembahannya *$mggtrlL engkau

adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan--

6;S adalah i6r (penolong), dan t;3i edaleh 'e$Jr
ftawan). Ungkapan seperti ayat ini adalah ucapan antaran,

fili eg G ;itl-;,,f ,ifrt tesrr',1LirL'i_
uMereka menyeta lalat, sementwa pembmva tonbak seolah tali+oli

surmr podo tali belenggu."

Az-7anaj berkata, "Bisa juga lafazh *i g" pox$ tuol
(keterangan kondisi), dan di situ terdapat hunrf haa' yatg dibuang

yakni ars-'$t lly:rl' i u; (yang demikian itu adalah kesesatan

yang jauh, dia menyerunya..). Berdasarkan pe,ng-ertian ini, maka

waqaf-nyapada kata *i, a""kalimat # n*fr ;if dJ 6"orau
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y@rg sebennnya mudlarafirya lebih dekat dari manfaatrrya) sebagai

rcdaksi permulaan yang mmfu' sebagai mubtada', daln Hrubar-nya

adarah {);ii;rt:
Dia juga berkata, "Demikian ini karena huruf huruf laam'nya

sebagai partikel sumpah dan penegas, maka dijadikan pada awal

kalimal"

Az-biaj dan Al Farra berkata, "Bisa juga kata ijl sebaga:

pengutangan yang sebelurnnya untuk memperbanyakfi'l ftata k6rja)

ini, yaitu senran. Dia menyeru apa yang tidak mendatangkan mudhardt

dan manfaat baginya seperti U3b $;'ci.fr (aku memukul Z,atd, alat

me,mukulnya)."

Al Farra, Al Kisa'i, dan Az-TaJJaj berkata, "Makna redaksi ini

adalah sumpah, dan huruf huruf laam-nya didatrulukan dari letaknya.

Perkiraannya yartu ,tk b U. jt tg u i\ @" menyeru apa yang

mudharatnya tebih dekat daripada manfaatrya). Jadi, gr berada pada

posisi nashab, karena dt-nastnb-Y'noleh jiI. Sementara huruf huruf

laan-nya sebagai penimpal kata sumpuh.i? sebagai mubtada' dart

i. jf seUgai khabar-nyu Contoh fleksibilitas mendahulukan dan

membelakangkan penempatan huruf hr;r:trf laarn adalatr ucapan

penyairberikut ini,

vrritri lft,t;:r 1l lgii;:tu\ Q9
'Engkmt nngguh pamanht. Siapa yang menanSSung pamannya aknn

memperoleh kefulruran dan menghorrnati para paman' ."

tvlaksudnya adalah tfi d1Xengkau sungguh parnanku).

An-Nahhas berkata:'Diceritakan kepada kami dari Ali bin

Sulaiman, dari Muhammad bin Yazid, dia berkata: Pada redaksi ini

,6. kalimat yang dibuang. Maknanya adalah qit'U'.??t 6? t;J iU
Q (dio mexryeru tuhan yang sebenanrya mudharatrya lebih dekat dari

manfaamya).
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An-Nahhas berkata, 'oMenurutku, perkataan ini bukan dari

Muhammad bin Yazid, dan kemungkinan maksudnya yaitu, apa yang

menimpali huruf huruf laam im tidak berdampak terhadap kalimat

yang setelahnya"

.Al Farra dan Al Qaffal mengatakan bahwa huruf huruf lairm-

nya adalah shilah, yakni tambahan. Maknanya yaitu, dia menyembah

sesuatu yang mudharatrya tebih dekat daripada manfaatrya. Demikian

juga dalam qira'ah Abdullah bin Mas'ud, dengan membuang huruf

loam.Berdasarkan qira' ah iru, htruf laam pada kalim at $til $l aarr

it:i|q sebagai partiket sumpah.

fr!.ii V,y, 6;,* #t+4rt W W( i.,fi b:i-'ii'i iy
(sesungguhnya Allah memasuklan orang'orqng yang beriman dan

mengerjakan amal yang shalih ke dalam surga-surga yang di

bmtahrrya mengalir sungai-sungai). Setelah Allah menyebutkan

perihal oftmg-orang musyrik dan orang-orang yang menyembah Allah

dengan keraguail Atlah lalu menyebutkan perihal orang-orang

beriman di akhirat, bahwa Allah memasnkkan mcreka ke dalam surga-

surga yang disifati dengan sifat tersebut. Pembahasan tentang

mengalimya sungai-sungai di bawatrnya telah dibahas, dan bila yang

dimaksud dengan itu adalah bumi (tanah), maka harus diperkirakan

adanya mudhaf,,yaitu ti,1ti}l c*S d, (di bawatr pepohonannya).

Kalimat ij-6 \frt'ifr "tt1{trtrnsst tnya Altah berbuat apa

yang Dia kchendaki) sebagai alasan untuk kandungan redaksi

sebelumnya, yakni, Allah berhak melakukan perbuatan apa saja yang

dikehendaki-Nya j;r6 {4{ (Dia tidak ditanva tentang apa vang

diperbuat-Nya). (Qs. Al Anbiyaa'' [21]: 23), sehingga Allah berhak

memberi pahalakepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mengadzab

siapa yang dikehendaki-Nya.

{h{5 G3f 4':},1 iH J i'"y'- 6( i (baTangsiapa vang

menyangka bahwa Allah sekoli-kali tiada menolongruya [MuhatnmadJ
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di dunia don aWrirat). An-Natrhas berkafa 'Di antara pendapat terbaik

mengenai makna ayat ini adatatr, barangsiapa menyangka bahwa

Allah sekali-kali tidak akan menolong Muhammad SAW, dan Allah

akan memutuskan pertolongan yang diberikan kepadanya - #,31:4
[:3fr Jyt*"*o hendaHah dia merentangkan tali ke langit), mencari

cara nntuk sampai ke langit. '& 'i G.-rrar*, hendaWah dia

melalutuya), menggunakannya jika itu ie,mang ada- "i"ril- J; JE$
i,3$ 6.*rrai"" hendaHah dia pikirkut Wkah tipt dayanya itu dapat

melenyapkm), yaihr reka perdayanya .fi;=i!C (qa yang menyakitkon

hatinya), yaihr ditolongnya Nabi SAW."

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah'

barangsiapa menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak alc6n menolong

Muhammad hingga memenangkannya di atas semua ?garn,, maka

hendaklah diamati dalarn keadaan kecerra-

Allah lalu menafsirkannya dengan kalimat, {ii JL#"lrJ{i, ,

(maka hendaWal dia merentangkon tali kc langit)- MaksudnfX

hendaklah dia mengikatkan seutas tali ke langit-langit rumaUnya. d'{$ <t *udim hendaHah dia melaluilryn\, yakni mengikatkan tali

itu ningga dia mati tercekik. Maknanya adalalq kemudian hendaklah

dia mencekik diri hingga mati karena kecewa- Sesgngguhnya Allah

menolong dan memenangkan beliaq qan tidak ad^ guoamya

kekesalannya itu

Makna #3'6r$ Si '5,$ fucnudiot hendoklah dia pifirkan

apakah tipu dayarrya itu dapat melerytqko) makzudnya adalah

perbuatan dan reka perdayanya (ri [ (ry yong menyakitkon

hatinya),yakni kemarahannya. tl sebagai mashdu.

Ada juga yang mengatakao bahwa dhmfir pada',J3;-kembali

kepada ;i. Vtaknanya adalah, barangsirya menyangka Allah tidak

akan memberinya reznki, hendaknya dia brmuh diri. Demikian yang

dikatakan oleh Abu Ubaidah.
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Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir itu kembali kepada

agamq bahwa barangsiapa menyangka Allah tidak akan menolong

agamanya.

orang-orang Kufah lnembacanya dengan men-szfrun-kan

huruf laampada kalim " 
'&7.

An-Nahhas berkata, "Qira'ahtersebut jauh dari bahasa Arab."

* ,"f '^li;\ ,i154 (dan demikianlah Kami telah

*rruint*n Al eur'an yang merupapan ayat-ryat yang rryata)

maksudnya adalah, seperti penurunan yang indah itulah Kami

menunrnkan ayat-ayat yang nyata dan sangat jelas menunj'ukkan

petunjuknya L;- J 6;f iit"fi, @r" bahwasanya Atlah memberikan

petunjuk tnp"d" siapa yang Dia trehendah) untuk dib€ri petunjuk-

Nya dari semulq atau sebagai tambahan bagi yang telah mendapat

petuoiuk sebelumnYa.

Abdima,rzaq Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Ny4 '0.6

.,rrb (dengan memalingknn lambungnya), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) memalingftan lehernYa." \

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, As-Suddi,

Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij, bahwa itu adatah kalimat kiasan.

Ibnu Abi syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan mengenai firman-Nya, .-^* 'OS (dengan

memalinglran lambungnya),' dia berkata "Diturunkan berkenaan

dengan An-Nadhr bin Al Harits."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah seorang lelaki dari kal"ngan

bani AM Ad-Dar."

Ibnu Jaxir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari lbnu Abbas, mengenai firman-Nya, I;r;''46,y)
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*; {F'ifr @nn di antara tnanusia ada orang yang menyembah Atlah

dengan berada di tepi), dia berkata" "Dulu bila orang datang ke

Madinah, lalu istinya melahirkan anak dan kudanya juga melahirkan

m*, maka dia berkata, '[ni agama yang baik'. Namrm bila isteinya

tidak melahirkan dan kudanya juga tidak melahirkan, maka dia

berkata, 'Ini agama yang buruk'."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinyq

dengan sanad shahih, dia berkata, *Dulu bila orang datang ke

MadinalL lalu isfinya melahirkan anak dan kudanya juga melahirkan

analq dia berkat4 'Ini ag;,ma yang baik'. Namun bila ishinya tidak

melatrirkan dan kudanya juga tidak melahirkan, dia berkata, 'Ini
agama yang butuk'."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya,

dengan sanad sluhih, dia berkata, "Dulu ada sejumlah orang Arab

datang kepada Nabi sAW untuk memeluk Islam. setelah kembali ke

negeri mereka, lalu mendapati musim hujan, musim subur, dan musim

kelahiran yang baik, maka mereka berkata, 'Sesungguhnya agama

kami ini sungguh baik, maka peluklah agama ini'. Namrm bila mereka

mendapati musim gersang, musim kering, dan musim kelahiran yang

buruk, maka mereka berkata, 'Tidak ada kebaikan pada agama kami

ini'. Allah lalu menurunkan ayat, 97tQ6i :;; *;)t,{ (dan di

antara mamtsia ada orang yang meryembah Allah dengon berado di

tepi).-

Ibnu Jilir, Ibnu Abi ILfi;, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan serupa itu darinya, namun dalam sanadnya te,rdapat Al

'Aufi (perawi yang dha'ifl .

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari jalurnya dari Abu

Sa'id, dia berkata, "seorang lelaki Yahudi memelgk Islam, lalu dia

kehilangan , harta, dan anaknya, maka dia merasa sial

dengan Islam, sehingga dia menemui Nabi SAW dan berkata
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,Batalkan aku, batalkan aku'. Beliau lalu bersabar,'Jtii- r'pu"yi ir1

(sesungguhnya Islam tidak dapat dibatalkan). Lelaki itu berkata, 'Aku

tidak mendapatkan kebaikan dari agamaku ini. Penglihatanku hilang,

hartaku habis, dan anakku mati'. Beliau p,n bersabda, i>r':"1i 'Ulld1
Nt, q:ng ,u-.6t ,*':tlti:bs t:S JE},ct;- (Waiai Yahudi,

Islam iembersihkan oi'ang-orangnya sebagaimana ap! member sihkan

lrotoran besi, emas, dan perak). Lalu turunlah ayat, 'trfr f$-;'*;i\{
*; & (dan di antara 

-manusia 
ada orang yang menyembah Allah

drngon berada di teP)."86

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu At Mtrndzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, iif ',75- J 6toy;6(i (barangsiapa yang menyangla bahwa

Altah selrali-troli tiada menolongnya [MuhammadJ), dia berkata,

..(Maksudnya adalah) barangsiapa menyangka Allah tidak akan

menolong Muhammad di dunia dan di akhirat. V1.3"'"3:ii-!yftu-
hendafuah dia merentangkan-tali), yakni mengikatian tali. 53 JL

(tce langit),yakni 
"tup. 

'{S'$ <tn*"aian hendaHah dil melaluinya),

yakni menjerat (dirinya)-dengan tali tersebut hingga mati'"

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai finnan-Ny a, 'itl ',75- J J t#; 6( i (barangsiapa yang

menyangka balma Allah sekali-kali tiada menolongnya

[MuhammadJ), dia berkata, "(Maksudnya adala]r) Allah tidak akan

memberinya rcznki.

merentangkan tali
):^ Jy p" '"34 (mal- hendaWah dia,y
ke tangit), yakni mengambil tali, lalu

mengikatkannya ke atap runrabnya, lalu menjeratkan diri dengannya.

$S l,is"6rfr6 JW Qrcmudian hendaHah dia piHrknn apalah

tipu dryanya itu dapat melenyaplcan apa yang merryakitlcan hatinya),

'u Dha'Y.
Ibnu Mardawaih meriwayatkannya sendirian dari jalur Al Aufi, sebagaimana

disebutlon oleh pengarang dan dia perawi dhq'if'
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I
yakni hendaklah dia pikirkan, apakah itu mendatangkan manfaat atau

rezeki baginya?"

,56 Jr{J5 6-,iA:t;'t4*t5 i;c'rjIl5 fir:, ir-li iy

,G,f *'ifr 't tW ;i ;i:{. |-rx-'frt 6|t5u;il
,6fi o. J6 *ffi e ;-NB:fi $'fi1@ r-t'
ii i+3 €fit:r I3i3 3W iAG Fr6 ";{:,ss

':;t i,f/F u ii rSlii qi ;5?ri,fi # 3: W",D6i
'"-,5$ A o'#x o,G 6K+ ,@ fr 5611 fi,r,
gb;,i#u#.r(e\q{{t'ifu
@*4 b& fi@ $It'ofr ec'* 3i-3;@

(,(i \:,j; a-bu * a w' H/- 6'63r,1 llL

#'fr l,rQ,;. 6i4 tdJi q*, 
"* eg

4.;ifiJl6*-."@ 3e.Arq;r$;,-;1
#+*Jt6^,')rfi

" Ses ungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang'

orang Shaabiiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Moinsi dan

orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara

mereka pada Hari Kiamat Sesungguhnya Albh menyalcsikan

segala sesuatu Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada
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Auah bercujad apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan,

bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata dan

sebagiu besar daripada manusia Dan banyak di antara manusia

yang tetah ditetapkan adzpb atasnya- Dan barungsiapa yang

dihinafun Allah maka tidak seorang pan yang memuliakanny&

SesungguttnyaAltah berbuat apayang Dia kehendaki Inilah dua

golongan (golongan mukin dan golongan katit) yang bertengkar,

mcreka saling bertengkar mengenai Tuhan mereku Maka orang

kaft akilr, dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api

neraha- Disiramkan airyang sedang mendidih ke atas kepala

mereka- Dengan air itu dihancurluluhkan segala apa yang ada

dalampenitnereka daniuga kulit (mereka). Dan untuk mereka

combuk<ambuk dari besl setiap kali mereka hendak ke luar dari

nerafu lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka

dikcmbolihan ke dalamnya- (Kepada mereka dikatakan)'

' Rasakanbh adzab yang membakar ini'. Sesungguhnya Allah

mmasuhkan orurg4rrang beriman dan mengeriakan amalyang

shatih k2 dolum surgd-surga yang di bawahnya mengalir sungai-

sungaL Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang

dari enos dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutr* Dan

mcrekt diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan

dituniuki (puta) kepadaialan (Allnh) yang terpuilD

(Qs. Al \aii l22lz t7-24)

Firman-Nya fiti tji iy (sesungguhnva orang-orang

berilno) kepada AUah dan Rasul-Nya, atau kepada ayat-ayat yang

nyatayang disebutkan itu.

V'16 '"-56 (orang-orang Yahudi) maksudnya adalatr kaum

Yahudi yang dinislatkan kepada agama Musa'
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'c4#gl5 (orang-orang Shaabiiiz) makzudnya adalah kaum
yang menyembah bintang. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka

termasuk golongan Nasrani. Tapi pendapat ini tidak benar, karena

mereka adalah golongan yang dikenal tidak berafiliasi kepada salah

safu agarrra para nabi.

6fif (orang-orang Nasrani) adalah kaum yang

dinisbatkan kepada agama Isa.

,1t{Jl5 (orang-orang Majus) maksudnf adalah kaum yang

menyembah api, dan mereka mengatakan bahwa alam terdiri dari dua

asal, yaitu cahayadan kegelapan.

Ada yang mengatakan'bahwa mereka Majusi)
adalah kaum yang menyembah matahari dan bulan.

Ada yang mengatakan bahwa mereka (orang-orang Majusi)
biasa menggunakan najis.

Ada yang mengatakan bahwa mereka (orang-orang lvtajusi)

adalah suatu kaum dari kalangan Nasrani yang mengasingkan diri dan

mengenakan L#t ftain tenunan yang kasar).

Ada yang mengatakan batrwa mereka (orang-orang Majusi)
adalah kaum yang mengarnbil sebagian qiaran egoma Yahudi dan

sebagian ajaran dgqnaNasrani.

AU;fi ir5:6 <ar" orang-orang nusyrik)maksudnya adalah

kaum yang menyembah berhala. Pe,njelasan tentang ini telah

dipaparkan dalam surah Al Baqarall rurmrm di sana Allah lebih dulu
menyebutkan kaum Nasrani daripada kaum Shaabiiin, sedangkan di
sini mereka disebutkan belakangan.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa didahulukannya
penyebutan kaum Nasrani di sana (dalam ayxpadasurah Al Baqarah)

adalah karena mereka Ahli Kitab, sehingga tidak mencakup kaum

Shaabiiin. Sedangkan alasan 6id4hulrrkannya Shaabiiin di
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sini adalah karena masa mereka lebih dulu daripada masa kaum

Nasrani.

Kalimat 57$!t if- ;iS. J-rX- 61 65 {,tuon akan memberi

keputusan di antara mereka pada Hari Kiamat) betada pada posisi

rafa', karena sebagai khabm untuk 65 Y""e sebelumnya. Makna
'Jilir i"i 6rat<ni U j.e;:adalah, Allah SWT memutuskan di antara

mereka dengan memasukil<an orang-orang beriman di antara mereka

ke sruga, dan memasukkan orang-orang kafir di antara mereka ke

dalam neraka.

Ada juga yang mengatakan bahwa'Jiir artinya membedakan

yang haq dari yang batil dengan tanda yang dikenal pada masing-

masingnya

Kalimat 4 ,6 ,tr lt 'ii 'itt 
@esungguhnva Attah

menyaksikan segata sesuan) sebagai alasan untuk yang sebelumnya,

bahwa Allah SWT menyaksikan segala perbuatan dan perkataan para

hamba-Ny4 tidak ada sesuaftr pun yang luput dari-Nya'

Al Farra mengingkari status kalimat ;i4.3-rt- 
^t 

61<eUo1'

akan memberi keputusan di antara merelca) sebagai Hrubar,"rtuk il
yang sebelumnya, dia pun berkatq *Tidak boleh menggunakan

,.a"rci byi eel 1 t"f, L1 lr"rorgguhnya Zatd itu ses,ngguhnya

saudaranya perg)."

Az-7anai menyanggah pendapat Al Fara ini dan

menginglarinya, serta mengingkari apa yang dijadikan contoh untuk

ayat ini, karena tiaat airag*an bolehnya ungkapan 
"+ 

j;.rht $fi !\
(sesungguhnya Zaid ihr ada kebaikan padanya), dz' "dY31 '^ft vf;'oi
(sesungguhnya ZAtd itrr, benar-benar dia sedang pergl), dan

sebagainya

.fi a,; ei*rt 4671o.'ii3|3 Il apomh kamu tiada

mengetahui, balrwa kepada Allah bersuiud apa yang ada di langit dan

ai Olnt>. a13!l ls"cara harfiah berarti melihat) di sini fyakni d*' ';l
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adalah bersifat pikiran, dan bukannya penglihatan mata Maksudnya

adalalr "{ 'dt (apaka}r kamu tiada mengetahui). I{hitlrob ini untuk

setiap yang tayak bagrnya, yaitu setiap y'ng mampu mengetahui'

Maksud zujud di sini adalah ketundukan total, bukan sekadar sujud

yang ll*rusus bagr yang berakal, baik kalimat ini dianggap khusus bagi

yang berakat mauppn bagi mereka dan selain mereka Oleh karena ittt,

ah i;di sini dr-'athf-kan(dirangkaikan) dengan kalimat fiV,i{fiV
5tX:5 #fr:3$?Aft(matahari, butan bintans sununs, poton-

pohonan, btnatang-binatang melata). Dikhususkannya penyebutan

semua ini tyakni matahari, bulan, dan setenrsnyal secara tersendiri

kendati sudah tercakup oleh ;i didasarkan pada perkiraan bahwa itu

umum, karena terjadinya zujud dari semua ini merupakan sesuatu

yang biasanya tidak mmgkin.

Mmfu'-rrya t€rt q i*3 (dan sebagiot besm doipada

manusia) adalah karena dampak fi'l yang disembrmyikan, yang

ditunjukkan oleh apa yang telah disebutkan, yakni 'u'E 'i'Srl;:t

,r3r (dan bersujud pula kepada-Nya sebagian besar dari manusia).

Pendapat lain menyebutkan bahwa mafu'-tya ini adalah

karena sebagai mubtada', sedangkan khabar-nya dibuang dan

perkiraannya adalah '1ilt',#- /6r'u ifi <a""sebagian besar dari

manusia berhak mendapat pahala). Pendapat yang pertama lebih tepat

yakni marfulnya itu karena dt-'athfkan kepada ;i, sebab zujudnya

sebagian besar manusia adalah sujud ketaatan yang khusus bag yang

berakal, sedangkan yang dimaksud ij,rli. yang sebelumnya adalah

ketundukan. Jika marfu'-nyaini karena di-'athf-knkepada i:, berard

terjudi pemaduan dua makna yang berbeda pada satu lafazh yang

szrma, dan tentunya Anda tahu bahwa tidak ada jatan untuk

mengartikan demikian setelatr mengartikan 's$5 yang sebelumnya

sebagai ketundukan.

Tidak diragukan lagi, sah-sah saja memakzudnya zujudnya

sebagian besar manusia adalah ketundukan meref,a, bukan sekadar
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zujud yang lfiusus tyakni ketaatan yang kfiusus bagi yang berakal],

maka menganggap marfu'-nya adalah karena faktor 'atw tidak

masalah, walaupun ini ditolak oleh pengarang Al Kasysyaf dan para

pengikuhya.

Firman-Nya" +l;-:fr ,* 31 3-6 (dan banvak di antara

marutsia yang telah ditetapkan adzab atasnya). Al Kisa'i dan Al Farra

berkata, *Marfu'-nyaini adalah karena sebagai mubtada', danfthabar-

nya adalatr yang setelahnYa."

Ada juga yang mengatakan bahwa ini di-'athf-kankepada !f
yang pertama [yakni: q6 qiqtt.Maknanya yaitu, dan sebagian

besar manusia juga bersujud namun di antara mereka ada yang

menolak itu

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatl, dan

sebagian besar manusia di srnga Banyak pula dari mereka yang telah

ditetapkan atzab atasnya Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Al

Anbari.

,,9- J u fr 6 Xt Ei $ (dan barangsiapa vang dihinakan

Attah *"f, tidak seorang pn yang memuliakannya) maksudnya

adalalt barangsiapa dijadil€n kafir dan sengsara, maka tidak ada

seorang pun yang dapat memuliakannya sehingga menjadi ormg yang

bahagia dan mulia.

Al Alfifasy, Al Kisa'i, dan Al Fara mengemukakan bahwa

makna ,f. J u 5 6liit Vi $ (dan barangsiara wns !int1a!r1i
Altat maka tidak seorang pun yang memuliakannya) adalah ilts!
(penghormatan; Pemuliaan).

56li 'Jfr-i;t ful{tuu"ss,rt rrto allah berbuat apa vang Dia

kehendah) maksudnya adalah'apa pun yang Dia kehendaki, yaitu

penderitaan dan kebahagiaan, serta pemuliaan dan penghinaan.

$IL q6S li"itot &ta golongan [golongan mukin dan

golongan tafirl yang bertengkar). Golongan yang pertama adalah
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golongan najis, yaitu Yahudi, Nasrani, Shabiin, lvlajusi, dan orang-

orang musyrik. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan

Islam, Itutah dua golongan yang bertengkar. Demikian yang dikatakan

oleh Al Farra {an lainnya.

Ada juga yang mehgatakan bahwa yang dimaksud dengan

kedua pihak yang bertengkar itu adalah surga dan neraka Surga

berkatq '?enciptaanku unfuk rahmat-Nya." Se,mentara neraka

berkata, "Penciptaanku unfuk siksa-Nya."

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaknrd dengan

kedua golongan itu adalah orang-orang yang maju ke medan Badar

dalam perang tanding, dari pihak mukmin yang maju adalah Harr:,,bb
Ali, dan Ubaidah sementara dari pihak kafir yang maju adalah Utbah

bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, serta Al Walid bin Utbah.

Abu Dzar RA bersumpah bahwa ayat tersebut ditunmkan
berkenaan dengan orang-orang yang maju ke medan laga perang

tanding sebagaimana diriwayatkan darinya dalam Ash-Shabih.

Demikian juga yang dikatakan oleh sejumlah sahabat lainnya
Tentunya mereka lebih mengetahui tentang sebab turunnya daripada

selain mereka.

Diriwayatkan juga dalam Ash-Shafuifu dari Ali, bahwa dia
berkata, *Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami."

Ibnu Katsir membacanya i)t"ri,.

Allah SWT mengatakan, '-Vt7$ (mereka saling betengko),
dan tidak mengatakan r1;e;;y(kedua golongan itu bemenglar).

Al Farra berkata, "Karena mereka adalah kumpulan. Bila
dikatakan @l irya boleh. "

Makna i,i:l O (mengenoi Tuhan mereka) adalah 'dt ,b e
(mengenai perihal Tuhan mereka), atau mengenai agama-NJra, alau
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mengeftf Dzat-Nya, atau mengenai sifat-sifat-Nya, atau mengenai

syariat-Nya bagr para hamba-Nya, atau mengenai semua itu'

Allah swT lalu merincikan yang global pada firman-Nyu,

'';'tr 1.rK @"*beri keputusan di antara mereka), Allah pun

ffi;^{re n1q'# {-g ifu'ctil; t*,o *?nr trafir atran

dibuatkan intun mer efra p apaian-p alcaian dar i ap i ner alm).

Al Azhari berkata "Maksudnya adalah, Aku ciptakan dan Aku

jadil€n pakaian untuk mereka. Api neraka diserupakan dengan

pakaian karena api itu meliputi mereka seperti halnya pakaian

menyelubungi mereka Dan penggunaan kat4 kerja madhi (telatt

lampau), padahal itu sesuatr yang akan datang, untuk menunjukkan

kepastian terjadinYa"

Ada juga yang mengatakan batrwa pakaian itu terbuat dari

tembaga yang telatr dileburkan hingga menjadi seperti api, yaitu

,hfpt (pakaian) yang disebutkan pada ayat lainnya'

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat ini adalatr, api

menyelubrmgi mereka

Ayat tersebut juga dibaca y4, secara talkfif 6rakni tanpa

turyd@.

Allah SWT kemudian berErman, g b;J 6 u ^4
(disironkan air yang sedang mendidih ke atas kepala merekn). fu-;tl
adalah air panas yang dididihican oleh api neraka. Kalimat ini sebagai

kalimat permulaan, atau sebag u klub ar kedua untuk rnaushul'rtya'

'i# O 6 + ji-A (dengan air itu dihancurlutuhtran segala

qpa y@rg ada dalai perut merela). ]illr lyatcni d*' 3i-i2l adalatr

i1ili 6"u*; leleh; mencair), aan.ti(ell adalah apa yang meleleh

arri"y, Dikatal*n * 'fi 'Ab\$ lol.tt '€r:Ab artinya aku

melelehkan sesuatu, maka sesuatu itu pun meleleh' Maknanya adalah,

air yang mendidih itu melelehkan apa yang \*- di dalam perut

merck* yaitu lambung dan isi perut mereka. |Ai (dan iuga latlit
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[merelra), im di-'athf-l<at (dirangkaikan) dengan li. Vfatsuany4 air
mendidih itu juga melelehkan kulit mereka Kalimat ini berada pada
posisi nashab sebagai hoal $eterangan kondisi).

Ada juga yang mengatakan bahwa kulit itu tidak meleleh, tapi
terbakar, sehingga diperkirakan adanya fi'l yurg sesuai dengan itrl
dan dikatakan 3rf"i, \'o:;l Gulit mereka mereta terbakar oleh air
mendidih itu), sebagaimana ucapan penyairberikut ini,

t:,j;.;63 tr.qlrb
"Aht memberinyapakan jerani dan air dingin."

Maksudnya tirr;. ir; qt;t (dan aku memberinya minum air
dingin). tLitb artinya memberi makan (pakan), dan C, artinya
memberi minum]. Tampaknya tidak perlu diartikan demikian, karcrm
bila air mendidih itu dapat melelebkan apa yaog di dalam pen4 maka

melelehkan kulit yang di luar lebih dapat lagi.

. . ? *ib# {t (dan untuk mereko cambuk-cambuh dwi besi).
'ery, adalah blntuk jamak dallr-aitJg dan A& (aht pemukul kepala).
iLA aranya aku memukulnya dengan aJ pem*uf, yaitu sepotong

besi. Maknanya adalalL bagi mereka ada alat-alat pemukul yang
terbuat dari besi untuk dipukulkan kepada orang-orang kafir. Disebut

Atfi karena q;ir:a:it '# (menundukkan yang dipukul), yakni
merendahkannya atau menghinakannya

Ibnu As-Sakit berkata *6tiil 
,b y:Srifif (aku menudnkkan

orang itu dariku) ketika dia muncul ke,padaku, lalu aku menghalarmya

dariku."

A'HF-61fijitJL @etiap kali nereka hendak kctuq doi
neralra) maksudnya adalah )6t 

'u (dari neraka) . *-bG (niscaln
mereka dilrembalikan ke dalamrrya), yakni ke dalam neraka, dengan
dipukul menggunakan alat pemukul (cambuk-cambuk) itu
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I

t

Kalimat * e (lantaran kesengsaraan mereka) adalah badal

dari dhamir pada kalimat t(idetgan mengulangiaar ataumaful lah.

Maksudnyq lantaran kesengsaraan mereka yang berat akibat derita

neraka.

,tA 3trt 6ff' '6fr Urup"a" mereka dikatakanJ, Rasalanlah

adzab yang membakar ini.").Ini berdasarkan asumsi. adanya qaul (hal

perkataan), yakni ,t.;jlr'ultib tj)\ & ,P.i W \bl (niscava mereka

dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka,
.Rasakanlah adzab yang membakar ini.') yakni 'O-i,St i7r.i;jr (adzab

yang mem'bakar). *A ES *Flrl, ism dari'Oti)i' yaitu dari 
"3';;6rr;q -'sy - GFrt - ,6u, 

-rulJr 
lmembakar sesuatu dengan api).

Sedangkan 6i3lr tyat<ni a*{tjri;tl adalah sentuhan yang disertai

dengan mengetahui rasa Di sini mengandung makna yang lebih luas,

dan malaranya adalah merasakan sakit.

Az-Zajjaj berkata, "Itu untuk salah satu dari kedua golongan

tersebut."

sedangkan unttrk golongan lainnya, yaitu golorpan beriman,

Altah mengatakan, "i # g:rJ)fi w. t v|. <r-$i b:i fr 6y
,6'ii q* 6a (iesinggahnya Altah mamasukJran orang-orang

beriman dan mengeriakan amal yang shalih lce (alam surga-surga

yang di bmtahnya mengalir sungai-sungar). Allah swT menjelaskan

perihal orang-orang beriman setelah menerangkan perihal orang-orang

katu.

selanjuhya Allah swT menerangkan sebagian kenikmatan

yang telah Allah sediakan untuk mereka setelah mereka masuk surg4

,44- 654 (di stnga itu mereka diberi perhiasan).

Jumhur membacanya 5i4, dengan tasydid dalam bentuk

bina' lit mafut. I-afazh ini dibaca juga secara tal*tfif (yakni tanpa

tasydid), yakni Allah menghias merekq atau malaikat menghias

mereka dengan perintah-NYa.
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Latazh bpadakalimat r4i $(dengan gelang-gelang)

menunjukkan sebagran, yakni mereka diberi perhiasan berupa

sebagian gelang. Atau untuk menerangkan, atau sebagai tambahan.

Sedangkan brydakalimat *1 ,t.(dari emas) untuk menerangkan.

i:Gti adalah bentuk jrrnak t*r?ttlf, s'edangkan ii;f aaaan bentuk

: i."ut **i 3t'3a (gelang perhiasan).

Tentang k^ta )t:t tr ada dua macam logat atau aksen, yaitu
dengan kasrat pada huruf siiz dan dengan dhammah 6tilt], bahkan

ada logat yang ketiga, yaitu jr1if.

Nafi, Ibnu Katsir, Ashim, dan Syaibah membacanya $16 <*f
mutiara),-dengan naslub karena dr-'athf-Y,an kepada posisi ,6,\
yakni W i'il;", atau karena fi ' I muq addar y ang me-nas ha6-kannya.

Demikian pula Ya'qub, Al Jahdari, dan Isa bin IJmar,
membacanya dengan nashab. Qira'ah ini sesuai dengan rasm Mushaf,
karena kata ini dihrlis dengan disertai ht:r:r:f alif.

Ulama lainnya membacanya dengan jarr, karena dr-'athf-kao,
kepada ,6\ yakni ;r? 'ut i$.1 b t)irf- Tidak menolak
kemungkinan bahwa di surga ada gelang-gelang dari mutiara,
sebagaimana ada juga gelang-gelang emas.

3s4 A Pq; (dan pakaian mereka adalah sutra)

adalab semua pakaian yang mereka kenakan adalah sutra,

sebagaimana ditunjukkan oleh bentuk idhafah ini. Bisa juga

maksudnya adalab jenis ini termasuk salah satu jenis yang dikenakan

di surga, walaupun jenis ini diharamkan bagi mereka di drmia, namun

dihalall€n bagi mereka di akhirat. Jadi, ini termasuk jenis pakaian

yang mereka kenakan di surga, karena di dalamnya terdapat segala

yang disukai oleh jiwa. Masing-masing mereka dib€ri apa yang

disukainya, dan masing-masing mereka memperoleh apa yang

diinginkannya
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;tr$ O 
"gt 

Jy1536 (dan mereka diberi petuniuk *epada

uc ap an-ucapan yang b aik) maksudnya adalatr ditunj ukkan kepadanya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah laa

ilaaho illallaah.

Ada yang menyebutkan batrwa maksudnya adalah alfurimdu

Ittlqah.

Ada yang menyebutkan bahwa maksudnya adatah Al Qur'an'

. Ada juga yang menyebutkan batrwa maksudnya adatah kabar-

kabar gembira yang datang kepada lereka dari Altah SWT.

Di dalam Al Qur'an telah disebutkan apa yang ditunjukkan di

sini secara global, yaitu:

i'ErG33 G,$ ;D 3,Zift @egala puii bqst altah vang telah

memeruhi janii-Nya). (Qs. Az'Zttmat l39l:7a)

$fi- 6,ai 
"fi 

-b 33 $egata puii bagi Attah yang telah

menunjuki kami kepada infl. (Qs. Al A'raaf [7]: a3)

'ig G; 6'S G$ ;ry3ZJi $egata puii bagi attah vans tetah

menghilangkan dula cita dari lami). (Qs. Faathir [35]: 3a).

Makna ,;ti $5v 6t6+t (dan dituniuH [putal kepada jalan

[AllahJ yang terpuj, adatab mereka ditunjukkan kepada jalan yang

lurus dan terpuji, yaitu jalan surgq atau jalan Allah, agama-Nya yang

lurus, yaitu Islarn.

AMurrahman, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Qafadah, mengenai firman-Nya, 'qt;7f5

(orang-orong Shaabiiin), dia berkata, "Mereka adalah kaum yang

menyembah malaikat, shalatnya ke arah kiblat, dan membaca 7-abtx.

,rr{$ (orang-orang -Mojttsi) adalah para penyembatr matahari,

butan, dan api. '(4;rt'ujL<a"" orang-orang musyrik) adalatr para

penyembah berhala. ;i$. 'J.fi- 
^f 

65 {da"n akan memberi

kcp4tysan di antara merelca), yakni di antara keenam aganna ifu, yang
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lima diantaranya agama syetan dan satunya adalah agama Nlah'Azza

wa Jalla."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ilaimah, mengenai ayat ini,

dia berkata, "Keputusan Altah di antara mereka adatah menetapkan

lima aga6a lainnya sebagai persekutuan dan menetapkan umat ini

sebagai umat yang safu."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata'

"!;tS O$$ aaaUnkaum Yahudi. 'W;7fi3 (orang-orang Shoabiiin)

adalah kaum yang tidak memiliki Kitab. it{J6 (orang-orang

Majusi) adalatr para penyembah berhala. Sedangkan orang-orang

musyrik adalatr kaum Nasrani Arab."

Al Bu*fiari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Abu

Dzar, dia menyatakan suatu sumpalr, bahwa ay* d7E 4(:i,1t"itot
dua golongan [golongan mukin dan golongan knfirJ yang bertengkru)

diturunkan berkenaan dengan tiga orang-tiga orang yang perang

tanding di medan Badar, yaitu Hamzah bin Abdul Muththalib,

Ubaidah bin Al Harits, dan Ali bin Abi Thalib, yang berhadapan

dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al Walid bin

Utbah. Ali berkata, *Akulatr orang pertarna yang berlutut di hadapan

Allah dalrm pertengkaran itu pada Hari Kiamat kelak."

Diriwayatkan juga oteh Al Bulfiari dan lainnya dari hadits Ali-

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas-

Demikian juga yang diriwayatkan dari sejumlah tabi'in.

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

Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Nyq

)€ 64$.'l {,tt (dibuattran untuk mereka pakaian-pakaian dori qi
neraka), dia berkata "(Maksudnya adalah) dari kuningan, bulen

tembaga yang bila dipanaskan melebihi panasnya."
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Mengenai firman-Nyq g'Gi,i 6 u |ii: lfistramtran

air yang sedang mendidih ke atas kcpala mereka), dia berkata,

"(Makzudnya adalah) kuningan yang disiramkan ke atas kepala

me,reka"

Mengenai firrran-Nya , 'db o. 6 .* \i-i'- (dengan air itu
dihorcurluluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka), dia

b€rkat4 "(Maksudnya adalatr) saat mengaliri larnbung mereka. *$5
(dan j uga kulit [mer e kaJ), y alarri merontokkan kulit mereka. "

Diriwayatkan oteh Abd bin Hurnaid, At-Tirmidzi, dan dia

menilainya shahih, AMullatl bin Ahmad dalam Zov,a'id Az-Zuhd,

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,

Abu Nu'aim dalam Al Hilyah, serta Ibnu Mardawaih, dari Abu

Hurairalr, bahwa dia membacakan ayat, g i"r:fi 6 u #
(disiramknn air yang sedang mendidih ke atas kcpala mereka),lalu

dia berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda,'r.:4'*;St it
',y'o;;-,i- ** e6|*5 ,*:h jt';rt1-;b'-^L*:$t ihl V:3:),P
otr G 3q P ,!r4!alt'$.t #n gesingguhnya air mendidih itu b"nor-

benor disiramkan kc atas kepala mereka, lalu menembus tengkorak

hepala hingga mencapai bagian dalamnya, lalu air itu

menghancurluluhkan qpa yang di dalam tubuhtrya hingga mengalir

d&i lredua kafinya dalam kcadaan hancur luluh. Kemudian

dikemb alikon logi s eperti s ebelumnya) .87

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny q 'fflP; C 6 "* 3i;A (dengan air itu dihancurluluhtran

segala apa yang ada dalam perut mereka), dia berkata, "Mereka

berjalan, sementara usus dan kulit mereka berjafuhan."

Mengenai firman-Ny u, li b AF {t <0"" untuk mereka

cambuk-cambuk dari besi), dia berkata, "Mereka dicambuki dengan

8'sanadnya dha'if,
HR Al Haldm Q1387) dan At-Tirmidztp582).
Dinilai dha' if oleh N Albani dalap Dha' if Al Jami' ( I 433).
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itu, sehingga setiap anggota tubuhnya rontok ke hadapannya, maka

mereka pun memohon kebinasaan dan kehancuran."

Ibnu Jarir meriwayatkan dariny4 mengenai ayat ini, dia

berkata, "Mereka diberi minum air yang apabila air itu masuk ke

dalam perut mereka maka akan melelehkannya, hingga kulit perut

mereka juga meleleh."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Abi Hatim, Al

Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi

dalam Al Ba'ts wa An-Nusyur, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari

Rasulutlah SAW, beliau bersabdq uelti A ebj ),-* u^ 61tr lt i
1\ i'# *-9"u #'#l'a*'i" 'ii\i;u efii c!'frr'g;li
oti 6ii $eandqtutyci sebuah cambuk besi itu diletakkan di bumi, lalu

manusia dan jin bersatu padu, niscaya mereka tidak dapat

menyingkirlrannya dari bumi. Jilca ada gunung yang dihantam oleh

cambuk besi itu, niscaya aftan pecah berkeping-kcping, kemudian

lremb ati s eperti s emula).88

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak, Sa'id bin Manshur,

Hannad, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, serta Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari Salman, dia

berkata, "Api neraka itu berwama hitam kelam, kobaran api dan

baranya tidak memancarkan sinar sama sekali."

Dia tatu membacakan ayat, * A W tfA 6 VlL,l W
q,'b$ @efiap kali mereka hendak kcluar dari neraka lantaran

lresengsaraan mereka, niscaya merefta diftembalikan fte dalamnya).

Disebutkan dalam Ash-Shahibain dan lainnya dari Umar, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, e.L{J- il gfur ,f t-i":' e V
9g\ti lBarangsiapa mengenalcan sutra di dunia, mapa tidak akan

'e Dha'y.
HR. Ahmad (3/83); Al Hakim (a/601); dan Al Baihaqi dalamAl 'Aqidah (h. 59).

Disebutkan oleh Al Albani dalm Dha'if Al Jami' (4812).
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mengenokannya di aWtirat).8e Mengenai ini, masih banyak hadits-

hadits lainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, V#fi $y153'fi

$X A.(dan mereka diberi petuniuk kcpada ucap(m-ucapan yang

baik), dia berkata, "(Maksudnya adalatt) diilhami."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Al 'Aliya[ dia

berkata, "Mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik

dalam perdebatan, yaitu, 'Allah pelindung karri, sedangkan kalian

tidak memprmyai pelindung'."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Isma'il bin Abi Khalid, mengenai ayat ini, dia berkata, "(Makzudnya

adalatr) Al Qur'an ,;i3 $v 6t'6"6 (dan ditwtiuki [pulal kcpada

jalm, [AllahJ yang terptj),yaitu Islam."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat ini, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) Islam."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zlrid, dia berkata,

"(Maksudnya adalah ucapan) laa ilaaha illallaah (tidak ada Tuhan

yang haq selain Allah), allaahu akbar (Allah Maha Besar), dan

alhamdulitlaah (segala pujia bagi Allah) yang telah berfirmaq #y
{$, 'E!, X,5- (Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang

baik))' (Qs. Faathir [35]: 10).

s Muttafaq'alaih.
HR Al Bulhari (5834) dan Muslitr (311642), dari hadits Ibnu Umar.

TAFSIR FATHUL QADIR 525



firr6*r::r;fr W&'u3S)Wajfr 
-ty

,tAy,*+- 3; 6 ")ti6 *,2 i{Cft ""6,'13\'^G

65 <-,k ;.;fri,.d( i1; @ A vtfr i,tlii ;G,
6",r$rg <,9$,* 4; 4i,,,srii 6

J€i{ 6t i}u'e\ n6r oifi@ r}ri Hj6
if -g'bi4ii.@ WA ,f,4-t9:f
4 A #5 6 i!; *slf n6 e ;lfi 'r:J'tibi|

.#,;r+V'u;i;iVH:#
'(Sesungguhnya orangerang yang kafr dan menghalangi manusia

dari jalan Allah dan Mrcjidil Haramyang telah Kami jadikan untuk
semua mmusio, baik yang bermukim di situ maapun di padang

pasir, dan siapayang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan

secara zhaliA niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian

siksa yang pedih" Dan (ingatlah) ketikd Kami memberikan tempat

kepada lbruhfun di tempat Baitullah (dengan mengatakan),

'langanlah kamu mcmpersekutukan sesuatu pun dengan Aku dan

sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan

orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya

mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kalci, dan

mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru
yang jauh. Supaya mereka n empersaksikan berbagai manfaat bagi

mereka, dan supaya mereka menyebut namaAllah pada hariyang
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tetah ditentahan atas rqphiyotg Allah reloh fuifut kqodn

merefu berrrya bindang tetnoh Maha nohoilolt s*gi\rt
duipofunya dan (sebagion lagi) heflwrlah wA* diauhot orarrg-

orang yang sengsara WI*b- Kenaudian, hadoHoh naefu
nenghilangkan fuatan yang oda pada badn nureko, dut

hendahlah tmereka mer.yempttrrrohol nodur+tohg nweka, dan

hendaktah merekt meJahukan Tha@sefulilittg tutuh yutg fru

itu (Baitulloh)-' (Q$ At Hrii l?f2lzz*l\

Firman-Nya, ii..E &1n35) W <t$"iry Ge^surgsut,,r'a

orang-of(mg yurg kafir dm mengtulutgi nqrusia dniialq, aaali.

Di-'athf-lranrrya rrrudt qr' [yakni in35i-tlkaada ndhi Sra}rii 
'I;rt

adalah karena yang dimaksud dengan yang mtdhui' adalah

peng[alangan yang telah berlahU seperti fiIman Allah lt|;tW-4fi1

it ,# {" (Orang-orang yottg kafir dm mengholotgi bwastol dui
jalan Allah). (Qs. Mubemmad [a{: 1)- Atau ymg dimaksud lltr
tJ/akni aari'ty35i-_rldi sini adalah t€rus-m€n€,ms melalokm it1 maka

adalah benar dr-'athf-katnyaitu kepada ilradln. Bisa juga hrtnfiwawu

pada kalimat i"U-, adalah w(nvu haol Dlaih kefiermgan koudisi],

yakni tr;t4;itf Seirl tiF (y*e kafir, sedmgkm mereka adalah

orang-oftmg yang menghalangi)

Ada juga yang mengatakan bahwa huntr wavea ini tambahan,

sedangkan fi'l mudtroi'-nya sebagai *naW iy-
pendapat yang lebih tepat adalah mempe*irakan *tnW 'iry

setelah kalimat >V6 Orwryu di padory wsP), 1miu sperti tjrr*
(adalah orang-ofang yang menrgi) d,Iui$^(adalah ormg-orang yang

binasa).

Az-Z,aiai berkatq "Klubo-tya adalah A fG b 'dS

(nis caya ake, Kami r as aka n kcpadony s eb agiur siba yotg pdih)."
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Pendapat Az-Zaijaj tersebut disanggah, batrwa jika ini sebagai

khabar 
-,31, *ut u tidak akan iazm, dan jika ini sebagai lihabar ";-rl,

maka syaratrya tertinggal, yaitu 3j d{ gan siapa yang bermaksud),

tidak akan ada kata penimpalnya. Jadi, yang tebih tepat adalah,

khabar-nya dibuang, sebagaimana kami sebutkan tadi.

Maksud lLlr uaduh i,ijr lmenghalangr), dan maksud $ ,g
(jalan Allah) adatatr agama Allah, yakni menghalangi orang yang

hendak masuk agama Allah.

2fift .+:fS (Masjidil Haram) di-'ahtf-kmkepada ;rt ,g
(jalan Allah).

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah masjid itu

sendiri sebagaimana zhatlir susunar'redaksi dalam Al. Qur'an.

Ada yang mengatakan batrwa adalah tanah suci

seluruhnya, karena kaum musyrik menghalangi Rasulullah SAW dan

para sahabatnya di Hudaibiyah.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Makkab'

berdasarkan aarl nrian-Ny u )q5 ls i$ifr ib q$'^t;Z "ii(yang telah Kami jadikan untuk sernua tnanusia, baik yang bertnukim

di situ mauryn di padang pasrr), yalari yang telah Kami jadikan untuk

semua manusia secara umum untuk shalat dan berthawaf di dalamnya,

baik orang-orang yang bermukim di situ lrnaupun yang datang dari

padang pasir.

Manshub-nya $l' adalah karena sebagai maful kedua dari

'1G, yaitn bennalcna 6--# (sama). .Dal J{irt pada posisi rafa'

sebagai pemrulaan. Disifatinya f:jfit ;csJ.,J.ilt dengan itu sebagai

tambahan celaan dan dampratan bagi orang-orang yang menghalangi

orang lain darinya. Kemungkinan juga manshub-rrya i$7 tarcrr-

sgbagai haal (keterangan kondisi).'Demikian berdasarkan qira'ah

dengan nashab, yufi qira'aft Hafsh dari Ashim, serta qira'ah Al

A'masy. Sedangkan jumhur membacanyuitT, dengan rafa', karena
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dianggap sebagai mubtada', dat khabar-nya adalah i{ifi' ltu"
karena dianggap sebagai khabm muqaddam (khabar yang

didahulukan penyebutannya), dan mubtada'-nya adatah i{i$yakni
;7 ,€1$$ *l$t& (yang di padang pasir dan yang bermukim di situ

sama).

Dibaca juga dengan nashab pada lafazh {i" aa iarr pada

latazh ,!*fr karena dianggap sebagai sifat untgk u,rtrt lmanusia),

yakni yang Kami jadikan untuk manusia yang bermukim di situ dan di

padang pasir secara sama

trbnu Katsir menetapkan huruf yaa' pada lafazh 16"5 tyut*i

€r$ril baik waslul mauprm waqaf' Sementara Abu Amr

membuangnya ketika waqaf. Nafi membuangnya, baik washal

maupun waqaf.

Al Qurthubi berkata, "Orang-orang sepakat persamaan tersebut

terkait Masjidil Haram itu sendiri, dan mereka berbeda pendapat

mengenai lvlakkah- Mujahid dan Malik berpendapat bahwa rumatr-

rumah dan tempat tinggal-tempat tinggal di Mal&ah semuanya sama'

baik bagi yang mukim di sana maupun bagi pendatang. umar bin

Khaththab, Ibnu Abbas, dan sejumlatr lainnya berpendapat batrwa

pendarang boleh tinggal di tempat mana saja yang ditemukan, dan

pemilik tempat tinggal harus me,lre,mpatkannya, baik dia mau maupun

tidak Jumhrn bahwa nrmah-rumah dan tempat-tempat

tinsgal di Makkah tidak seperti Masjidil Haram, dan para pemiliknya

boleh menolak pendatang untuk menyinggahinya'"

Kesimpulannya dalam masalah ini kembali kepada dua pokok:

Pokok pefiu,,u,l Apakah yang dimakzud dengan Masjidil

Haram di dalam ayat ini adatah masjidnya itu? Atau semlra tanatl

zuci? Atau kfiusus lvlaL:kah?

Kedua: Apakah penaklukan Mal&ah dilaktftan secara damai?

Atau dengan kekerasan? Jika penaklukkannya dianegap dengan
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kekerasan, apakah Nabi SAW mengakuinya berada di dalam

kekuasaan para penduduknya secara khusus? Atau menetapkannya

bagi yang mendatanginya secara umum? Kami telah menerangkan ini
dalam buku kami yang berjudril Asy-Syarfu 'ala Al Muntaqa, sehingga

tidak perlu tambahan keterangan lainnya.

A vfS efii ;4 rdh++. "; {{ gan siapa yans

bermalrsud di dalamnya melakulan kzjahatan secara zhalim, niscaya

alran Kami rasakan kepadarrya sebagian silcsa yang pedih). Maful
dan '"; dibuang unttrk memaksudkan keumuman, dan perkiraannya

adalalr tlsr;" *4 t/ ,ft (dan siapa yang bermaksud di dalamnya

melaknkan suatu maksud), yakni gily'ttti (maksud untuk berbuat

kej atratan), memalingkan dari maksud.

Secara bahas4 tr;.i1i artinya joJr lcondong), hanya saja di sini

Allah menerangkan bahwa ihr adalah condong dengan kezhaliman.

Ada perbedaan pendapat mengenai keztraliman tersebut:

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maksudnya adatah syirik.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah syirik dan

pembunuhan.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah memburu

hewan-hewannya dan memotong pepohonannya.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bersumpah

dengan sumpah-sumpah j ahat.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr melakukan

kemaksiatan secara umum di dalamnya.

Ada yang mengatakan batrwa adalah adanya sanksi

hanya karena adarrya maksud berbuat maksiat di tempat tersebut.

Demikian pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Adh-Dhahhalq Ibnu

Zatd, dan yang lain. Babkan mereka mengatakan bahwa bila ada orang
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yang sedang berada di tanah suci mempunyai keinginan membunuh

orang lain di 'Adn, maka Altah mengadzabnya'

Kesimpulannyq ayat ini mentu{ukkan bahwa orang yang

bermaksud melakukan kejahatan ketika sedang berada di tanatr suci,

akan dihukum, hanya karena bemraksud melakukan kezhaliman itu'

Hat ini ditfiususkan dari keterangan yang menetapkan, bahwa Allah

mengampuni bagi umat ini apa yang terdetik di dalam hatinya, kecuali

apa yang telah terucap. Keinginan/maksud yang ditetapkan di tanah

zuci merupakan "tambahan" dad kategori sekadar "terdetik di dalam

hati".

Secara umum, pembalrasan dan penetapan yang benar

mengenai hal ini b€rdasarl€n dalil-dalil yang ada rmtuk rienepiskan

kejanggalan merupakan pembahasan yanq saqgat panjang' -V3"F

serupa denganayat ini adalah hadits: 
';-14;{e 

';}5?r9f*1iir ,;ir 
riy

1r-3r ,4 J#tr*Jika dua orang Islam saling berladapan dengan

b"a""irry" masing+nasing maka yang me'|nbunuh dan yang dibunuh

safna-sama masuk neraka." Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullatr,

(pantaslah) bagi yang membunuh, l"pi bagaimana -halnya 
yang

terbunuh?" Beliau -"[u*ub, 9gb y ,]o b'i ttS tst"Karena dia

juga berombisi tntuk membunuh kmtanrrya itu.- Jadi yang terbunuh

itu masuk neraka lantaran ambisinya untuk membunuh temannya

tersebut. Kami telah mengkhususkan pembahasan mengenai hal ini

pada suatu dsalah tersendiri.

Bila moful dari 't; dibuang, sebagaimana yang kami

sebutkao, maka huruf huruf baa'padakalimat pt4$"bukan sebagai

tambahan.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf huruf baa' ltt sebagai

tambahan, sebagaimana uqtpan penyair berikut ini,

."1". ;;ir;l'.lq '*.# *, *r*f iii;. ; ;;
9t '.t J r ' u .
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*Koni adalah bani Ja'dah yang mengais rezeki di sungai.

Kami menghortam dengan pedang dan mengharapkan jalan keluar."

Maksudnya adalah AAt h'j.
Contoh lain:

)q qitl *Y u.. ,]s iq\rr'$rji {t
u Belum didatotgkan kepadamu berita-berita yang merebak mengenai

apa yang menimpa unta bani Ziyad."

Makzudnya adalatr irif r;. Mereka yang mengatakan bahwa

huruf huruf bao' itrt sebagai tambatran diantaranya Al Akhfasy.

Maknanya mentrnrt Al Akhfasy yaitu firirUy * \i"d;i @arl siapa

yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secaf,a zhalim).

Sementara itrr, orang-orang Kufah berkata, "Huraf huruf baa'-
nya masuk Drakni bul€n sebagai tambahanl, karena maknanya adalatr

il.U :)! (rmtuk melaknkan kejatratan). Penggunaan huruf hwuf baa'
dengan- irf Uis" dimasukkan dan bisa juga dibuang. Bisa juga

perkiraannya adalah 1Any.;rhr \ j-'rii."
Adajugayang mengatakan bahwa fimengandung makna ft

(bernia! bermaksud), du, *t te 'us @t barangsiapa yang

bermaksud di dalrmnya melakukan kejahatan).

Adapun huruf huruf baa' padakalimat H* +huruf Daa'

sababiah (menunjukkan sebab). Maknanya adalah ,Ay. *t \;-',i:t

P, *r(dan barangsiapa yang bennaksud di dalamnya melakukan

lqanaan-tarena keztraliman). Bisa jrya ]lini sebagai badal dzri

*Z\y,a."gaomengulang jaar-nya. Bisa juga keduanya sebagai dua

lnal (keterugm kondisi) yang searti

,;iil 6k ;.a1rt.W. tE (dan [ingattahJ trctitra Kami

memberiknt tempat kcpada lbrahim di tempat Baitullah) maksudnya

adalah '.qi\r:(dan ingatlatr di waktu). Dikatakan lF*j.dan irl];
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,f { [artinya sama: a]u menempatkannya atau memberikm t€mpat

kepadanya], sebagaimana dikatakan, 'A,k dan 'Clt '..:k 1ut,

menempatkanmu].

Az-Z,anai berkata, "Maknanya adalalL Kami menjadikan

tempat Baitullah sebagai tempat tinggal Ibrahim-"

Makna 6Y$. aaaUL, Kami menerangkan kepadanya t€mpat

Baitullalt seperti ucapan penyair berilnrt ini:

t"t ll7n^ifi :t art'n'l
"Berapa banyak saudoaht yottg baik, yong aht tenrynkan di liory

lahad dengan kedua tanganhr3

Al Farra berkata "Huruf laam-nya sebagai tambahan, dan

latazh 6ksebagai zhaf (keterungan tempat), yalmi )}"i:$(Kmi
menempafkannya di sana)."

(;j, qgj$ i\ (a"s* mengatakotJ, 'Jorguilah 1a"u

mempersehttukan sesuatu pttn dengan Afu'\ Suel- pendryd

m"oyebotkan bahwa redaksi ini sebagai penaSirm di Vrrr*
mengandung malrna "menyembah Kami", sebab penery*an fu futuk

ibadah.

Abu Hatim mengarakan bahwa ini adalah rusWo,yakni i bE

,f.'gt' (zupaya kamutidak menyelartukan Alxr)'

Ada yang mengalakan bahwa J i"i adalah yang diringrokan

dari yang berat brakni d*i irt-

Adayang mengatakan bahwa ini sebagai tmbahan

Ada juga yang mengatakan bahwa maknrnJa adalalL dm

Kami wahyukan kepadanya, "Janganlah engkau menyembah selain-

Ku."

Al Mubarrad berkata "seakan-akan dikmakan kepadanya,

"Esakanlah Aku di Baitullah ini," karena malma r), 3j f
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(ianganlah kamu mempersehttukan Ah) adal* gi) (esakanlah

Aku).
,e --42,4 ;+i (dan sucikanlah rumah-Ku ini) dari syirik dan

penyembahan berhala. Ayat ini sebagai tikaman terhadap apa yang

disekutukan oleh para penduduk Baitullah. Maksudnya, ini adalatl

syarat bapak kalian dan yang setelahnya, tapi kalian tidak

melalarkannya, bahkan kalian berbuat syirik.

Ada juga yang mengatakan bahwa khrthab 3$f J uaaun

lchithab untuk Muhammad SAW. Pendapat ini sangat lemah.

2ez 1-t(2,q +i (dan sucikanlah rumah-Ku ini) maksudnya adalatr

menyucikannya dari kekufrran, berhala, darah, dan semua yang najis.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

penyuciannya dari berhala saja, karena suku Jurhum dan 'Amaliq
memiliki berhala-berhala di tempat Baitullah. Tentang pemaknaannya,

telah dipaparkan dalam swah Baraa'ah, yang mencukupi unttrk

menjadi keterangan di sini.

. Maksud W.d, di sini adalah orang-orang yang mendirikan

shalat, dan disebutkannya ,*3fr bi| (dan orang-orang yang ruht
dan sujud) setelahnya bertujuan menerangkan rukun-rukun shalat,

sehingga menunjukkan keagungan perihal ibadah ini. Disertakannya

penyebutan thawaf pada penyebutan shalat adalah karena keduanya

hanya disyariatkan di BaitutlalL yaitu thawaf di 5skslilingrya,

sedangkan shalat dengan mcngatradap ke arahnya.

&V ntst O ;'i5 (dan berserulah kepada manusia untuk

*rrgrrjikon haji). Al Hasan dan Ibnu Muhaishin membacanya l:r)Ti,

dengan madd dan taWt/if pada fuxaf dzaal.

Ularna yang lain membacanya dengan tasydid pada huruf

dzaal. irriti adalah iy'Ii (pemberitaluan). Penjelasannya telah

dipaparkan dalam surah Baraa'ah.
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A1 Watridi berkata: sejumlah mufassir berkata, "Setelah

Ibrahim selesai membangun Baitullah, Jibril mendatanginya, lalu

memerintahkannya untuk menyerukan haji kepada manusia. Ibrahim

pun berkata, 'Wahai Tuhanku, siapa yang akan menyampaikan

suaraku?' Altah SWT berfirman, 'Berserulah, dan Akulah yang akan

menyampaikan'.Maqarn(empatberdiri)beliaupunmeninggidan
menonjol hingga seperti gunung yang paling tinggt' Lalu Ibrahim

menyumbatkanduajarinyakekeduatelinganya'sambilmenoleh
(mengayunkan) wajahnya ke kanan dan ke kirin' ke Timur dan ke

Barat, sambil mengucapkan (menerialkan), 'Wahai manusia' telah

diwajibkan atas kalian pelaksanaan haji di Baitullah, maka penuhilah

(seruan) Tuhan kalian'. Lalu disambutlah oleh mereka yang ada di

tulang punggung laki-laki dan di dalam rahim peremprtan, '#, ',4

4 <"n, penuhi panggilan-Mu ya Allah, aht penuhi panggilah'Mu)'"

Adajugayangmengatakanbatrwat(hithobiniuntukNabi
Muhammad sAw. Maknanya adalalu beritahu mereka hai

Mutrammad, tentang kewajiban haji atas mereka' Berdasarkan

oemaknaan ini, maka khithab untuk Ibrahim berakhir pada kalimat,
' 

,#fr HJg (dan orang-orang yang ruht dan suiud)' Ada juga vang

mengatakan ba5wa lthitab,ntuk beliau hingga kalimat, VYi 1Li

{{$6k}a$$gan[ingatlahJketil@Kamimemberilcantemoat
lrepada lbrahim di tempat Baitullah),sedangkan kalimat, 3;J 6

$langantah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Aht) darr

,6t"hhrryu adalah khithab untuk Nabi Muhammad SAW'

Jnmh,r membacanya '{1, a"nzan fathah pada h,r*f baa"

sedangkan Ibnu Abi Ishaq -"ibu.*ya dengan pasrah di sel,ruh Al

Qur'an.

Kalimat 56, 3j?'.6x'oyo merelw akan datang kepadamu

dengan berjalan paki) sebagai penimpal kata perintah tyakni i'-St

A11; menjanjikan batrwa manusia akan memenuhi seruan itu ,nttrk

melaksanakanhajidiBaitullahdenganberjalankakidan
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berkendaraan. Makna {a, adalah 'aei 6r*u pejalan kaki), yang

merupakan bentuk jumak ,dari ]ztj (pejalan kaki). Ada juga yang

mengatakan bentuk jamak dari J"t &erjalan kaki).

Ibnu Abi Ishaq membacanyu \E:s, dengan dhammah pada

huruf r aa' dffi takhfrf pada fu:r:d j iim.

Mujahid membacanyu jE), mengikuti wazon j6i seperti

j6.
Didahulukannya penyebutan yang berjalan kaki daripada yang

berkendaraan adalah karena lebih banyaknya kelelahan pada mereka

yang berjalan kaki.

Allah lalu mengatakan 33;l'- @X"aya mereka akan datang

kepadamu) meskipun sebenarnya mereka mendatangi Baitullah,

karena orang yang mendatangi Ka'bah untuk mengerjakan haji berarti

telatr mendatangr Ibrahim, sebab dia memenuhi seruannya.

Kalimat /9 P &6 @"" mengendarai unta yang htrus)

di-'athf-kan tepaaa '{A, yakni -",;. ,Y * ,ltS';t (dan dengan

mengendarai unta). '$u)t adalah urrlt y*g kurus karena dilelatrkan

oleh perjalanan. Dikatakan t3* - 'P- - '* (kurus kering). Lafah

/y+ disifati dengan 4- berdasarkan maknanya, karena '$d,
bermakna bt* [iamak].

Para sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abi Ablah dan Adh-Dhahhak

membacany " 
ttfi-karena dianggap sebagai sifat untuk '{A,

,# A $ n (dari segenap peniuru yang iauh). U' adalah

jalanan yang [uas, yang benttrk jamaknya adala]r i+i. S"a*gk*
;ir aaaan bj' (y*g jauh).

Huruf laam padakalimat 'g 'e 'bati$. Gupaya merekn

mempersaksikan berbagai manfaat bagr merelca) terkait dengan

rcaimat Jj!
Ada juga yang mengatakan terkait aenean i'-5.
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Makna 'ri}1' tyakni dari Vi44l adalah \idi' (hadir;

menghadiri; menyaksikan). '

Maksud tgrlit adalah manfaat-manfaat duniawi dan ukhrawi.

Ada'yang *rrrgulk* baSwa maksudnya adalah manasik

(rangkaian ibadah haji).

Adayangmengatakanbahwamaksudrryaadalahampunan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr

perniagaan, sebagaimana firman-Nya, li'$.s 6 34 P4; *d
H; i i6t gidak ada dosa bagimu ""ry *"n:y'-Y::*
irrr"t t hasil perniagaanJ dari Tuhanmu)' (Q* Al Baqaratr [2]: 198)'

*-;LE, 46 e ;tf it 'tH$ (dan supava mereka

menyebit nama Atlah pada hari yang telah ditentukan) maksudnya

adalah menyebut nama Allah ketika menyembelihhewan hadyu dan

hewan Kurban.

Ada yang mengatakan bafrwa fitr pami aari 'tiH{itl

adalah kiasan tentang penyembelihan, karena tidak terpisahkan dari

ifi. .{LA 16 @*i-hari yang telah ditentulan) adalah hari-hari

nalrar, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya, U #5 11 iy
,t$fi {* (atas rezeki yang Attah telah berikan kepada mereka

b erup a b inat ang t ernak) -

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah sepuluh hari dari

Dzulhijjah.

pembalrasan tentang i:,r;i;;.ir irrSi a* 'crrij36;,ir ifii t"tat

dipaparkan dalam surahAl Baqarah, sehingga kami tidak

mengulanginYa di sini.

Pembahasan tentang waktu penyembelihan banyak dibahas

dalam kitab-kitab fikih dan syaratr-syarah hadits'
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Makna f{5 11 lp latas rezeki yang Allah telah berikan

lrepada mereka) adalah, atas penyembelihan binatang ternak yang

telah Allatr berikan kepada mereka, yaitu unta, sapi, dan kambing.

,C,\i\ 4 adalah i6lli @inatang ternak). Jadi, bentuk

i dhafah ini [yakni dr- i dhafah-kannya ]4 @inatang) kepada. 16'l'l
(binatang ternak)l seperti bentuk idhafah pada ungkap an ge$ ry
[karena &'+' juga berarti masjid].

A'r;k (maka makanlah sebagian daripadanya). Menurut

jumhur, perintah di sini sebagai anjuran. Segolongan ulama

mengatakan batrwa perintah ini bermakna wajib. Ini peralihan bentuk

redaksi dari benhrk ghaibiyah (orang ketiga) kepada khithab (orang

kedua).

i";rt ,;6 l'..,J)g (dan [sebagian tasiJ berikanlah untuk

dimalran orang-orang yang sengsara lagi fakir) ;;Pl adalah )i
/it,yakni sangat miskin. Jadi, disebutkannya tata fijrt setelatrnya

bertujuan menambah kejelasan. Perintah di sini bermalcna wajib,

namun adajuga yang mengatakan sebagai anjuran.

frS itil{ ';3 (kemudian, henda&ah mereka

menghilanglan kotoran yang ada pada badan mereka). Maksud it:zAit

di sini tyakni dari |#11 adatah fu;br 6enunaian; pelaksanaan),

yakni l4r:" t A 11. 
r 2\ fl.(hendaklah mereka melaksanakan penghilangan

kotoran pada tubuh mereka), karena tj3t adalah kotoran dari

sepanjang rarnbut dan kuku.

Para mufassir sependapat mengenai ini, sebagaimana

dittrttrkan oleh An-Nisaburi.

Az-Tajjajberkata, "Para atrli bahasa tidak mengenal 'c3t.'

Abu Ubaidah berkata, "Tidak ada syair yang bisa dijadikan

hujjatr untuk makna tj8t."
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Al Mubarrad berkata "secara bahasa, 'C;f,f uadah setiap

kotoran yang mengenai manusia"

suatu pendapat menyebutkan bahwa menghilangkannya

adalah meminyakiny4 karena orang yang berhaji biasanya berdebu

dan tusut, tidak berminyalq dan tidak bercukur. Jadi, ketika selesai

melaksanakan rangkaian ibadah haji dan keluar dari ihramnya dia pun

menculQr rambutnyq bukan pakaiannya. Inilatl pengbilangan kotoran

itu.

Az-7,anaj berkata, "seakan-akan itu adalah kehrar dari ihram

kepada halal."

'{;i *H; (dan hendaHah mereka menyemprurnakan

nadzar-nadzm mereka) maksudnya adalah kebaikan yang telatr

mereka mdzakansewaktu haji. Perintah ini bersifat wajib.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksrd ,,nadzar.n,dzan,, di

sini adalah amalan-amalan hqii-

,r-$ *6v frry; (dan hendaHah merekn melahtkan

rhav,afieketiting rumah yntg ttw itu [BaitullahJ)- Thawaf ini adalah

thawaf ifadhah.

Ibnu Jarir b€rkat4 "Menge,lrai ini tidak ada perbedaan

pendapat di antara para penaloril."

g_$ladalah i'Jir @mu tua), sebagaimana ditunju*il<an oleh

firman AUah SWT, ie+'d #'$1y {Senmgguturya rumah yang

mula-mula dibangw unt&, [tempat beribadahnyal marrysia)' (Qs

Aali'Imraan [3]:90-

Disebut ,r_$ karena Allah ibf (membebaslrannya) dari

penguasaan orang-orang lalim.

Adajugayangb€rkat4..ItukarenadidalamnyaAllah
membebaskan leher orang-orang yang berdosa dari adzfr-"
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Ada juga yang berkata, "Itu karena Allah menyelamatkan
penenggelaman topan."

Ada juga yang mengatakari bahwa ,rJfi artinya p5ir 1y*g
mulia).

AM bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny4 26 *:f (dan Masjidit Haram), dia berkata,
*Seluruh tanah suci adalah Masjidil Haram. ;qt )ei{:f i571toi*
yang bermukim di situ maupun di padang pasir),yakni malfiluk Atlah
(di srtu) statusya sama."

Ibnu Abi Syaibatr juga meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin
Jubair.

Ibnu Abi tlatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, me,ngenai ayat
ini, dia be*ata, avlereka yang bertempat tinggal di Makl€h semrurnya

sama Maksudnya adalah di rumah-rumah dan di area tanah suci."

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia
berkata, "Barangsiapa mengambil upah dari rumatr-rumah Makkah,
maka sesungguhnya dia memakan api ke dalam perutnya."

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa
seoftmg lelaki berkata kepadanya di Marwah, "V/ahai Amirul
Mulminin, tetapkanlah suatu tempat untukku dan para penggantiku."

Namun Umar menolaknya dan berkat4 "Itu adalah tanah suci Allatr,
baik yang b€rmukim di situ maupun di padang pasir, semuanya sama"

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan dari Atha, dia berkata, "IJmar
melarang Makkah membuatkan pintu-pintrg sehingga
ja-aah haji masuk melalui rurnah-rumatr."

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dengan sanad yangdinilai shahih oleh
As-Suyuthi, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda mengenai

firman-Nya >V5:*i;:f ifi ltait yong bermukim di situ maulrun
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di padang pasir), ,Pt;- ,5li 613 i7 (Baik yang bermuHm di situ

maupunyang mosuk).eo

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, batrwa Nabi

sAw bersabda, t4bt, L$ li qi. ?T t '''':i k (Matrkah adalah

witayah bebas, ,u*ih-ru*ahnya tidak boleh disewakan dan lokasi'

lolrasirrya tidak boleh diperiualbetitran) -el

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Alqamah

bin Nadhlah, dia berkata, *Setelah meninggalnya Rasulullah SAW,

Abu Bakar, dan lJmar, tidak ada yang mengklaim lokasi-lokasi di

Makkah melainkan berupa lokasi-lokasi yang diabaikan. Barangsiapa,

membutuhkan, boleh menempati, dan siapa yang tidak membutuhkan

boteh mengosongkan dan ditempati orang lain''e2

Diriwayatkan juga oteh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi

syaibah, dari Isa bin Yunus, dari Umar bin sa'id bin Abi Hafrah, dali

utsman bin Abi sulaiman, dari Alqamah, lalu dia mengemukakannya

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu umar secara marfu"

"Barangsiapa memakan hasil sewa dari rumah-rtrmah Malkah, berarti

telah memakan aPi."93

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, sa'id bin Manshi,, Ibnu

Rahwaib, Ahmad, Abd bin Humaid, AlBazzar, Abu Ya'[a, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Mas'ud, secara

s Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zava'id (zn}), dan dia

berkata, ..Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin

Muslim Murmua Perawi Yang dha'if
et Dho'tf.
HR Al Albani me,nyebgtkan serupa itu dalam Dha'if Al Jami' (5279), dari hadits

Ibnu Amr.
n Dha'i7
HR lbnuMajah(3107).
Dinilai dha'if oleh As-Sindi dan Al Albani'
* Ada kelemahan Pada sanadnYa

Dikeluarkan oteh Ad-Daraquthni (2/300)'
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marfu', mengenai firman-Nya" # tQy*. 
-"; {t @"" siapa

yang bermaksud di dalamnya melalairan kejahatan secara zhalim),

dia berkata, "seandainya ada seseorang yang hendak melalnrkan

kejatratan di dalamnya, kendati dia berada di 'Adn Abyan, niscaya

Allah merasakan kepadanya adzab yang pedih."

Ibnu Katsir berkata, "sanadnya shahih menurut syarat Al

Bukhari. Dan keberadaannya sebagai riwayat mauquf lebih valid

daripada marfu'-tya. oleh karena itu, syu'bah mengarnbil yang

mauquf,"

. Sa'id bin Manshur dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, mengenai ayat ini, dia berkata "Barangsiapa hendak

melakukan suatu kebunrkan namun belum melalnrkannya di selain

wilayatr Baitullalt maka tidak akan dihrliskan (dosanya) atasnya

kecuati dia melaktrkannya. Namun barangsiapa.hendak melakukan

suatu keburukan di wilayah Baitullah, maka Allah tidak akan

mematikannya dari dunia sehingga merasakan kepadanya adzab yang

pedih."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Ayat ini diturunkan berkenaan dengan AMultah bin Unais. Ketika itu

Rasulullah SAW mengutusnya bersama dua orang lelaki, salah

satunya dari golongan Muhajirin dan yang satunya lagi dari golongan

Anshar, lalu mereka saling membanggakan kehrrunan masing-masing.

Abdultah bin Unais kemudian marah, maka dia membunuh orang

Anshar itu. Lalu dia murtad dan lari ke Makkatr. Kemudian turunlatl

aya\ lJ', gaiy,^;."r3-ilt (dan siapa yang bermaksud di dalamnya

melahtlran' kej ahatan secara zhalim),yakni berpaling dari Islam."

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

Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, ++. 't; 6;
;G, fdb, (dan siapa yang bermaksud di dalamrrya melahtlcan
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kejahatan secffa zhalim), dia berkata, "(Maksudnya adalah) berbuat

syirik."

AMbinHumai4AlBul&aridalarrrTtikh-lya,IbnuAl
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

ya,la bin umayyalu dari Rasulullah sAw, belia, bersabaa ';:g*y

* \6\ ii$ e griSt lUrnimbun makanan dt toutr suci merupaknn

tindak kei atutan' di dalamnY a) -%

sa,id bin Manshur, Al Bukhari dalam TuiHtayudan Ibnu Al

Mundzir, meriwayatkan dari Umar bitr Khafhthab, dia berkata,

..Menimbun makanan di Mal*ah menryakan tindak kejahatan secara

zhalim."'

AM bin Hrmaid dan Ibnu Abi lldim meriura5rat[an dari Ibnu

Umar, dia berkata 'Menjual makanarr di lvlaldrah merrryakan tindak

kejahatan."

Al Baihaqi dalam Asy-Slu',ab meriwayatkm darinya" dia

berkata: Aku mendengar Rasutu[ah SAW Uersataa *Pt t**y
Sr;;il.lUenfmbwr makmtan di M&knh adolay tindak keiatwan).er

Diriwayatkan oleh Ibnu Jilir serta Al l{akim' dan dia

menilainya sluhih, dari AIt" dia berkat4 *Ketika Ibrahim

diperintahkan me,mbangun Baitullab beliau uerangkat bersama

Isma'il dan Hajar, yaitu ketika Allah berfirman' ;-41rt 1ElY5 tE

.;416k @or [ingatlahJ kctikt Kut'i menberikot temwt kepada

Ibrahim di temPat Baitullah)-"

Ibnu Abi sribalL Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriway6lan dari Atha, teNrtang ay1.* 4jS(dut orang-

* Dl-'if.
OiseUur[m obh Al AIb@i d^lam Dtu'if Al Joni'(184), dri hadits Ya'la bin

Umayyah.-?'S"p"rt ymg sebelgmrya, dikehralm ole,h Al Bafraqi dalm Asy^Sla'ab

(11221).
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-l

orang yang beribadah), bahwa ma}sudnya adalah mendirikan shalat

di sana."

Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan maknanya dari

Qatadah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dalam Al Mushannaf,

Ibnu Mani, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim,

dan dia menilainya sluhih, serta Al Baihaqi dalam As-sunan, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "setelah Ibrahim menyelesaikan

pembangunan Baitultah, dia berkata 'wahai_ Tuhankq aku telatt

selesai,. Allah prm berfirm ur., 'db../6t 
'i 

b\1 1tns"*lah kcpada

manusia untuk mengeriaftan haii). Ibrahim lalu berkata, 'Wahai

Tuhanku, apa yang akan dicapai oleh suaraku?' Allah berfirman,

'Berserulalq dan Akulatr yang menyampaikan'. Ibrahim berkata,

.wahai Tuhankrl apa yang harus kuucapkan?' Allah berfirman,

'Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji ke rumah tua. Itu

akan didengar oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah

kau lihat mereka datang dari b6rbagai peqiuru bumi sambil

bertalbiyah'."

Mengenai ini ada juga atsar-atsar lainnya dari sejunlatt

satrabat.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4 'e'bq
"fi {*OW" mereka mempersaksikan berbagai monfaot bagi merelca),

&a berkata "(Makzudnya adalah) pasar-pasax mereka, dan tidaklah

Allah menyebutkan manfaat kecuali keduniaan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya" dia berkata,

"Maksudnya adalah manfaat-manfaat dgnia dan manfaat-manfaat

akhirat. Manfaat-manfaat aktrirat adalatl keridhaan Allah, sedangkan

manfaat-manfaat dunia adalah apa yang mereka peroleh, yang berupa

daging Kurban pada hari ittl sembelihan, dan perdagangan'"
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Abu Bakar Al lvlar:wazi dalam Al 'Idain juga meriwayatkan

dariny4 dia berkata, *'e|,.iiit i6i gt*i-hari yang telah ditentukan)

adalah had Nahar dan tiga hari setelatrnya."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkata " i6i
ur;ji;ir Guri-hafi yang relah ditentukan) adalah hari Natrar dan tiga

hari setelahnya"

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) bari-hari tasyriq."

AM bin Humaid,lan Ibnu.Al Mundzir meriwayatkan darinya

juga mengenai 'c.rr;1i;Jt 1fri gr*i-t ari yang telatl ditentukan), dia

berkata, "Satu hari sebelgm hari Ta$iyatr, hari Tarwiyatr, dan hari

Arafah."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, dia berkata, *;41

(y ang s engs m a) adalah b'it (y*rgmenderita)'"

Ibnu Abi syaibalu Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al

Mundzir meriwayatkan dari Ibnu umar, dia berkata, "t3t adalah

seluruh manasik haji.'Mereka juga meriwayatkan serupi itu dari Ibnu

Abbas.

Sa'id bin ldanshrrr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu A1

Mundzir, dan Ibnu Abi llatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "t$t adalah me,ncukur rambut kepala memotong bulu pada

pipi, mencabuti bulu ketialq mencukur bulu kemaluan, wuquf di

Amfah, melakukan sa'i di antara bukit Shafa dan Marwah, melontar

Jumrah, memotong kuku, me,lnotong kumis, dan menyembelih."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatlian darinya,

' O# 96V 6tq; (dan hendaHah merelca melakukan Thav'af

,rlifing rumah yang ttn itu fBaitutlahJ) maksudnya adalah thawaf

ziaruhpada hari Nahar-"
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Ada beberapa atsar dari sejumlah sahabat mengenai penamazul

Baitultah dengan al 'atiiq. Kami telah mengisyaratkannya di muka.

Kemudian tentang keutarnaan thawaf juga banyak hadits yang

menyinggungnya, nanun ini bukan fokus pembahasan kita sekarang.

$i :{j're- A i{ 1i', fi , ; t# ;5i Ji dyur-

:,6/'*b:6L ,;$45ib*t*i*r
,i3i(i3Lk,fi;j;_,

nGY;;r"*3#-
Jyriv'fr 33 # otg W# @ yjiri i;i

6:*i* j$@ +ri,i$
W;$3$"4 "Krxg,i*" r+U €iu, g;

& i,rfag ;#;i :4 ffi 5,1 $y't$ @'#51 ii
66iitl:56 ;i:i eiis6 fr66

'v

;'{'f7'bygk i

;;ay'@fr ekO4i

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan

apa-apayang terhormat di sisiAllah maka itu adalah lebih baik

baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua

binatang ternak, terkecuuli yang dilerangkan kqtadamu

(keharamannyo), maka jauhilah olehmu barhala-berhala yang naiis

itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta Dengan ikhlas

kepadaAlbh, tidak mempersekulakan sesuatu dengan Dia
B arangsiapa mcmpersekutukan sesuatu dengan Allah, maka odalah
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dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau

diterbangkan angin ke tempat yangiauh- Demikianbh (perintah

Altah). Dan barangsiapa ruengagungkan syiar-syiar Allah, maka

sesungguhnya itu fimbul dari ketakwaan hatl Bagi kamu pada

binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat sampai kepada

waktu yang ditentukan, kemudian tempat waiib Gerta akhir masa)

menyembelihnya ialah setelah sampai ke BaitulAtiq (Baitullah)'.

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariitkan penyembelihan

(Kurban), supaya mereka menyebut nanaAllah terhadap binatang

ternakyang telah direzekikan AAah kepada mcreka, maka

Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, harena ilu berserah dirilah

kamu kepada-Nya Dan berilah kabar gembira fopada orang-orang

yang tunduk patuh (kepada Allah). (Yaitu) orong4'rang yang

apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, ofang-orang

yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, ofang-orang yang

mendirikan shalat, dan orang-orang yong men$hahkan sebagian

apayang tetah Kami rezekilcttt kcpoda mcreko'"

(Qs. AI Ilajj P2l: 30-30

Kalimat Ay (demikiantah fperintah Altahfi berada pada

posisi rafa, sebagu khabar dari mubtada'yang dibuang, yaitu iti
U!l5 (perkaranya demikian). Atau sebagai mubtada', sedangkan

lchabar-nya dibuang. Atau berada pada posisi ,Yhob karena fi'l
mahdzuf(kata kerja yang dibuang), yaitu ,trls ljlri! oakukanlatr itu).

Dan yang dituojuk oleh kata *itu" adalah amalan-amalan haji yang

telah disebutkan. Redaksi ini dan y*g serupanya berfungsi

memisahkan dua redaksi, atavdua sisi dari dua redaksi berbeda.

g;#adalah benttrk jarn ak dai'z;?.

TAFSIR FATHUL QADIR 547



I
Az-Z,ajjaj berkata, "?it artinya hat yang wajib dilaksanakan

dan haram dilampaui. Pengertiannya dalam ayat ini yaitu, apa yanlg

dilarang melakukannya dan apa yang dilarang memasukinya."

Z}rrltirrlyaayat bersifat umum, sehingga mencakup setiap yang

haram di dalam haji dan di luar haji, sebagaimana ditunju*Jcan oleh

lafaztrnya" walaupun sebabnya kfiusus. Makna mengagungkannya

adalah meninggalkannya

fr 7 A3 @dalah lebih baik baginya) maksudnya adalah,

maka mengagungkannya akan lebih baik baginy". -yj'.t*.7dt stst

Tuhonnya), yakni di akhirat, daripada meremehkan sesuatu

daripadanya.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa bentuk tafdhil di sini

tyakni lebih baikl tidak memaksudnya makna yang sebenamy4 tapi

maksudnya yaitq pengagungan tersebut baik untuk dimanfaatkar,

karena banyak mengandung kebaikan.

'#'ii 4 J-15 (dan telah dihalalt@n bagi kamu semua

binatang ternak) maksrdnya adalah unta, sapi, dan kambing.

k4; ili (, $S gertncuali yang diterangkan kepadamu

flreharamannyaJ) di dalam Al Kitab yang mulia sebagai yang haram,

yaitu bangkai dan sebaguioyq yang disebutkan dalam suratr Al
Maa'idah.

Ada juga yang berkata "Yaitu yang disebutkan dalam firrran-

Nva, f? '& )#r1,9'e !6{ {$-(,Jyxrcuati vang atan dibacakan

lrepadamu. [Yang demiaan ituJ dengan tidak menghalalftan berburu

ketiko lamu sedang mengeriakan haii)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 1).

6i'it'n <ei ibfii3 (maka iauhilah otehmu barhala-esrvt, 4;)t l;+Gv (matra jg.
yang naiis itu). .58) adatah ;iilberhata yans ,oixltil .,?i ^y* r-uir lkotoran) . ,ti,, tvat<ni

bentuk tunggal dari glljYq6;:i,'"tl 
"{^lurt 

i(3r Gatung; berhala), Asalnya

aari r13Jr 'i"y*rgartinya memberdirikan di tempatnya. Salib disebut

ji k*"nu diberdirikan dan ditegakkan di tempatnya sehingga tidak
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beranjak dari situ. Maksudnya di sini adalah menjauhi penyembahan

berhala. Disebut }ni1 ftotor; najis) karena menyebabkan kekotoran

perbuatan, yaitu menyebabkan adzab. Ada juga yang mengatakan

batrwa Allah menetapkannya najis secara hukum. 

"r1jt 
juga berarti

'u;rit (najis). Jadi, kenajisan itu bukan sifat dzamya, tapi sifat syar'i,

sehingga tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keimanan,

sebagairnana halnya najis riil yang hanya bisa dihilangkan dengan air'

Az-7-ajjaj berkata, *b disini untuk mengkhususkan suatu najis

dari najis-najis lain. Maksudnya, maka jauhilah olehmu najis yang

berupa berhala itu."

,;i 6i iF; (dan jauhilah perkataan-perpataan vang

dusta) maksudnya adalah kebatilan. Disebut ]1] karena condong dari

kebenaran. Contoh pengertian ini adalah firman Allah Ta'ala, e ;;i
;aii{lCrndong dari guamereka). (Qs'Al Kahfi [18]: 17)'

Contoh lainnya, itt"ti i:'l{', yakni negeri yang condong'

Maksudnya di sini adalah perkataan dusta secara umum, dan yang

paling besar adalah menyekutukan Allah dengan lafazh apa pun.

Az-Zaijai berkata, "Maksud t;i 45 Qterkataan yang

dusta) di sini adalatr, mereka menghalalkan sebagian binatang ternak

dan mengharamkan sebagian lainnya. Mereka mengatakan, 3{i- tli

?$-66 (Ini halal, dan ini haram). (Qs. An-Nabl [16]: 116)'"

Ada juga yang mengatakan bahwa makzudnya adatah

kesaksian palsu.

Manshub-nya i(il ldengan ikhlas) adalah karena sebagar haal

(keterangan kondisi), yakni konsisten di atas kebenaran, atau condong

kepada kebenaran. I-atazh {la terrrastrk latazhyang memprmyai alti

kebalikan, yaitu bisa berarti konsisten dan bisa juga beralti condong'

Ada juga yang mengatakan t r*' (ketika berhaji), rurmun

pendapat ini tidak valid.
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Kalimat + ,Sj ip (ttdak mempersehttukan sesuatu dengan

Dia) j;crga sebagai haal, sebagumana yang pertama. Maksudnya, t
,[bti 'U t* g. 6f (dengan tidak mempersekutukan sesuatu apa

pun dengan Dia).

Kalimat i3i <-" 3L gW $t, i; ii (baranssiapo

mempersehttukan sesuatu denganAllah, maka adalah dia seolah-olah
jatuh dari langit) sebagai mubtada' yang menegaskan kalimat

sebelumnya, yang memerintalrkan untuk menjauhi penyembahan

berhala.

Makna d:7f; 6 f $anh dari langit) adalah jutoh ke bumi,
jatoh dari tingginya keimanan kepada rendahnya kekufiran.

iEfi 'rtrX Qalu disambar oleh burung). Dikatakan - 'rih;
oll;- 

^r*yu 
ii:. lmerampasnya; menyarnbarnya). Contohnya yaitu

firman-Nya, Ft:f;i !ti- lXitat itu menyambar penglihatan mereka).

(Qs. Al Baqarah [2]: 20). Dagingnya disambar dan dipotong-potong

dengan cakarnya.

Abu Ja'far ddh Nafi membacanya dengan tasydid pada huruf
thaa' dan fatlrah pada hunrf Htaa'. Ini dibaca juga dengan kasrah

pada hnnrf khaa' dan thaa', sefia kasrah pada huruf taa', Htaal dan

thaa'.

U * .l,2+- J lotou diterbangkan angin) maksudnya adalah

dilontarkan dan dihempaskan oleh angin. 9, gq C(kc tempat yang
jauh), yakni *{ 6auh). Dikatakan |# '* - tir.l - ',in- - ',#
artinya jauh.

Az-Zayaj berkata, "Allah memberitatrukan, bahwa jauhnya

orang yang menyektrttrkan-Nya dari kebenaran sama seperti apa yang

jatuh dari langit lalu disarnbar oleh bunrrg, atau diterbangkan oleh

angin ke tempat yang jauh."
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;rt '# #- ;; Af-' (demikianlah [perintah AllahJ' Dan

barangsiapa mengagmgkut syiu-syiar Allah). Pembahasan tentang

kata penunjuk ini telah dikemukakan tadi.

'Sr;itlt merupakan bentuk jrmak d*i i3lll (simbol; tanda;

alamat), yaittr segala sesuafir yang di dalamnya terdapat syiar-syiar

A1lah. Contobnya, u:;jlt.J lytt ]6i, yaitu tanda mereka yang dapat

dikenati dalam p"p"*gu* iontoh lainnya" prjr jti}l, yaitu menandai

hewan hadyu di sisi tanannYa

ludi, ;fi 'a{:,1syim'syi.. Allah) adalah tanda-tanda (simbol-

simbol) agama-Nya, dan tentunya termasrk hadyu di dalam haji.

Dhamir pada firman-Nya, 
"1fr 

iii & 6F V"y
sesungguhnya itu tirnbut dui kctahwaan ftari) kembali kepada '4,
dengan perkiraan adanya rudhof yary dibuang yaitu b rli}iS ttp

,-r. jiir ,iit, (maka sesrmgguhnya pengagungan itu timbul dari

Letakwaan hati). Maksudnya, termasuk perbuatan hati, berupa

ketals,vaan, karena penga$mgan ini mgncgl dari ketalnraan.

Ut WK <t"g ka nu poda binatong-binatang hadvu itu ada

beberapi manfoat) matsuOnya adalah pada syrar-syiar itu secara

umum, atau secara lfiusrs, yaihr hewan hadyu, sebagaimana

ditunjukftan oleh konteksnya Di antara manfaatnya adalah

ditgnggangi, diperah susuny4 pembiakan, dan diambil bulunya.

.1:J ,F dI @anpai kcpada waldu yang ditentukan)

maksudnya adalah walstr penyembelihannya ,#t ,# &fi+ ';l
(kemudian tempat waiib (serta atrhir mosa) menyembelihrrya ialah

setelah sompai ke Baitul Atiq [BaitullahD maksudnya adalah

dihalall€n penyembelihannya- tvtatnanya yaitrl ketika mencapai

Baitullah dan wilayah seputff taoah zuci. Jadi, manfaat-manfaat

dgniawinya bisa tenrs dimanfaatkan hingga waktu penyembelihannya'

Kemudian setelah ihr yang ada adatah manfaat diniyah (ulerawi).
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' Ada juga yang mengatakan bahwa tafazh -fi; aisini diambil

dari istilah penghalalan tanah suci. Maknanya, sylar-sylar haji

semuanya yang berupa wuquf di Arafah, menlontar Jumrah, dan sa'i,

semurulya krakhir hingga thawaf ifadah di Baitullah. Jadi

berdasarkan pengertian ini, maka Baitullah (Ka'bah) itu sendiri yang

dimaksud.

fu1 61t, i3 [45 @an bagi tirytiap umat telah Kami

syariatkan petyembetihan [Kurbanfi. Lafazh **l A sini adala]r

mashdar dari aUE - |!rl yang artinya menyembelih hewan Kurban.
'd.tl, (sembelihan) adalah'z<*,3t.Bentuk jamaknya ULi.

, Al Azhari berkata, *Maksud (5 aau ayat ini adalah

tempat penyembelihan."

Dikatakan',rli dan tJ--ii, denganfatluh pada huruf siin dan

dengan kosrah.Ini dua mac.rm logat atau aks€Nt. Orang-orang Kufatl

-selain 
Ashic- membacanya dengan kasrah, sedangkan yang lain

membacanya dagan fathah.

Al Farra berkata 'Dalam perkataan omng Arab, tJaiir berarti

tempat yang biasa dilalokan kebaikan atau keburukan."

Ibnu Arafah berkata, * (37 6Z iA 046 (dan bagi tiap-

tiap unat telah Kami syariatkan penyembelihan [KurbanJ)
maksudnya adalah lt ,p" b t:^rA (suatu ajaran dari antara ketaatan

kepada 4llnh)."

Diriwayatkan juga dari Al Fana, bahwa Sliir adalatr {gir
(hari raya)

Adajuga yang berkata, 'Haji.'

Pendapat yang pertarna lebih tepa! berdasarkan firman-Nya,

;ti I t{rl-<t ryy" mereka mertyebut nama Allah.-..)-

ilti rAaun kelompok yang menganut suatu ajaran. Maknanya

adalatr, dan bagi tiap-tiap pemeluk suatu agama Kami syariatkan
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penyemblihan (Kurban) yang mereka sembelih dan darah yang

mereka kurbankan. Atau ibadatl, atau ketaatan, atau hari raya" atau

haji, supaya mereka menyebut narna Allah saja dan menjadikan

ibadatr (atau Kurban, atau ketaatan ..) khusrs bagi-Nya.

;ffi 4 'i €i t1 {$ (tertwdap binatang ternak vang

telah direzetdl@n AAah kcpada merelw) maksudnya adalatr terhadap

penyembelihan binatang ternak yang telatr direzekikan AUah kepada

mereka Ini mengisyaratkan bahwa hewan Kurban hanya berupa

binatang ternah tidak dari yang lain.

Ayat ini menrurjukkan bahwa yang dimaksud dengan

penyembelihan tersebut adalah menyebut ftuna Allah ketika

penyembelihan

Allah SWT lalu mengabarkan kesendirian-Nya dengan

ketuhanarU dan tidak ada sekutu yang menyertai-Nya. Allah

berfnmaru U.t'rJ) .K6f @alu Tulwnmu ialah Tuhan Yang Matu

Esa). Huruf fM' di sini berfungsi mengurutkan yang setelatrnya

kepada yang sebelumnya.

Allah lalu memerintalrkan mereka rmtuk berserah diri kepada-

Nya dan tunduk patutr menaati-Nya serta beribadah kepada-Nya.

Allah berfirman, t;S fS Qrue:na itu berserah dirilah kanu l@pada-

Nya).Didatrulukannya jao dan mairw daripada li'l adalah karena

untuk meringkas. Huruf/aa'di sini juga berfungsi seperti hwf faa'
sebelumnya

Allah lalu memerintahlcan Rasul-Nya SAW untuk

menyampaikan berita gembra, 'qr;5 .#t (d"" berilah kabar

gembira tepada orang-orcmg yang turdule patuh |gepad" Allahfi dr

antara hamba-Nya. Maksudnya adalah yang merendahkan diri,

tunduk, serta ikhlas. Diambil dari ,>*A (tanah yang rendatr).

Maknanya yaitu, berilah kabar gembira kepada mereka, hai
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Muhammad, tentang apa yang telah Allatr sediakan bagi mereka yang

berupa patrala dan anugeratr yang banyak.

Ada juga yang mengatakan batrwa '*i:J adalatr omng-orang

yang tidak menzhalimi orang lain, dan bila mereka dizhalimi maka

mereka tidak membalas.

Allah SWT lalu menyi txi 't4|5t dengan firman-Ny a, tiy'$i
'f$;1, ;i6':fr S Uyou"l orang-orang vang apabila disebut nama

Allah gemetarlah hati merela) maksudnya adalah takut dan khawatir

menyelisihi-Nya. Munculnya rasa takut dari mereka ketika

disebutkannya rurma Allah SWT menwrjukkan kesempurnaan

keyakinan mereka dan kuatnya keimanan mereka.

Allah lalu menyifati mereka dengan kesabararu C LF 'qi2l6

63 (orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka)

terhadap ujian dancobaan dalam rangka menaati Allah.

Selanjutnya Allah menyifati mereka dengan mendirikan i,[.3f
(shalat), yakni melaksanakannya pada waktunya dengan caru yang

sempuma. Jumhur membacanya ,iAi ,.;J6, dengan iaar
sebagaimana drahirnya. Sedangkan Abu Amr membacanya dengan

nashab karena menganggap adanya hrtruf nuun Tentang ini Sibawaih

mengemukakan ungkapan penyair berikut ini:

i,o:,;)tii'r $Ur

Dengan ;:::#i:x;ib 
trabilah

Ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang membaca dengan

qira'ahini selain Abu Amr.

Sementara itu, Ibnu Muhaishin membacanya;g#iti, dengan

menetapkan huruf nuun sestai asalnya. Qira'ah ini diriwayatkan juga

dari Ibnu Mas'ud.

I
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Allah SWT latu menyifati mereka dengan firman-Nya, 6
6ji iitliS (dan orang-orang yang menaflrahkan sebagian dari apa

yang telah Kami rezekiftan trcpada merefta). Maksudnya adalah

menyedekahkan dan menginfaltcannya untuk berbagai kebajikan,

serta mengalokasikannya pada p""{f,*-*-p"lvlTT y-yg b?\..!y::
:ifi q x,t 5.! Gtb_fi <,j;#\ fry-ini seperti firman Allah SWT, &$ a6,t}l;-t lil u-tll ' ,;4?t t;L

tK;E ;#.3 ib'L>yii:;$ '*:; # ZS $b (sesungguhnva orang-I'K'g-.e; &'(L;;fii6'*:; ale Z$W
orang yaig beriman ialah merelca yang bila disebut nama Allah

gemetarlah hati merekn, dan apabila dibacakan ryat-ayat-Nya

bertambahlah iman merelco (ftarenanya), dan harrya ftcpada Tuhanlah

mereka bertawakal). (Qs.Al Anfaal [8]: 2).

Ibnu Abi Syaibalu Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, m.engenai

firman-Ny n S c;# (apa-apa yang terhormat di sisi Allah), dia

berkata, ..Yang terhormat itg addah Mal&ah, haji, umratr, dan semua

kemaksiatan yang dilarang Allah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyu, e-6jYf , Gj iAAG @:tuif*tah ote.hmu barttata'

berhala yang naiis itu), dia berkata, "(Maksudnya adalatr),

menjauhlatr dali mematuhi syetan dalam penyembahan berhala'

,:ft 4i lg6 (dan iauhilah perkataan-perkataan vang dusta),

yA*i mengada-ada terhadap Allatl dan mendustakan dengan ihr."

Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Aiman bin Huraim, dia berkata:

Rasulullah SAW berdiri menyaurpaikan l<tutbah, iSrll'UtO lltS' ,lri U

&r, 1q* ,rly qWatui manusia, lesaksian palsu sepadan dengan

*irryrt*itton Attah). Beliau mengatakan- itu sebanyak tiga kali,

kemudian beliau membacakan ayat, ;$1'"t'e G;l i;+ftG
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,,:;t 4i i#6 (matra iauhitah olehmu barhala-berhala yang

najis itu dan dan jauhilah perkataan-perkataanyang dusta)-e6

Ahmad berkata, "Hadits gharib, kami hanya mengetahuinya

dari hadits Su$an bin Zaid. Ada perbedaan periwayatan hadits ini

darinya Selain itu, karf juga tidak mengetatrui batrwa Aiman pernah

mendengar langsung dari Nabi SAW.'

Hadits tersebut dikeluarkao juga oleh Ahmad, Abd bin

Humai4 Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi HatinU Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam

Asy-Syu'ab, dari hadits Huraim.

Disebutkan dalam Ash-Shabibain darl lainnya dari hadits Abu

Balcah, dia berkata: Rasulullah SAW bersaMa, g$h flr'$4t 1t

(Maukah lmlian aht beritahu tentang dosa yang paling besar?) Kami

menjawab, ,,Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersaMa, ,ii! 3lrJ51i

/-i:ir'O;bt 
*[YaituJ menyehrtukan Allah dan mendurhakai kcdua

orang tua). saat itu beliau sedang bersandar, lalu beliau duduk,

kemudian bersaMa (melanjutkan), );it iSq&tt $ ,rii' J:j:t if
(Ingatlah don perkataan palsu. Ingatlah dan kesaksian palsu). Beliau

tenrs mengulangpy4 simpai-sampai kami berguman, "semoga beliau

diam."97

Ibnu AI Mgndzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, 4, ,{* '& :\ {A ldengan ift'hlas

kcpada Attah tidak mempersehttukan sesuatu dengot Dia), dra

berkata, "(Makzudnya adalatl) melaksanakan haji karena Allah tanpa

menyekuhrkannyao karena kaqrn jahiliyatr melakukan haji dalam

keadaan muqnik. Setelah Allah menampakkan Islam, Allah berkata

% Dha'Y.
HR Ahmad (41178) danAt-Tirlnidzi Q299).
Dinilai dha' if oleh Al Albani.
n Muttofaq'alaih.
HR. Al Bulfiari Q654) dan Muslim (1/91).
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kepada kaum muslim, 'sekarang berhajilah kalian de,ngan tidak

menYekutukan 7{lah'-"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan senrpa itu dali Abu Bakar Ash-

Shiddiq.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, fi -r*3 'rr;:; r;;(dan bwangsiapa mengagunglan syiar-

syiar Atlah), diaberkata, "(Maksudnya adatah) hewan Kurban."

Ibnu Abi syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya {A ';;
;1fr 

.adi gon buongsiapa mengagungpan syit-syiu allah), dia

berkata, "(Makrudnya adalah) memilih yang gemuk, yang baik, dan

besax."

Mengenai firman-Nya" 3:3 # $t 6 W tr3 (bagi tramu

pada binatmg-bindotg hadyu itu ada beberapa nofaat sampai

trepada wafuu yfrig ditentukan), dia berkata, "(Maksudnya adatah)

hingga disebut hewan Kurban."

Mereka juga meriwayatkan serupa ittr dafi Mujatrid, di

datamnya disebutkan, "Bagi kalian pada binatang-binatang hadyu itu

ada beberapa manfaat sanrPai kepada waktu yang ditentukan, yaitu

pada punggmgnya $Eunya' dan bulunya hingga disehrt Mry;Pi)",
telah disebutkan hadyu maka hilanglah manfaaf-manfaat itu' kl# ;
(kcmtdiwr tempat wajib [serta alchir masal merytembelilurya), yakni

ketika disebnt de,mikian O;!t # $,Artelah smtpai kc Baitul Atiq

fBaitullahJ);'

AM bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ilaimah" dia berkata, "Bila telah memasuki tanah suci, maka telah

sampai ke tem@ya (tempat penyembelihannya)'"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, b1 W fi JL$ (dan bagi tiq-titry umat telah
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Kami syariatkan p enyemb elihan [KrbanJ), dra berkata, "(Maksudnya

adalah) hari raya."

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai

ayat ini, diaberkata, "(Maksudnya adalah) penumpahan daratr."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ilaimah, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) penyembelihan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari T;aidbin Aslam, mengenai

ayat ini, dia berkata, "(Maksudnya adalah) Makkah. Allatr tidak

menjadikan tempat manasik sslainnya"

Masih banyak hadits-hadits lainnya mengenai Kwban, ftlmun

bukan di sini tempat untuk mengemukakannya

AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, ;r;
'q*5 (donberilah kabar gembira kepada or(mg-orangyang tunduk

patuh [kep"da Allah), dia berkata, "(Maksudnya adalatt) yang

tentemm."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu

Abi Ad-Dmya dalam Dzam Al Glradlab, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, dan Al Baihaqi dalaur Slu'ab Al Iman meriwayatkan dari Amr

bin Aus, dia berkata "'$,)fr pada ayat ini adalah orzrng-orang yang

tidak menz.halimi orang lain, dan bila mereka diz,halimi maka mereka

tidak meminta pertolongan. "

'f;tV$lr?W'6'bY:{rT W K ;i, )*3 n K qtiqri%<,'T5t)n),2

e*;rt'brlt $ W q;L s{rriF'i$;rt'\rlt $ W q;:. s{, tiy'^V, W ;ir1
qig-ifi\qj@ 'orKfr {IX"KWAfK:i;:i6
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#w a{{ "6" 6;f{i Aq s-$Gfi ,1,
<4#5#KK(ib':'fr

3.Dan telah Kami jadihan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari

syiar Allah, hamu memperoleh kebaihan yang b'anyak padanya,

maka sebutlah olehma nama Allah ketika kanu menyembelihnya

dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila tel"ah

roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan bert mahanlah

orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak

meminta-mintQ dan ofang yang meminta Demihianlah Kami telah

menundukkan unta-unta ita kepada kamu, mudah-madahan kanu

bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya in sehali-hali tidak

dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwan dari hamubh

yang dapat mencapainya Demihianlah Allah telah

menundukkannya untuk kamu supaya kamu mcngagangkan Allah

terhadap hidayah-Nya hepada kamu Dan berilah kabar gembita

k eP ada "6: :; tr :;;i,o;;ff 
*"

. Ibnu Abi Ishaq membacanya 
'i,$tl, 

dengan dhanmah padrra

hnruf baa'dandaal.

Ulama tainnya membacanya dengan suhm pada daal'

Keduanya adalah dua macam logat. .Isrz inithusus untuk unta

Disebut i;'d tur"* unta ihr i,$ (aig"-.itt*). fut*lt artinya '$.,lt

(gempal; gemuk).

Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa ini juga sebutan

untuk selain unta

Pendapat pertama lebih tepat berdasarkan riwayat yang akan

dikemukakan mengenai sifat-sifat yang ztrahirnya terdapat pada unta"
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(* fi'rl 'tif# -Qrr"to 
sebutlah olehmu noma

knunsrteilrfulllilya) marcuanya adatah t^j;

dm berdasdran aF yang ditgnjukkan oleh kitab-kitab bahasa yang

menglhusskm sebutan ini untuk unta.

Ibnu l(sir menyebutkan datam Tafsir-ny4 "Mereka berbeda

pendryat kebenaran penggunakan kata iid unhrk sapi,

menjadi dua pendapa! dan pendapat yang lebih benar yaitu, kata ini

digrmakan rmuk kedganya (unta dan sapi) secara syar'i, sebagaimana

dirirvayadran secara shohih dalarn hadits."

K qg€, (don telah Kami jaditran untuk kamu) maksudnya

telah dijelaskm tldli. 7 W # (kamu memperoleh kebaittan yang

b@Dnk Noya) maksudnya adalah manfaat-manfaat duniawi dan

uttrarvi, s*agaimana telah dipaparkan

ketil@

(ketika

me,nyembelihya)

Ilrlalma S?adaldq posisinya berdiri sementara kaki-kakinya

telah diikut. Itu h€na unta disembelih dalarn keadaan berdiri dan

t€rikat Asal penyifrtan ini sebenarnya untuk kuda- Dikatakan ib
',ib '# - :;F, apabila kuda berdiri dengan tiga kakinya dan

mengargkd' safir kakinya.

Al llasil, Al A'raj, Mujahid, Z*rtdb:mAslam, dan,Abu Musa

Al Asy'ei membacanyu eW, yakni mtrni trntuk Allalq tanpa

me,ryrekufirkarl',lya dengan sesuatu pun dalam penyebutan saat

penyembelihmn5ra

Bdrk tmggal 3W adatah ii2. Ini qira'ah jumhur.

Seamdrm benmk tmggal r)r? adabh$tb.

l,fab b-,i1, adalah binatang yang diangkat salah satu kakinya

de"rgrn Ali pensikat agar tidak mengamuk. Contoh pengertian ini

arlnlah filmm Allah Ta'ala, 
"t$ 

L&fift $uda-fuda yang tenang di

waku futdi tut cepat wa&u berlari). (Qs. Shaad [38]: 31).

Allah

d"
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Contoh lainnya adalah perkataan Umar bin Kultsum'

G;bWfi:'ir {,qGjia6}
"Kami biarknn fuda itu berada di sana

dalam keadoan berdiri sambil terikat'"

$;+ G.u 69 (kcmudian apabila telah roboh [mati)' Aht'
artinya 

-'ifrt 
(roboh), yakni roboh setelah disembelih, ketika

nyawanya melarang.

$, W (maka makanlah sebagiawrya)' Jumhur berpendapat

batrwa perintatr ini sebagai aniuran'

'i;$'{fi \;+t (dan beri makanlah orang yang rela dengan

apayangada-padanya[yangtidakmeminta.mintaJdanorangyang
meminta). Suatu pendapat menyebutkan batrwa perintatr ini sebagai

a4iuran, seperti tadi. Demikian yang dikatakan oleh Mujatrid, An-

Nallha,i, Ibnu Jarir, dan Ibnu Suraij. Sementara As-y-Syaf i dan

segolongan lairmya mengatakan wajib'

Ada perbedaan mengenai 'atiii:

suatu pendapat menyebutkan bahwa '$t adalatr yang

meminta Dikatakan '* - ,h1' g apabila orang itu meminta'

Contohnya ucapan Asy-syammakh berilut ini:

LAt'ut&fi:.e$ Cr|'^l;;-,?t'J(,J
usunggph, hwta seseorangyang maslahat bagirrya sehingga

mencuhlpikcbutuhanrryaadalahlebihmenjagakehormatandiri

. dariPadametninta"'

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalatr' yang

menjaga kehormatan diri dari meminta-minta' yaitu orang yang

merasa cukup dengan apa adanya' Demikian makna yang disebutkan

oleh Al Khalil.
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Ibnu As-Sakit berkata, "Di antara orang Arab, ada yang

menyebutkan iSr a"npan makna Lr;ilr 1pr* atau rela), yaitu ridha

dan menjaga kehormatan diri, serta tidak meminta-minta."

Pendapat pertama dikemukakan oleh Zud bin Aslam dan

anakny4 Sa'id bin Jubair, serta Al Hasan. Diriwayatkan juga dari

Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat kedua dikatakan oleh Ikrimah dan

Qatadah.

Adapun 
t;1il, 

Muhammad bin Ka'b Al Quraztri, Mujahid,

Ibrahim, Al Kalbi, dan Al Hasan mengatakan bahwa itu adalah orang

yang keberatan dan tidak meminta.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah orang yang

mendatangi dan meminta.

Malik berkata, "Pendapat tt bui\ yang aku dengar yaitu, igriir
adalah liir lorang faktu), sedangkan pir aaAah lrlr 6rcq,enguk).';

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa keduanya adalah orang

yang tidak meminta, hanya saja igrfir adatah orang yang rela dengan

apa yang ada padanya dan tidak'meminta, sedangkan ',Air aAaan

orang yang keberatan namun tidak meminta."

Al Hasan membacanya e:$t, dan maknanya seperti 
tpl[.

Contohnya ungkapan Z.thar berikut ini:

irl', Lt:3r'iiit*t **ub::'*f ,p
"Bagi yang banyak rezekinya hendalmya (memberi) orang-orang yang

mendatangi merela.

Dan bagi yang sedidt (hartanya), hendalorya bermurah hati dan

berderma.'

Dikatal€n l:rbt dan itrr,,y serla oi aan'otit;, bila meminta apa

yang ada padanya. Demikian yang disebutkan oleh An-Nahhas.
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fi(&, AlK(demtktanlah Kami telah menundukan unta-unta

itu lrepada kamu) maksudnya adalah, seperti penundukkan yang indah

itulah kami menundukkannya kepada kalian. Jadi, unta-unta

digiringkan untuk kalian ke tempat-tempat penyembelihannyq";Su

kalian menyembelihnya dan memanfaatkannya setelah sebelurrytya

ditunjukkan untuk mengangkut, menrnggangi, diperatr susunya, dan

sebagainya. 'o;jKi '{3:t 6*n-mudahan kamu bersyuhtr) atas

nikmat yang Allatr anugeratrkan kepada kalian ini.

Cfir*;tiljl':fi Jt;- j @"sr"s-daging unta dan darahnya itu

selrali-lcali tidak dapat mencapai flreridhaanJ Allah) maksudnya

adalah, sekali-kali tidak akan naik kepada-Ny4 tidak akan mencapa.i

keridhaan-Nya, serta tidak akan mencapai derajat penerimaan daging-

daging unta yang kalian sedekatrkan ini. Tidak juga darahnya yang

kalian sembeliah dalam keadaan berdiri itu, karena itu hanya berupa

daging dan darah. '& {;Ai iq S$ Qerapi ketakwaan dari trainulah

yang dapat mencapainya), keikhlasan kalian kdpada-Nya dan

keinginan kalian untuk mendapat keridhaan-Nya. Sesungguhnya

itulatr yang diterima Allah dan Allah mengganjamya.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maksudnya adalah para

pemilik daging dan darah. Para pekurban dan orang-orang yang

mendekatkan diri kepada Tuhannya itu sekali-kali tidak diridhai

dengan daging dan darall, akan tetapi dengan ketakwaan

Az-7ayaj berkata, *Allah memberitatrukan, bahwa yang

sampai kepada-Nya adalah ketakwaannya dan ketaatarinya, dalam

melaksanakan perintah-Nya "

Hakikat perkataan ini kembali pada penerimaan, karena apa

yang diterima oleh manusia, maka dikatakan: *l.,Pit iiu fi laia tetatr

menerimanya dan telah sampai kepadanya). Maka Allah meng'Htithab

para makhluk sebagaimana kebiasaan mereka dalam berinteraksi

sesama mereka.
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.K 6#. ifjK qae*ikianlah Altah telah menundukkannya

untuk kamu). Di sini terjadi pengulangan untuk mengingatkan.

Makna f"f C &'ifr W.Gupaya kamu mengagungkan

Allah terhodap hidayah-Nya kepada lcamu) adalah ucapan

penyembelih, '5i lir ketika menyembelih. Pada ayat pertama

disebutkan perintah untuk menyebut nama Allah saat

penyembelihannya, dan di sini disebutkan takbir untuk menunjukkan

disyariatkannya antara tasmiyah (basmalah) dan takbir.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksud "takbir" di sini
adalah penyifatan Allah SWT dengan sifat yang menunjukkan
kebesaran-Nya.

I,fakna Kr$ 6 & Qrrnoarp hidayah-N1u kcpado kamu)
yakni, terhadap apa yang dihrnjukkan kepada kalian berdasarkan

pengetatruan kalian tentang cara mendekatkan diri. I di sini sebagai

moshdar atavm4ushul.

<r^#!S ji.: @*, berilah kobar gembira l@poda orang-
orang yaig berbuot baik). Suatu pendapat menyebutkan batrwa

maksudnya adalah orang-orang yang ikhlas.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr para

muwatrhid Oang . Allatr; lawannya musyrik yaurrg

menyekutukan Allatl).

Pendapat yang benar yaitu, setiap yang berbuat kebaikan bisa

disebut ;;;J.
Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Abdullah bin Umar, dia berkata *Karni tidak mengetatrui SfJr rccuai
berupa unta dan sapi."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dariny4 dia berkat4 "irj, i*
berperut (yakni gemuk)."

564 TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Muj ahid, dia berkata, "'i'*Jt hanya benrpa unta-"

Merekajuga meriwayatkan serupa itu dari Al llakam

Mereka juga meriwayatkan dari Atha me,nyerrryai perkataan

IbnuUmar.

Ibnu Abi Syaibah serupa itu dai Sa'id bin Al

Musayyab.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan'

Ibnu Abi syaibah dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

ya,qub Ar-Rabahi, dari ayahny4 dia b€rkat4 "Aku diwasiati

badanah, lalu aku temui Ibnu Abbas, kemudian aku katakan

kepadanya, 'seorang lelaki benrrasiat kepadaku dengan badanah,

apakah culup bagiku dengan sapi?' Dia menjawab, 'Yd. Kemudian

dia berkata, 'Dari siapa temanmu ifu?' Aku me'njawab, 'Dari bani

Rabah'. Dia berkata, 'Memangnya sejak kapan bani Rabah beralih dari

sapi ke rmta? Mereka adalah teman kalian. sebenarryra sapi untft bani

Asad dan AMul Qais."

Diriwayatkan oleh AM bin Humaid, Ibnu Abi Ad-Dunya

dalam At Adhabi, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatiq Al tlakim, dan

dia menilainya sluhih,'s€rta Al Baihaqi dalam s1rt,f/t-Dly4 dari Abu

Zhtbyan" dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, SY;(fifi(XiiSI| (maka sebutlah olehru nana Allatt

ketika komu menyembetihnya dalam keadoan berdiri [dan telah

terikntJ), dia berkata "Jika engkau hendak menyembelih badanaft

maka berdirikanlah di atas tiga kakinya dalam keadaan terikat,

kemudian ucapkantalL' Bismillaahi wallaahu akb&''"

Al Firyabi, Abu ubaid, sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibalu

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu. Abi Hatim

meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, me,ngenai firman-

Nya, 3Tj3 (dalam trcadaan berdiri [dan telah terikaJ), dia berkata
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*(Maksndnya adalah) ,l*; tq (dalarn keadaan berdiri dan telah

terikat)."

Diseblilkm dalam Ash-Sluhibain dan lainnya, bahwa dia

melihat seomng lelaki merundukkan badanah-tya ketika hendak

menyembelihnya [dengan cara ditusuk tenggorokannya], maka Ibnu

Abbas b€drat4 'Berdirikanlah dia dalam keadaan terikat, itu adalah

$mnah Muhammad SAW.'e8

Abu Llbaidah, Abd bin Humaid, dan Ibnu At Mundzir

meriwayatkao dri lvlaimrur bin Mahran, dia berkata, *Qira'ah lbntt

Mas'ud aAaUn ir*, yakni ri$ (dalam keadaan berdiri).'

Ibnu Al Mrmdzir dao Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, m€ngenai firman-Nya, 6"69 (kemudian opabila telah roboh

[rrrdiJ),dia bertet4 *Jduh pada sisinya."

Ibnu Abi Ilatim meriwayatkan darinya, dia berkata,
*(Maksudn5ra adalah) disembelih."

Ibnu Abi tldim juga meriwayatkan darinya dia berkat4 *'{;fl
(orory yorg rela dcngan apa yang ada padanya) maksudnya adalatl

,i;i;:3 Omg tidak meminta-minta) 'i::i|.(dan orang yang memtinta)

matsrranya adalah,1,itLlt (yang meminta)."

Ibnu Abi Sfibah meriwayatkan dari Ibnu Llmar, dia berkata,
*'{rfi adalah omng yang rela dengan apa yang engkau berikan

kepadanlra-"

Ibnu Abi llatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata
*'r43fl adatah orang y4rtg rela dengan apa yang diperotehnya,

&rdr" l;,iir "aaau orang yang berkeberatan."

Dia juga meriwayatkan darinya, dia berkata *'{ii adalah

orang. yang haryra duduk di rumahnya."

'tm4q'atdrL
HR AI Mri (1713) dan Muslim (31956).
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Abd bin Humaid dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya

meriwayatkan darinya, bahwa dia ditanya mengenai ayat ini, dan dia

pnn berkata, *'{;fl adalah orang yang rela dengg apa yang engkau

kirimkan kepadanya di rumahnya. Sedangkm plir aaAan orang yang

mendatangimu."

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan darinya dia berkata,
*'{iii adalah omng yang meminta, sedangtan ', :,ir ,nauu omng

berkeberatan (memprotes) dan tidak meminta-"

Ada beberapa pendapat beragam dari sejumlah tabi'in
mengenai penafsiran ayat ini, dan yang bisa dijadikan sandaran adalah

makna s@ara bahasa" apalagi dengan adanya perbedaan pendapat di

kalangan sahabat dan generasi setelah mereka dalam penafsirannya

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata "DulU apabila orang-omng musyrik

menyembelih, mereka menghadap ke arah kiblat dengan darah, lalu

memercikannya ke arah Ka'bah. Kaum muslim pun hendak

melaknkan demikian, maka Altah menunrnkan aya*" {;GA'il 3q j
Gjb @o7rng-dagtng unta dan fuatmtn itu sekali-kati tidak dapat

mencapai tkcmdhaanl All ah) ;'
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Juraij.

',f Ug-ri""ft:(,'u$irf bl'at
4t{,r}

3-+5 +# iI"'fii'tl' 
rt;* 

#1, <,fr$J"-futi@
"xi C; iJAi Jy * F.d, uG.;3r.ir €}
Liu.i: ?j A* u'fi,,* d .it1fi ;'fr e {tr;
6'ifr 6;4j7oi-fi,fiQ 34r, +:;

*
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,6fic '{K ryl$ 5*e$'ii syrk;.
*'ffi, o.tffi, bi,l$ t4$ 6r;'"1:ai YG

i:i'^:$!';'5x
"suunggtrtnya Allah nembela orang4rrang yang telah beriman'

Sesrmggrrtnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang

berkhionat lagi mengingkui nikmat Telah diizinkan (berperang)

bagi orongorutg yang diperangi, karena sesungguhnya merelca

telah dianiaya- Dan sesunggrrtnyaAllah, benar-benat Maha Kuasa

m,enolong mcreka itu- (Yain) otang-orang yang telah diusit dari

kanqwg hatanm merekatuqa altsanyang benar, kecuali karena

mcrcka be*ata, 'Tuhan kami hanyalah Allah'. Dan sekiranya Allah

tfuda ruenobh (keganosut) sebagian manusia dengan sebagian

yang tflirr, tentulth teloh dirobohkan biara-biara Nasrani, gereia-

iereja,rumoh-rumah ibadah orang Yahudi dan masiid'masiid, yang

di dnlamnya bonyak disebut nunoAllah. SesungguhnyaAllah pasti

menolong orang yang menolong (agama)Nya Suungguhnya Allalt

benar-benu Maha Kuot Wi Maha Perhasa- (Yaitu) orang4rang

yang jika Kon i teguhhan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya

merekt mendbikan s h old, rncnunaikan zakat, meny uruh b erb uat

yong nobuf dan mencegoh duiperbuatan yang mungkar; dan

kcp oda Allahloh kerrrb ali s eg ala urus atl"

(Qs. Al Haij l2xlz 38'aD

Firman-Nya 'Ct( '"5i * A$ ffi 1;(sesungguhnva Allah

membela or(mg-or(mgyang telah beitman). Abu Amr dan Ibnu Katsir

g'd. eaup,- yang lainnya membacanya 'dii. Bentuk
-rlOili& di sini terlepas dari makna aslinya, yaitu terjadinya perbuatan

dari duapihak, sebagaimana dituqiukkan oleh qira'ah lainnya' Bentuk
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seperti ini sering terdapat dalam Al Qur'an, -rulmun tidak

memaksudkan makna asliny4 seperti ilngkapan lrilr '4o (aku

menghukum pencopet) [makna asA'rrilO adalah saling menghukum].

Penjelasannya telah kami paparkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa benttrk kata ini di sini untuk

mub al aglnh (menunjukkan sangat).

Ada juga yang mengatakan bahwa bentuk kata ini di sini untuk

menunjuk&an bertrlang-ulang.

Maknanya adalah, membela orang-orang beriman dari

kelaliman orang-orang musyrik.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah

memenangkan hujjah mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatl

menuqiuki mereka

Kalimat tersebut sebagai kalirnat untuk

menerangkan kelebihan yang diperoleh orang-ofilng beriman dari

Tuhan semesta alam, dan bahwa Allahlah yang membela mereka.

Kalimat $ p9 itr #-{ fi iy@esungguhnva Attah tidak

menyukai tiap-tiap or(mg yang berkhianat lagi mengingkari nibnat)

menetapkan apa y^ng terkandrmg pada kalimat sebelumnya, karena

pembelaan Allah bagi orang-orang beriman dari orang-orang kafir

mengindikasikan simbol yang paling utarna, bahwa orang-orang kafir

itu dimurkai Altah dan mereka tidak mencintai Allah.

Az-7-anaj berkata, "Barangsiapa menyebut selain nama AUah

dan mendekatkan diri kepada berhala-berhala dengan sembelihannya,

maka dia sangat penglhianat dan sangat kafir."

Penggunaan kedua bentuk mubalagluh tersebut bertujuan

menunjukkan keadaan mereka, bukan mengeluarkan cakupannya
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terhadap p€ngkhianat di bawah tingkat khianat mereka, atau yang

kufur di bawah tingkat kekufi.ran mereka.

Karilmat w #u 61,3- ;-$- Lj Getan diizintran

[berperangJ bagi orory-orang yang diperangi, karena sesungguhnya

merekn teloh dianioya) dibaca i;f, aufa* bentuk bina' lil fa'it
(transitig. Dibaca pula iil aau* bentuk bina' lil maf'ul (intransitif).

Demikian juga tafazh 6j{i,dibaca dalam bentuk bina' til fa'il darr

bina' lil ,naful- Berdasarkan kedua qira'ah ini, maka izin itu dari

Allah SWT bagi para hamba-Nya yang beriman, bahwa apabila

mereka memgadakan kesepakatan untuk berperang, atau diperangi oleh

oftmg-orang musyrik, maka mereka diizinkan untuk memerangi

orang-omng musyrik itu.

Para mufrssir berkata, "Orang-orang musyrik Makkah

menyakiti para sahabat Rasulullatr SAW dengan lisan dan tangan

mereka, lalu para sahabat itu mengadu kepada Rasulullah SAW, dan

beliau prm berkma kepada mereka )tiu, V:l iJ ;rt tt?y
(Bersabulah kaliot ksena sesungguhnya aht tidak diperintahkan

mtukberperug). S€fielah beliau hijratl, Allah SWT menurunkan ayat

id di lvladinah- Inilah ayat pertama yang diturunkan mengenai

p€rang."

AV* ini juga me,mastikan kandungan kalimat sebelumnya, -1r1

'g$ dt @asugutatya Allah membela), karena dibolehkannya

Gp"*"g bagi mereka termasuk pembelaan Allah bagi mereka. Huruf

baa' pada kalimat !f$ #\ <t**no sesungguhnya mereka telah

dianiaya) rdrl+ hrruf baa' sababiyah (memnjukkan sebab), yakni

disebabkan mereka dianiaya dengan penganiayaan yang dilakukan

oleh orang-orag musyrik yang berupa celaan, pukulan, dan

pengusiran-

Allah SWT lalu menjanjikan pertolongan untuk menghadapi

orang{rang muq6il(, 3# ;r5 &'tfr "tft (dan sesungguhnya allah,

570 TAFSIR FATHUL QADIR



beno*benar Maha Kuasa menolong mereka itu)- Di sini

terkandung penegasan tentang pembelaan tadi.

Allah SWT lalu menyifati onmg-orang berimm de,ngro

firman-Nya, ;; e e*t u j# $fi (tyattul orans4rans wrs
telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa ala,soryorgbn0)-
Ini bisa sebagai badal a*i i*ui o*Ut (orang'or@rgy@tg diprotgi),
atau berada pada posis i nashob sebagai pujiarU afau bemada @a posisi

r afd' dengan disembunyikannya mubt ada' .

Maksud "kampung halaman" di sini adalahhrlakkab-

fif q $;4 i -$y@ecuai knrena mereka berkd4 'Tutwt
trami hanyalah Altah.') Sibawaih berkata, 'Ini 'dal"h pola

pengecualian terputus. Yakni: Akan tetapi karena pedrafiaq 'Tllhan

kami hanyalah Allah.' Yakni: Mereka diusir bukan kilEoa alasm ymg

pantas, melainkan karena perkataan mereka: 'Tuhm karri hmyalah

Allah'."

Al Farra dan Az-Zayaj berkata "Ini pengecualim Uersamhms

dan perkiraannya adalah, orang-orang yang diusir dai kmpmg
halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali kilExra mereka

berkata, 'Tuhan kami hanyalah Allah'. Jadi, ayat ini seperti trrman-

Nyu, 5! Cr;ilnytl 6t1+" $ (Apakah kamu menodang trmfi salah

harrya lantaran kami beriman kcpada Allah). (Qs- Al ltfiaa'idah [5]:
59). Juga seperti perkataan An-Nabighah berikut ini:

,*s6tLt|'u'Jfi'{ o t7 tt a-f ..'. .
r+t? d? rt+-+rt

'Tidak ada cela pada rnereka, kecuali karena pedangaedorymereka

tumpul t er hadap p er i s ai'p er i s ai p as ukan (awot)' -"

i(S ;tt 'e {tr; (don seHranya Allah tiada menolak

[lreganasanJ sebigtan manusia). Nafi membacanya L'$ Vi"
sedangkan yang lain membacanya '[1 i6. u.tor"y" adalah, dan

sekiranya tidak ada yang Allah syariatkan bagi para nabi dan orang-

juga
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orang beriman berupa pemerangan para musuh, niscaya orang-orang

syirik berkuasa dan sirnalah tempat-tempat ibadah di muka llrmi.,i"$
fi>- ;i'f ii q ?f- Vi ttu;; ?j 'e# (tentutah tetah

dir obohlron biara-biara Nasr ani, ger ej a- ger ej a, rumah-rumah ib adah

orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut

nama Attah). Makna U,ii (tentulah telah dirobohkan) adalah, tentulah

telah hancur karena berkuasanya orang-orang syldk atas para pemeluk

ag a. bfAt adalah biara-biara par:? rahib. Ada juga yang

mengatakan biara-biara kaum shabiin. fijr aaah]r bentuk jamak dari

9, vartu gereja kaum Nasrani. t:ot:iliat ua*un rumah-rumah ibadah

kaum Yahudi, dalam batrasa Ibrani disebut 'blb, hlu diarabkan.

,6, adalah masjid-masjid kaum muslim.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah,

sekiranya tidak ada pembelaan itq tentulah pada masa Musa telah

dihancurkan biara-biara, pada Musa Isa dihancurkan gereja-gereja dan

biara-biara, dan pada masa Muhammad dihancurkan masjid-masjid.

Ibnu Athiyah berkata, *Ini pendapat yang paling tepat

mengenai ayat ini."

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah,

seandainya tidak ada pembelaan Allah, tentulah akan berbuat zhalim

orang-orang yang z.halim sejak dilahirkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa malnanya adalall sekirakan

Altah tidak menolakadnb dengan doanya orang-orang yang baik.

etiar adalah bentuk jarn{ dT A;. (peratapan rahib), yaitu

bangnnan yang tinggr. Dikatakan a'$-jJt €,b apabila dia mengangkat

kepalanya ,#, '*t artinya y*g *"*iliki kecerdasan yang tajaq.

)A."lr'U'*\iartinya letaki yang perkataannya tajarn. Ada juga yang

berkata "L€laki yang telinganya kecil." Kemudian digunakan sebagai

sebutan rmtuk teinpat-tempat diserukannya Islam.
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Tentang latazh LgU),Ibnu Athiyah menyebgtkan se,mbilan

macam qira'ah.

Didahulukannya penyebutan tempat-tempat ibadah agaffi

lainnya daripada tempat ibadah kaum muslim adalah karena bangman

mereka lebih dulu ada

Makna yang benar tentang ilrift t ut"i a"ri elft adalah

mal ra hakiki, sebagaimana dikatakan oleh Az-Tajiaj dan lainnya

Adajugayangmengatakanbahwamaknanyaadalahmakna
kiasan, yaitu memvakumkannya dari kegiatan ibadah- Iafazl ini

dibaca U:$rdengan tasydid.

Manshub-tya {,€^pada kalimat (tia fi '*t q }L$
(yang di dalamnya barryak disebut ftama Allah) adalah karena sebagai

sifat untuk mas&m yang dibuang, yaitu (B 
'ii, u" (B 6t'

Kalimat ini sebagai sifat rmttrk'*r;.

Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat ini sebagpi sifx

untuk semuatempat ibadahyang telah disebutkan itu'

if-$- d. 'if 4;;4 @esunggaturya Allah psti nenolong

ofang yang menolong [agamaJ-Nya). Huruf laam dr sini sebagai

penimpal kata sumpah yang dibuang, yaitu, demi Allalu Allah pasti

menolong orang yang menolong agama-Nya dan para pali-Nya

5y !sj{, x 5L Gesunggthnya aual, bettm-beno Mahl

KuattagiMahaPerkasa).isJiilartinyayangkuasaatassegalasesuafiL'

igr urtny"yang mulia. Demikian perkataan Az-Z'anaj'

Ada juga yang berkata, uArtinya yaitu yang tidak dapat

dilawan, tidak dapat dicegalu dan tidak dapat dihalangi'"

Maushul pada firman-Nya, ,$fi a '{K 
"L 

'"-fi 'tt 
"'*l

orang-orang yang iika Kami teguhknn kBdudukan mereka di m*n

bumi) berada pada posisi nastnb sebagai sifat untuk ;i pfu kalimat
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,AA $ (orang yarrg menolong [agamaJ-Nya). Demikian perkataan

Az-7-anaj.

g16s3.lainnya mengatakan bahwa maushul ini berada pada

posisi jan, sebagu sifat unhrk kalimat 6trG- i-i:- fO"Si orang-

orangyang diperangi).

Suafir pendapat menyebutkan batrwa yang dimaksud adalah

kaum Muhajidn dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka

dengan baik.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-omng

yang melaksanakan shalat lima waktu.

Ada jtrga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah para

penguasa yang adil.

Ayat ini menunjukkan kewajiban amor ma'ruf nahyi munksr

atas orang yang Allah teguhkan kedudukannya di muka bumi, dan

diberi-Nya kemampuan melakukan itu. Penafsi4n ayat ini telah

dikemukakan.

Makna ii'.it '.:tt $ri (dan trcpada Atlahlah kcmbali segala

urusan) 4dalatL kembalinya segala unsan hanyalah kepada hukum

Allah dan pengaturanilya, bukan kepada selain-Nya

Diriwayafkan oleh Abdurrazzaq, Ahmad, AM bin Humaid, At-

Tirmidzi, dan dia menitainya hosan, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al
gezet,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban,

Ath-Thabarani, AI Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu

Mardawaib, serta Al Baihaqi dalam Ad'Dala'il, dari Ibnu Abbas, dia

berkata "Ketika Nabi sAw diusir dari Maleah, Abu Bakar berkata,

'Mereka telah mengusir nabi mereka. Innaa lillaahi wa innaa ilahi

raoji'uun. Sungguh binasa kaum itu'. Lalu turunlah ayaL ,.i$ it
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w #\ o* li, Qetah diizinkan [berperangJ bagi orang-orang

yang diperangi, lrnrena sesungguhnya merela telah dianiaya)'"ee

IbnuAbbasberkata,..Ifulahayatpertarrayangditurunkan
mengenai perang."

At-Timidzi, *([Iadits) lwsan. Diriwayatkan oleh lebih dari

satu orang dari Ats-Tsauri, tanpa menyebutkan Ibnu Abbas'"

Diriwayatkan menyerupai ini dari sejumlah tabi'in'

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, * d- t , $.ji 'u.$ @aitul orang-orang yang

telah diusir dari tampumg halaman mereka),dari Makkah ke Madinah

secaxa tidak haq, yalari Muhammad SAW dan para satrabatnya'"

AbdbinHumaid,IbnuAbiHatim,danlbnuMardawaih
meriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia berkata, "Berkenaan dengan

kamilah diturunkan ayat, * F, d-, ,6F 'u.$i gyaitul orang-

orang yang telah diusir diri kampung halaman mereka tanpa alasan

yangbenar)danyangsetelahnya,yaitusetelahkamidiusirdari
kampung halaman kami secara tidak haq. Kemudian kedudukan kami

di muka bumi diteguhkan, maka kami dirikan shalat, kami tunaikan

zakat,kamimenyurrrhberbrratyangmakrufdanmencegatrdari
perbuatan yang mungkar. Jadi, ittr untuklnr dan para sahabatku."

IbnuJarir,IbnuAlMundzir,IbnuAbiHatiln,danlbnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata,

.'sesungguhny a ayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat

Mnhammad SAW, ;,$fi ;fi'61trj (dan seHranya Allah tiada menolak

[lreganasanJ sebagian rninusta). Allah berkata, 'sekiranya Allah

tidak imenolak (keganasan sebagian manusia) terhadap para pengikut

e shahih.
fm- at-rit-idzi (1371) dan An-Nasa'i(612)'

Dinilai shahih oleh Al Albani.
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Muhammad SAW dengan para sahabattya, niscaya telah dihancurkan

biara-biara'."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai finnan-Nya,'4fr ,i$ gtntulah telah dirobohkon

biara-biara Nasrani), dia berkata, "'ef Ul adalah biara-biara yang di

dalamnya terdapat rahib-ratrib. 6;t adalah masjid-masjidnya kaum

Yahudi. 'o(iU adalah gereja-gereja Nasrani. -ratxir adalah masjid-

masj idnya kaum muslim."

Keduanya meriwayatkan dariny4.dia berkatq *4, adalah

tempat-tempat ibadah kaum Nasrani, sedangkan 'ctti* adalair tempat-

tempat ibadah kaum Yahudi."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Taid bin Aslam, mengenai firman-Nya oli-$l
,$fi a 'd{t (yaituJ orang-orang yang jitca Kami teguhkan

trBdudukan mereko di muka bwni), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

bumi Madinah. iltift tltS @Xroyo mereka mendirilcan shalat),

maksudnya adalah shalat fardhu. t4i fftIt Tmenunaikan zakat)

yang diwajibkan. ,;i;:fV 'yiA, 1*.rryuruh berbuat yang mabufl,

maksudnya adalah kalimat laa ilaaha iltattaah. f.g y \fr @o"

mencegah dari perbuatan yang munglar). maksudnya adalah dari

syirik. i.fr '^1* i{ (dan trcpada Altahlah kcmbali segala urusan),

maksudnya adalalL di sisi Allah patrala atas apa yang mereka

perbuat."

,r,93 @ *€3 i,u,1K ii3 fr '* r*'1it

.r'
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d'QKJfrF-;s

';ii,"i& jt r(:4 iilaK'@ -2,i3i e,rUfiffi
5jfrq#.ik$ 

"*-6i5bi;'SyVg'i ix!, d' 6 41 l*j q itu'
o;te@a# 3$K6ut3$iw."ii @ Lir
wr.{5

"Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka

sesungguhnya telah mendustakaniuga sebelum mereka kaum Nuh,

Ad dan Tsamud Dan kaum lbrahitn dan koum Luth, dan penduduk

Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tongguhkan (ad.zab-

Ku) untuk orang-orang kaJir, kemudian Aku adzab mereka, maka

(tihattah) bagaimana besarnya kebencian.Ku (kepada mereka itu).

Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya

yang penduduknya berbuat zhalim, maka (tembok'tembok) kota itu

roboh menutupi atap-atapnya, dan (berapa banyah pula) samur

ya4g telah ditinggalkan dan istana yang tinggi, maka apakah

mereka tidak berjalan di muka bum6 lalu mereka mempunyai hati

yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempanyai telinga

yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya

bukanlah mata ituyang buta, tetapiyang buta ialah hatiyang di

dalam dad* Dan mereka meminta ftepadamu agar adzab
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disegerakan, padahal Atlah sekali-kali tidah akan menyalahiianji-

Nyo. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu

tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung- Dan berapalah

hanyaknya kota yang Aku tangguhkan (adzab-Ku) kepadanya, yang

penduduknya berbuat zhalim, kemudian Aku adzab mereka, dan

hanya kepada-Ku-lah kembalinya $egala sesuatu). Katakanlah,

'Hai manusia, sesungguhnya ahu adalah seorang pemberi

peringatan yang nyata kepada kamu| Maka orang-orang yang

beriman dan mengeriakan amal-amal yang shalih, bagi mereka

ampunan dan rezekiyang mulia. Dan orang-orung yang betusaha

denga\ maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan

(kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni

nerakaD (Qs. Al $aiilz2lz 42'5L)

Firman-Nya, &iK "f, 
(Dan iikn mereka [orang'orang

musyrikJ mendustakan kamu...) merupakan hiburan bagi Rasulullah

SAW dan ungkapan duka cita bagi beliau yang mengandung janji

untuk beliau tentang kebinasaan orang-orang yang mendustakannyq

sebagaimana Allah SWT telah membinasakan orang-orang yang

mendustakan nabi-nabi sebelum. beliau. Di sini juga terkandung

bimbingan bagi Rasulullah sAw untuk bersabar dalam menghadapi

kaumnya, dan mengikuti para nabi sebelumnya dalam hal itu.

*3?5;'reX'6i @on koum lbrahim dan kaum Luth)'Tentang

umat-umat itu, apa yang dialami oleh mereka beserta para nabi

mereka, dan akibat yang menimpa mereka" telah dipaparkan pada

pembahlsal terdatrulu.

Berubahnya bentuk susunan redaksi, 6i. ${3 @an tetah

didustatran Musq) yaitu-menggunakan fi'l yaIfig mabni lil maful

(intansitif), karena kaum Musa tidak mendustakanny4 melainkan

didustakan oleh kaum lain dari suku Qibthi.
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tf4 4ft Qah.Alat tan#guhkan [adzab-KuJ untuk orang-

orang kafir) maksudnya adatah is{dJV'r;.til, W '-?t (Aku tunda

dan Aku tangguhkan adzab untuk mereka). Hwuf faa' di sini untuk

mengurutkan penangguhan setelah pendustaan.

'&3f i (k *uaioo Aku adzab mereka) maksudnya adalah,

Aku mengadzab setiap golongan yang mendustakan dengan adzab,

setelah habisnya nmsa penangguhan itu.

Kalimar ,S,la 6fi' lnaka TihotlahJ bagaimana besarnya

kebencian-Ku [kepad" mereka ituJ) merupakan penetapan, yakni,

maka lihatlah bagaimana besarnya kebencian-Ku terhadap mereka,

dan bagaimana berubalrnya kenikmatan itu menjadi pembinasaan

mereka. lflr aaalah ism dari"<::$.

Az-Z,anaj berkata, "Maksudnya adalah, Aku mengadzab

mereka, lalu Aku mengingkari dengan sangat."

A1 Jauhari berkata, "'i{3t dan ],<J}i artinya merubah

kemungkaran."

Allah SWT kemudian menyebutkan tentang bagaimana

diadzabnya penduduk negeri-negeri yang mendustakan iat, '$ tg3
Li{Kiil 9-t (berapalah banyalotya kota yang Kami telah

membinasakawrya), maksudnya adalatr, yang Kami telah

membinasakan penduduknya. Pembahasan tentang ini dengan susunan

redaksi yang sama telah dipaparkan dalam surah Aali 'Imraan. Ayat

ini juga dibaca(4!{lhl,dengan huruf raa'.

Kalimat ''rA)y d, OonS pendudulotya -berbuat zhalim)

sebagai haal (keterangan kondisi), dan kalimat ZSL G @"*"
[tembok-tembokJ kota itu roboh) di-'athf-kan kepada liKifr Uang
Kami telah membinasakannya), bukan kepada iXP karena dia

sebagai haal (ketmangan kondisi), sedangkan adzab bukan kondisi

kezhaliman.
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Maksud "penisbatan keztraliman kepada kota" adalah

penisbatan kepada penduduknYa.

Makna lryJr lyrtoi dari 
ti4Lt 

adalah t i{s,(auh; roboh),

yakni A$ ,g (maka [tembok-tembok] kota itu roboh). r7+ii i'&

(menutupi atap-ataprrya)maksudnya adalah qtb.rti (menimp a atap-

atapnya). Dikarenakan sangat lama tidak dihuni, maka hancur, dan

dinding-dindingrya roboh menimpa atap-atapnya. Penafsiran ayat ini

tetatr dipaparkan dalam surah Al Baqarah.

Kalimat itti j-j @o" [berapa banyak putal sumur yang

telah drtinggaltran) di-lathf-yarr- kepada #f tt n\ Maknanya

adalah, berapa banyak penduduk kota dan pemilik sumur yang telah

ditinggalkan. Demikian yang dikatakan oleh Az'Zajiaj-

Al Fara mengatakna bahwa kalimat ini di-'athJ:y*, kepada

t'+iil (atap-atapnya). Maksud itgt adalah k tV(ditinggalkan).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah yang tidak

ada pemitiknya karena mereka tetah binasa.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah yang telatr

kering (tidak lagi berair).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr yang

sudah tidak ada lagi timba dan tali timbanya.

# fr (dan istana yang tinggi) myja adalatr bangunan

yang tinggt. Demikian yang dikatakan oleh Qatadah dan Adh-

Dhahhak.

Sa'id bin Jubair, Atha, Ikrimah, dan Mujahid berkata,

"Maksud 3-+;jr adalah 'r9:ar$ (yang ditembok batu kapur), diambil

dari 3,o1Jr, yaru tua;St 
ftapur; batu kapw). Contohnya ungkapan

penyair berikut ini,

#ry p, ;.,.ar {s (kf;t * ob Gi; I
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,Janganlah knu menghitungfu kqena aku orangyang tertutup,

seperti ular air di antma tanah dan bafu knpur""

Pendapat lain menyebutkan bahwa quir adalah iNast

ftokoh). Demikian perkataan Al Ifulbi.

Al Jauhari be*ara, *L[ir adalah *3J', Jjul,Jit (vaug

dikerjakan dengan kapur), sedangkan 'a"3Jr aaalatr sesuatu yang

digunakan rmtuk mengecaf baik bemrpa dinding kaptr mauptm ubin.

Dengan,fattuh pada mashdo,Anda mengatakan e:J"rri- - 6ir3 artkrya

melepas atau menyaput dengan kapur. 3*.j'ir dengan tasydid artinya

J:j;3 (yang sangat panjang; yang dipanj angkan)."

Al Kisa'i berkata, "Persamaannya dari firman Allah Ta'ala, I
,$fr d.fO, dalam benteng yang tinggi lagi kokoh). (Qs. An-Nisaa'

[a]: 78). Maknanya sanla."

Makna ayat ini adalalL berapa banyak istana tinggi yang

ditinggalkan seperti halnya sumur yang ditinggalkan. Makna

"ditinggalnya'' adalah tidak ada penghuninya, atau tidak ada

perabotannya, dan sebagainYa.

A1 Qurthubi berkata dalam Tafsir-nya" "Dikatakan bahwa

sumur dan istana itu ada di Hadramaut, dan cukup dikenal. Istana itu

menonjol di atas puncak sebuah gulung, sama sekali tidak bisa didaki.

Sedangkan sumur itu berada di kaki gunung itu. Tidak ada angin yang

berhembus menghempaskan sesuatu ke dalamnya kecuali dia

mengeluarkannya lag. Pemilik istana itu adalah raja'taja Hadhr,

sedangkan pemilik sumur itu adalah raja-tajaBadui."

Ats,Tsa,labi dan yang lain menuturkan, "Sumur itu berada di
.Adn, di wilayah Yaman, suatu sebuah kota yang bemama Hadhura.

Kota itu pemafi disinggahi oleh empat ribu orang yang beriman

kepada shatih, dan mereka selamat datt adza;b bersama Shalih, lalu

Shalih meninggal. Kemudian tempat itu dinarnai Hadhramaut, karena

ketika Shalih i:jb (mendztary) beliau 'cr6 (meninggal), mereka
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membangun Hadhura dan tinggal di sekitar sumur itu dengan

mengangkat seorang lelaki sebagai pemimpin mereka. Kemudian

disebutkan kisahnya yang panj ang."

Selanjutnya dia menyebutkan, "Adapun istana yang tinggi ihr

dibangun oteh Syaddad bin 'Aad bin Iram. Sebagaimana yang mereka

ceritakan dan mereka nyatakan, bahwa sebelumnya.tidak pemah

dibangun istana yang seperti itu di muka bumi. Kondisinya juga

seperti kondisi sumur tersebut, yaitu menjadi menyeramkan setelatr

sebelumnya sangat ramah, dan mer{adi lengang setela}r sebelumnya

ramai. Tidak seorang pun yang dapat mendekatinya dalam jarak

beberapa mil, karena dia akan mendengar suara jin dan suua-suara

yang tidak disukai, padahal sebelumnya banyak kenikmatan dan

kemewatran hidup serta keelokan kerajaan. Keteraturan para

penduduknya tercermin dari jalanan-jalanan yang tertatz rapi, namun

mereka pergi dan tidak pernatr kembali. Allah SWT lalu menyebutkan

mereka di dalam ayat ini sebagai nasihat dan pelajaran."

Setanjutnya dia berkata, "Ada juga yang mengatakan bahwa

mereka adalatr orang-orang yang dibinasaka oleh Bukhtanashar,

sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya , i:i e C''; -€S (Oo"

berapa banyalotya [pendudukJ negeri yang zhalim yang telah Kami

binasakan). (Qs. Al Anbiyaa' l2ll: 1l). Jadi, sumur mereka

mengering dan istana-istana mereka roboh."

Altah SWT lalu mengingkari penduduk Makkah karena

enggan mengambil pelajaran dari jejak-jejak itu, ,$fi A !n; ;i;\
(malra apalah merela tidakberialan di muka bumi). Allah mendorong

mereka agar bepergian, supaya melihat bekas-bekas umat-umat itu,

sehingga mereka bisa mengambil pelajaran. Kemungkinan juga

mereka pemah melaluinya namun mereka tidak mengarnbil pelajaran

dari itg. Oleh karena itu, Allah mengingkari mereka, sebagaimana

firman-Nya, <rjfi t 1 F'!, @ 'u# ril; '"iS KU <o""
sesungguhnya kamu [hai penduduk MakkahJ benar-benar akan
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melalui [bekas-bekasJ mereka di waktu pagi, dan di waktu malam.
'Maka apakah lcamu tidak memikirkan?) (Qs. Ash-Shaffaat l37l: 137-

138).

Makna q. 'oM L.$ # i'f,i 1t"t" mereka mempunyai hati

yang dengan itu mereka dapat memaham) adalah, karena pelajaran

yang mereka saksikan itu, maka mereka memiliki hati yang dapat

memahami apa yang semestinya dipatrami. Disandarkannya

pemahaman kepada hati adalah karena itu tempat untuk memahami,

sebagaimana telinga untuk mendengar.

Ada juga yang mengatakan bahwa memahami itu tempatnya di

otak, namun hati merupakan unsur yang mendorong pengetahuan akal

walaupun tempat di luar itu.

Para pakar ilmu logika banyak berbeda pendapat mengenai

posisi akal dan hakikatnya, namun tidak perlu memperpanjang

pembahasannya di sini.

U if1 it6( 5 (atuu mempunyai telinga yang denga4 itu

merelra dapat mendengar?) maksudnya adalah, apa yang semestinya

mereka dengar dengan itu, yaitu apa-apa yang dibacakan oleh para

nabi mereka kepada mereka yang berupa Kalamullatr, dan apa yan;g

dinukil oleh para pembawa berita kepada mereka tentang berita-berita

umat-umat yang tetah dibinasakan

3iiSt A 7 4Y Qrorr"a sesungguhnya bukanlah mata itu

yang buta). Al Fara berkata, ooHuruf haa' im sebagai penopang.

Boleh juga dikatakan 'rtf, a*t ini qira'ah Abdullah bin Mas'ud,

maknanya sama." Maksudnyq bentuk mudzaklrar-nya ditopangkan

kepada !iit, ss6angkan bentuk muannats-nya ditopangkan kepada

#$a,rlu'i:,a4t,yakni L;16 | JGili 'of 6*"tu sesungguhnyamata

itu tidak buta), atau ur,i6 t 4t i,f 1t*""u sesungguhnya kisah itu
tidak brrta) . !6Strr*sudnya p"ngiittut , mata.
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$,7fr0,fi +;tf,,;l #3 Qrnpi vang buta iatah hati vang di

dalam dada)maksudnya adalah, celanya itu bukan pada indra merek4 '

tapi pada akal mereka, karena akal mereka tidak mengetatrui letak-

letak kebenaran dan tempat-tempat pelajaran.

Al Farra dar' Az-ZaiJaj mengatakan bahwa kalimat 4i'!fia $t
@ang di datam dada) adalah katimat pene$as. Redaksi sperti ini biasa

digunakan omng Arab sebagai tambahan, seperti pada firman-Nya:

"U( W (Itulah sepuluh tharl yang' sempurna)' (Qs' Al

Baqaratr l2l:196)

,+"5\ 6jfi(Merela mengatalcan dengan mulutnya). (Qs.

Aali'Imraan [3]: 167)

+Llq )$ lfang terbang dengan kedua sryapnya)' (Qs' Al
. - .> --..

An'aart [6]: 38).

Kemudian mengisatrkan tentang pendustaan dan olokan

mereka, V(i\ inj.rK) (dan mereka meminta kcpadamu agar

adzab disegerakan), karena mereka sangat mengingkari

kedatangannya. Jadi, mereka meminta disegerakannya adzab itu

sebagai bentuk olokan dan ejekan. Seakan-akan mereka mengatakan

itu ketika mereka mendengar ancaman yang disampaikan oleh para

nabi dari Allah 'Azza wa Jalla, bafiwa ancaman itu akan menimpa

mereka. Oleh karena it11 Alah mengatakan , !n1:Z5Ii{ i& $ goaonot

All ah s elrati-tat i tidak akan menyalahi i ani i-Nya) -

Al Farra berkata, "Ayat ini mengandung ancaman bagt

mereka, berupa adzab dunia dan akhirat.'

Az-Z,anaj mengatakan pemaknaan [ain, *Alla]t

memberitatrukan, bahwa tidak ada yang luput dari pengetahuan-Nya'

Satu hari di sisi-Nya dan seribu tahun di dalam ketetapannya-Nya

adalah sama. Tidak ada bedanya antqra terjadinya ad2;b yang mereka

minta disegerakan dan menanggutrkannya hingga waktu yang
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ditetapkan. Hanya saja, Allah memberikan keutamaan dengan

penangguhan itu."

Katimat f:t;t';ii i& jt goa"nat Altah setrati-kati tidak akan

merryalahi janji-Nya) berada pada posisi nashab sebagai haal

(keterangan kondisi), yakni, dan kondisinya, bahwa sekali-kali Atlah

tidak akan menyalahi jar{i-Nya. Janji itu telatr ditetapkan, maka pasti

akan datang. Ataq kalimat ini kebatikan dari katimat sebelumnya.

Berdasarkan pemaknaan yang pertama, maka kalimat Ci-<rb
5ii; q # .iV "V 

't 2 @esungguhnya sehari di sisi Tuhanmu

adalah seperti seribu tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung)

sebagai kalimat permulaan. Sedangkan berdasarkan pemaknaan yang

kedua, maka kalimat ini di-'athf-t'atkepada kalimat yang sebelumnya

sebagai keterangan perihal mereka yang meminta disegerakan

adz,abnya. Di-Hrithab-nya mereka mengenai ini, yang disertai

keterangan sempurnanya kelembutan-Nya, adalah karena masa yang

pendek bagi-Nya sanla seperti masa yang panjang bagi mereka,

sebagaimana firman-Ny" 6j ifrij @ ,^4, ',t;;- -{il(srsrnssrrtrto

mereka memandang silcsaan itu iauh [mustahilJ. Sedanglcan Kami

memandangnya detat [pasti teriadi). (Qs. Al Ma'aarij l7O]:6-7).

Al Farra berkata, "Ini merupakan ancaman terhadap mereka

dengan perpanjangat adzab atas mereka di akhirat, yakni satu hari

dari hari-hali adzab mereka di aktrirat sama seperti seribu tahun."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, dan

sesungguhnya satu hari ketakutan dan kesengsaraan di aktrirat sama

seperti seribu tahrm menurut hihmgan duniq yang selama itu terjadi

ketaktrtan dan kese,ngsaraan. Demikian jtrga hari-hari kenikmatarU

diqiyaskan seperti iht.

Ibnu Katsir, Harnzalu dan Al Kisa'i membacanya tti'fi 4,
dengan huruf yao'. Qira'ah ini dipilih oleh Abu ubaid berdasarkan
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firman-Ny4 ii;;|?aS Qdan merelca meriinta kepadamu agar

disegerakan)

Ulama yang lain membacanya dengan huruf raa'dalam bentuk

khithab. Qira'ahini dipilih oleh Abu Hatim.

iitr'5y VfS'* rAfL a6 6 45 i; ;g 4111 qaa"

berapalah banyalorya kata yang Afu tangguhkan [adzab-KuJ
kepadanya, yang pendudulurya berbuat zhalim; kemudian Aht adzab

rnerelra, dan harrya kcpada.Kulah kembalirrya [segala sesuatu).Inr
pemberitahuan dari Allah SWT, bahwa Allah mengadzab suatu kaum

setelah mereka diberi tangguh. Ada juga yang mengatakan batrwa

pengulangan ini, yang telah disebutkan sebelumnya, adalatr sebagai

penegasan. Jadi, bukan pengulangan yang sebenarnya, karena yang

pertarna untuk menerangkan pembinasaan yang sesuai dengan firman-

Nya, *€3 it'A AK (maka fiihatlahJ bagaimana besarnya

lrebencian-Ku flrepad" mereka ituJ). Oleh karena itu, di-'athf'kan

dengan fu$af faa' sebagai pengganti itu. Sedangkan yang kedua untuk

menerangkan penangguhan yang sesuai dengan firman-Ny4 o& JJ
# iY tV 'tz ti- 6tt i:-6'Kr grarna Ailah setrati-t@ti tidak

alan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu

adalah seperti seribu tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung).

Jadi, seolah-olah dikatakan, "Berapa banyak penduduk negeri

seperti kalian yang zialim, yang telah Alu tangguhkan adzabnya"

kemudian Aku adzab mereka. Semuanya kembali kepada ketatapan-

Ku."

Dengan demikian, kalimat i/lt l$ 9"" hanya kepada-

Kutqh trembalfurya [segala sesuatu) sebagai tarnba]ran yang

memastikan apa y ang sebelumnya.

f; t$'K 6 '4,)$i 61 ii {trntontah "Hai manusia,

sesungguhnya aht adalah seorang pemberi peringatan yang nyata

lrepada kamu."). Alldt SWT lalu memerintahkan beliau untuk
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menyampaikan kepada manusia bahwa beliau adalah pemberi

peringatan bagi mereka sebelum terjadinya Kiamat, dan yang

menerangkan kepada mereka tentang apayafigakan menimpa mereka.

1r; U i:# e eAfi i-Vi, tfit; 6)ft (matra orans-

orang yang beriman dan mengeriakan amal-amal yang shalih, bagi

merelra ampunan dan rezeki yang mulia), yaitu surga.

# g1 ;+3 tac, WX e fr ;gV (dan orang-orans

yang b'erusaha dengan maftsud menentang ayat-tyat Kami dengan

melemahkan firemauan untuk berimanJ; mereka itu adalah'penghuni-

penghuni nerako) maksudnya adalah, barangsiapa kebalikan dari itu,

akan menjadi penghuni neraka.

Dikatakan iytb artinyu,,Alp (menyainginya; mendahuluinya),

karena masing-masing dali keduanya saling mengintai kelemahan

yang lain. Bita berhasil menyainginyq maka dikatakan i:9tZt aat6:fie

(metemalrkannya). Demikian perkataan Al Akhfasy-

Ada yang mengatakan bahwa makna w adalah mengira

dan menganggap mampu melemahkan Allah swT dan mengelabui-

Nya sehingga Allah tidak mengadzab mereka. Demikian yang

dikatakan oleh Az-Zajjaj.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr melawan.

Demikian yang dikatakan oleh Al Farra.

Ab&mazzaq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, ib 'l-$ -g
q+r? (maka [tembok-tembokJ kota itu roboh menutupi atap-

atapnya),dia berkata, "(Maksudnya adalah) runtuh, tidak seorang pun

di datamny 
". 

'i-tt i* @* [berrya banyak pulal sumur yang telah

ditinggattran), yakni dibiarkan dan ditinggalkan oleh para pemiliknya'
u aa2 - -

)# ,5, (dan istano yang tinilgi) maksudnya adalah, mereka

meninggikan dan' mengokohkannya, lalu mereka binasa dan

meninggalkannYa."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai finnan-Nya, tttj li {lt"ropa banyak pulaJ

sufnur yang telah ditinggattcan), dia berkata, "(Maksudnya adalalt)

yang tetah ditinggalkan, tidak ada pemiliknya."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyq )# ,#t(dan istana

yang tinggi), dia berkat4 "Maksudnya adalatr yang ditembok'"

Abd bin Humaid meriwayatkan serupa itu dari Mujatrid'

Ab&xrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan serupa itu

dari Atha.

Abd bin Htrmaid, Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny," t;5b
<r;fr q #, ,5Y "V 1try gesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu

adalah seperti seribu tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung), dia

berkata, "Maksudnya adatah dari enam hari saat Allah menciptakan

langit dan bumi."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ilaimah, mengenai ayat

ini, dia berkata, *Maksudnya adalatr Hari Kiamat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dariny4 dia berkata, "Dunia

adalah satu Jum'at dari Jum'at-Jum;at akhirat yang selama tujuh ribu

tatrun, dan enam ribu tatrun darinya telah berlalu."

Ibnu Adi Ad-Dailami meriwayatkan serupa itu dari Anas

secara marfu'.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya" iq{i, dia berkata "(Maksudnya adalah) dengan

membenci."

adalah) dengan kesulitan."
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{tfii Gfi,i{; {sy-Syg'{5;in& e(L3t6
1e$1'o$ef#41

*fr *t, $yrl$, 3$,6'Kt L9' ;#:n :i' qx
"^1;. iAai ii# & i4 F.;: -t W o3( 36{;

xei nL; e ss"y$rt WW{- 6-{a 6.
451t#5,itft,6;ttij,u,W'r.$S

@
@
"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan

tidak (puta) seorang nabi, melqinkan apabila dia mempunyai

sesuatu keinginan, syetan pun memasukkan godaan-godaan

terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimaksud

oleh syetan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya Dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Biiaksana' agar Dia meniadikan apa

yang dimaksudkan oleh syetan itu, sebagai cobaan bagi orang-

orang yang di datam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya

Dan sesungguhnya orang'orang yang zhalim itu, benar-benar

dalam permusuhan yang sangat, dan agar orang-orang yang telah

d.iberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Qur'an itulah yang haq dari

Tuhanmur lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya,

dan sesungguhnyaAllah adalah Pembert Petuniuk bagi orang-

orang yang beriman kepadaialan yang lurus. Dan senantiasalah
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orang-orang kaJir itu beruda datam keragu-raguan terhadap Al
Qur'an, hinsga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan

tiba-tiba atau datang kepada mereka adzab Hari Kiamat Kekuasaan

di hari itu ada padaAllah, Dia memberi keputusan di antara

mereka. Maha orang-orang yang beriman dan beramal shalih

adabh di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang
yang kaftr dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka

ad.zab yang menghinakan." (Qs. Al Hajj [22]: 52-57)

Firman-Nya, t' '{; )fi 52 (seorang rasul pun dan tidak

[pulal seorang nabi). Suatu pendapat menyebutkan bahwa rasul

adalatr yang diutus kepada manusia dengan mengutus Jibril
kepadanya, hingga dilihatrya dan berbicara langsung dengannya.

Sedangkan nabi adalatr yang mendapat ilham atau melalui mimpi.

Ada juga yang mengatakan bahwa rasul adalah yang diutus

dengan membawa suatu syariat dan diperintatrkan untuk

menyampaikannya, sedangkan nabi adalah yang diperintahkan untuk

mengajak manusia kepada syariat nabi yang sebelumnya, dan tidak

diturunkan kitab kepadanya. Keduanya sama-sama memiliki mukjizat
yang nyata.

.ri$ A d$Ii $fi T{3 4 -{t (metainkan apabita dia

mempunyai sesuatu keingina4 syetan pun memasukJran godaan-

godaan terhadap lceinginan ,tu). Makna 7{,3 adalah menyukai dan

menginginkan pada dirinya apa yang diinginkannya itu.

Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan bahwa makna

i{3 adalahiu 1*"*bu"akan). "

Segolongan mufassir mengatakan tentang sebab turunnya ayat

ini, bahwa ketika Nabi SAW merasa berat akibat berpalingnya

kaumnya dari beliau, beliau pun ingin agar tidak diturunkan sesuatu

kepadanya yang membuat mereka lari darinya karena sangat
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antusiasnya beliau terhadap keimanan mereka. Lalu pada suatu hari,

ketika beliau sedang duduk di salah satu kerumunan merekao dan telah

diturunkan kepada beliau surah, {; fl$r; (Demi bintang ketika

terbenam). (Qs. An-Najm [53]: 1)- Beliau pun mulai membacakannya

kepada mereka hingga ayat, l;j*i'ASi',i;i @ u$'f &"{-:J
(Malra apaknh patut kamu [hai orang-orang musyrikJ menganSSap

Al-Lata dan Al (fzza, dan Manah yang ketiga, yang paling

terlremudian [sebagai anak perempuan AllahJ? (Qs. An-Najm [53]:

lg-20). Keinginan itu dimasukkan ke dalam diri beliau, maka

keluarlah melalui lisanya pernyataan yang dibisikkan oleh syetan

kepadanya, ,;rit{ Wb 'o$ ,;ih 'O4ft iltl, (Itu adalah gharaniq

[berhala-berhala] yang tinggi, dan bahwa syafaat mereka sungguh

diharapkan). Ketika orang-orang Qwaisy mendengar itu, mereka

gembira, sementara Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya hingga

akhir surah.

Ketika beliau sujud di akhir surah itu, turut bersujud pula

semua yarg ada di dalam kerumunan itu, baik yang muslim maupun

yang kafir. orang-orang Quraisy lalu berpencar dengan senang karena

hal itu, sambil berkata, "Muhammad telatr menyebut tuhan-tuhan kita

dengan baik.- Jibrit lalu mendatangi beliau dan berkata, "Apa yang

telah engkau lalcukan? Engkau membacakan kepada orang-orang apa

yang tidak aku sampaikan kepadamu dari Allah." Rasulullah SAW

pun bersedih, dan beliau sangat ketakutan. Allah pun menurunkan

ayat ini. Demikian yang mereka katakan.

Nasrun riwayat ini sama sekali ndak shahih darL tidak valid

dari segi mana pun. Disamping tidak shahih, riwayat ini batil, karena

para ulama peneliti telatr menyangkalnya dengan Kitabullah swT, ii
*li U ffi i @ ;*4\'4(f{@ +-,5v' ;,;W i;i (seandainva dia

[MuhammadJ mengadaftan sebagian perftataan atas [namal Kami,

niscaya benar-betur Kami pegang dia pada tangan lcanannya.
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Kemudian benar-benar Kami potong urat tali iantungrrya). (Qs. Al
Haaqqalr 169l:4aa6)

t;I\ * iU Ul (Dan tiadalah vang diucapkannva itu [At

Qur'anJ menurut lcemauanhau,anafsunya). (Qs. An-Najm [53]: 3)

kA Hi 3,-{ $ 6ft b1 
-'1i3 (Dan ttatau Kami tidak

memperhrat [hatiJmu, niscrya kamu hampir-lnmpir condong kepada

merelra).(Qs. Al Israa' tl7l:7$.
Allah menafi.kan beliau dari mendekati kecondoogdrl, apalagi

dari kecondongan.

N Baz.z-ar berkata *Hadit5 ini, kami tidak mengetatrui siapa

yang meriwayatkannya dari Nabi SAW dengan sanad yang

bersambung."

At Baihaqi berkata, "Kisah ini tidak valid dari segi penukilan."

Dia lalu mengatakan bahwa para perawi hadits ini merupakan

orang-orang yang tertuduh (mempunyai catatan yang tidak baik).

. Ibnu Khuzaimah berkat4 'lSesungguhnya kisah ini termasuk

karangan kaurn zindiq."

Al Qadhi Iyadh berkata dalam Asy-Syfa', "Sesungguhnya

umat ini telatr sependapat mengenai cara beliau menyampaikan,

balrwa beliau ma'shum (terpelihara dari kesalahan) dari

menyampaikan berita apa pun, sehingga tidak menyelisihi apa pun

yang harus beliau sampaikan, baik secara sengaja maupun tidak

sengaj4 baik lupa maupun keliru."

Ibnu Katsir berkata, "Banyak mufassir yang menyebutkan

kisah ghoraniq di sini. Juga tentang kembalinya orang-orang yang

hijrah ke negeri Habasyah karena mereka mengira kaum musyrik

Quraisy telah memeluk Islam. Namun semuanya diriwayatkan dari

jalur yang semuanya mursal, dan menurutku itu tidak disandarkan

kepada sandaran yang shahih."
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Dikarenakan jelas batilnya riwayat itu, maka Anda pun tahu

bahwa makna {i, adalah $r'fi (membacakan), sebagaimana kami

kemukakan dari penuturan A1 Wahidi dari para mufassir.

Begitu juga yang dikatakan oleh A1 Baghawi, bahwa mayoritas

mufassir mengatakan bahwa makna i{; adalah membaiakan

Kitabullah, dan makna -rr$ e irL*i $1 adalah syetan 'pun

memasukkan godaan-godaan pada'bacaannya. Ibnu Jarir berkata,

"Pendapat ini lebih mengena pada penakwilannya." Ini juga dikuatkan

oleh penjelasan pada penafsiran firman-Ny4 Jy $it 6;J:'-s
'!r).\ffiaarmengetahui At Kitab [TauratJ, lcecuali dongengan bohong

belala). (Qs. Al Baqarah [2]:78).

Ada juga yang mengatakan batrwa makna ij3 adalah terdetik

di dalam benak, sedangkan makna .# A';*)i ,ifr adalah, syetan

pun memasukkan godaan-godaan pada bayangan yang terdetik itu.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna {{3 adalah j6
(berkata).

Jadi, makna ayat tersebut adalah, syetan memasukkan itu ke

dalam pendengaran orang-orang musyrik tanpa diucapkan oleh

Rasulullah SAW serta tidak melalui lisan beliau

Jadi, ayat tersebut sebagai hiburan bagi Rasulullah SAW,

yakni hendaknya hal itu tidak menyebabkanmu bersedih, karena para

rasul dan para nabi sebelummu juga mengalami hal serupa itu. Ini

berdasarkan bahwa 6i ,rtt bennakna tebersit sesuatu di dalam

benaknya, maka syetan akan mengatakannya dan menyampaikannya

ke dalam pendengaran orang-orang tanpa diucapkan oleh Rasulullatl

SAW dan tidak melalui lisannya.

Ibnu Athiyatr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa

godaan syetan itu berupa lafazh'lafazh yang didengar, yang

menimbulkan fitnah.'

593TAFSIR FATHUT QADIR



Ada juga yang mengatakan tentang penakwilan ayat ini, bahwa

maksud ,ilt?t adalatr malaikat. Namun penakwilan ini tertolak oleh

firman-Nyl ',&*ti ;i;li ttfi Uii (Ailah menghilangtran apa yans

dimalcsud oleh syetan itu), yaJrai menggugurkan, sedangkan syafaat

malaikat tidak digugurkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu melalui lisan Rasulutlah

SAW karena lup4 sebab hal ini sangat mungkin terjadi pada diri para

nabi. Namun pendapat ini disanggah, bahwa lupa saat menyampaikan

tidak mungkin terjadi ftarena para nabi adalah ma'shum).

Setelah Allah SWT menghibur beliau dengan hiburan ini,.dan

batrwa hal serupa dialami pula oleh para rasul dan para nabi

sebelumnya, Allah SWT pun menerangkan bahwa Allah
menghilangkan itu dan tidak menetapkannya, sehingga reka-perdaya

syetan tidak terus berlanjut. Allah berfirman, f1:lJfi J{;U,'fi '{;i
(Allah menghilangkan apa yang dimalcsud oleh syetan itu), yakai

menggugurkannya dan melenyapkannya sehingga tidak tetap

-#!, '61 'e4 7 @"" Allah menguatkan ayat-ayat-Nya)

adalah meneguhkannya

* ry K5 @an Attah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana) maksudnya adalah banyak pengetahuan dan hikmah dalam

setiap perkataan serta perbuatan-Nya.

Kalimat ;4 b$i ,i; C $Sj. lagar Dia menjadilan apa

yang dimaksudkan oleh syetan itu, sebagai cobaan) sebagai alasan.

Maksudnyq apayang dilontarkan oleh syetan itu adalah cobaan, yakni

kesesatan.

F; *fi A 6-fu@ast orang-orang yang di dalam hatinya

ada penyahit) maksudnya adalatr keraguan dan kemunafikan- tWS
;#;f (dan yang kasar hattnya) maksudnya adalatr orang-orang

musyrik, karena hati mereka selalu lemah terhadap kebenaran dan

tidak mau kembali kepada kebenaran.
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Allah SWT lalu mencap kedua golongan ini, yaitu orang-orang

yang di dalam hatinya terdapat penyakit, dan orang-orang yang

hatinya kasar, batrwa mereka adalah orang-orang yang ztralim. Allah
berfirman, #. pW $ iu+$f 6y (dan sesungguhnya orang-orang
yang zhalim rtu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat).

Maksudnya adalah i:t,43 ittrb J (dalam permusuhan yang sangat).

Disifatinya permusuhan dengan- ilJt lsecara harfryatr berart jauh)

adalah sebagai bentuk mubalaghah (menunjukkan sangat), dan yang

disifati dengannya secara adalah yang melakukannya.

Setelatr Allah SWT menerangkan batrwa pengucapan itu

sebagai cobaan bagi orang-orang munafik, orang-orang yang ragu, dan

orang-orang musyrik, Allah pun menerangkan bahwa bagi orang-

orang beriman dan mengenal Allah, serta mengetahui-Nyu,

merupakan sebab untuk mencapai ilmu bahwa Al Qur'ah adalah haq

dan benar.

Allah berfirman, 4-V u E${1 i+iI \3J <rS &j @":
agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini balwasanya Al

Qur'an itulah yang haq dari Tuhanmu). Maksudnya adalah yang haq,

yang diturunkan dari sisi-Nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir di sini kembali

kepada penguzrsiaan syetan yang menyampaikan godaan itu, karena itu
merupakan kebiasaan terhadap para nabi. Namun pendapat ini
terbantalrkan oleh firman-Nya, # 'r;;# (lalu mereka beriman

kepadarrya), yakni tunduk dan patuh, karena mengimaninya dan

menundukkan hati kepadanya tidak mungkin karena penguasaan

syetan. Kadi, dhamir ituuntukAl Qur'an.

ffi( ii$ t6.'il'ir$ g"" sesungguhnya Altah adalah Pemberi

Petunjuk bagi orang-orcmg yang beriman) dalam urusan agama

mereka. # ** J\Qrepaaa ialan yang lurus), yang tidak ada

belokan padanya.
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Abu Haiwah membacany a tluT U;1, # ht'tty2,dengan tanwin.

4 F;: -: W A-ii 36-{i Uan senantiasalah orang-orans
kafi, itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al Qur'an)
maksudnya adalah fr?t U Ufi ; (dalam keraguan terhadap Al
Qur'an).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, terhadap

agatna, yang ditunjukkan oleh penyebutan ,$J *i, 0A"" yang
lurus).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah,

terhadap godaan syetan, sehingga mereka berkata, "Mengapa dia

menyebut-nyebut para berhala dengan baik, kemudian menariknya

kembali?"

Abu Abdirrahman membacanya y-! e,dengan dhammahpada

hwuf miim.

iAai '&1; & @Wso datang kepada mereka.saat[nyaJ)

maksudnya uaaun Kiamat. lz6.7aengan tiba-tiba),yakni iBi (r""rru
tiba-tiba). # $ -it|i. {4y- 5 (atau datang kepada merela adzab

Hari Kiamat), yutu Y.t ?i- (Hari Kiamat), karena tidak ada hari
setelahnya. Jadi, berdasarkan anggapan ini disebut i#. Secara batras4

i.4iir urtioyu yang tidak bisa memitiki anak (mandul). Dikarenakan

hari-hari itu berlangsung secara berkesinambungan, maka

diumpamakan sebagai kelahiran, lalu ketika setelah haxi itu tidak ada

lagi hari, maka disifati dengan iifir lmandul).

Ada yang mengatakan bahwa adatah hari

peperangan, mereka dibunuh seperti pada hari Perang Badar.

Ada juga yang mengatakan bahwa hari itu disifati dengan ia;jr
(mandul), karena tidak ada belas kasihan dan kasih sayang pada hari

tersebu! maka seakan-akan itu mandul dari kebaikan. Contohnya

adalalr firman Allatr Ta'ala, 'fi| 'd)i W g:,3 iy lxeti*a Kami
kirimlran kepada merelca angtn yang membinasakan). (Qs. Adz-
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Dzazriyaat [51]: 41), yakni yang tidak ada kebaikan padanya dan tidak
mendatangkan hujan.

8 #i -jrfii (kehtasaan di hari itu ada pada Allah)
maksudnya adalah, kekuasaan yang dahsyat dan penguasaan yang

total pada Hari Kiamat hanyalatr milik Allah. Tidak ada yang dapat

menentang-Nya dan tidak ada yang dapat melindungi diri dari-Nya.

Kalimat iijl H (Dia memberi keputusan di antara
mereka) merupakan permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan.

Allah lalu menafsirkan keputusan itu dengan firman-Nya,

;)i & c e{+A U15 H( 6$C (maka orans-orans yans
beriman dan beramal shalih adalah di dalam surga yang penuh

lcenilonatan), yakni mereka berada di dalamnya, menetap di tanahnya,

dan tenggelam di dalam kenikmatannya.

6{9 i}i*, W e-$S (dan orang-oronr yans kafir dan

mendustakan ayat-oyat Kami) maksudnya adalah yang memadtrkan

kekufirran terhadap Allah dengan pendustaan ayat-ayat-Nya. 4*tq 5l:i '# (matra bagi mereka adzab yang menghinakan), yakni
adzab yang disifati dengan menghinakan orang-orang yang dtadzab

dengan amat sangat

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Anbaxi dalam Al Mashahif
meriwayatkan daxi Amr bin Dinar, dia berkata: Ibnu Abbas membaca,
grbi r't A tt )r.3 b'q 'u 6a:rt 6j (dan Kami tidak mengutus

sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak [putal seorang nabi, dan

tidak [pulal seorang pembaharu).

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Sa'd bin
Ibratrim bin Abdirrahman bin Auf, dengan tambatran: "Lalu Latazh
p# dihapus." Dia berkata, "Para pembatraru adalatr satrabatnya

Yaasiin, Luqman, orang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun, dan

satrabatrya Musa."
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Al Bazzar, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Adh-Dhiya

dalam Al Mukhtarah mefiwayatkan dengan sanndyangdikatakan oleh

As-Suyuthi, bahwa para perawi di dalam sanadnya adalah para perawi

tsiqah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullalt

sAw membaca, ,&, ,Ut?t'&.,rs?\i air,tirr c:Elj ,siirj l$$ f3l1
6t Wt& ',t?t @ot* apakah patut lcamu thai orang-orang

musyrikJ menganggap Al-Lata, Al (Jzza, dan Manahyat g ketiga, yang

paling terkemudian [sebagai anak perempuan AllahJ? Itu adalah

gharaniq yang tinggi, dan bahwa syafaat mereka sungguh

diharapknn). Orang-orang musyrik pun merasa senang, mereka

berkata, "Dia menyebutkan tuhan-tuhan kita."

Jibril lalu mendatangi beliatl kemudian berkata, "Bacakan

kepadaku apa yang telah aku bawakan." Beliau pun membacakan,

,Ft';r6ota'o11 ,&t ,itt;l t:s4,C;\i iir,rir og: ,lit: c'ii,1 €J:;t.
Jibril pun berkata, *Aku tidak membawakan ini kepadarrru. Ini dari

syetan." Allah lalu menurunkan ayat" -$lg{j;frrtA$ &(fi6
V" 6y (dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun

dan tidak [pulal seor(mg nabi, melainkan apabila dia mempunyai

sesuatu keinginan).rN

Ibnu Jarh, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dengan sanad yang dikatakan shohih oleh As-Suyuthi,

dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Rasulullah SAW membacakan

surah An-Najm di Makkah." Sa'id lalu menyebutkan riwayat yang

serupa dengan yang di atas, hanya saja tidak menyebutlcan Ibnu

Abbas.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari

Abu Al Aliyah dan AS-Suddi dari Sa'i{ s@ara mursal.

rm lni telah dibicarakan, dan saya kaakan: Al Albani membatalkannya dan

menghimpunnya dalam suanr risalatr tersendiri. Jadi, hadits ini batil.
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Abd bin Humaid juga meriwayatkannya dari As-Suddi, dari

Abu Shalih, secara mursal.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dari Ibnu Syihab,

secara mursal.

Ibnu Jarir meriwayatkannya menyerupai itu dari Abu Bakar

bin Abdurralrman bin Al Harits bin Hisyam, secara mursal.

Kesimpulannya, riwayat mengenai ini adalatr mursal atau

terputus, tidak ada yang bisa dijadikan hujjatl Di permulaan

pembatrasan tentang ini tehh kami kemukakan dari para hafiztr yang

sudah mencukupi peqielasannya. Banyak riwayat mengenai hal ini,
dan bagi yang ingin mengkaji semuanya silakan melihatnya di dalam

Ad-Durr Al Mantsur karya As-Suyuthi. Adapun di sini, kami tidak

berpanjang lebar membatrasnya karena tidak ada manfaatnya, sebab

telah kami kemukakan bahwa semua itu tidak bisa dijadikan hujjatr.

Ibnu Jadr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Ny4 Ctl i{3 fi1

4i9jt A $4;rt (apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, syetan

pun rnemasulclran godaan-godaan terhadap lccinginan itu), dia

berkata, "(Maksudnya adalatr) apabita dia mempunyai keinginan,

syetan memasukkan itu ke dalam keinginannya itu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkatq

"Maksud 'keinginan' iiri uaArn bacaan. .rrJ e 'Ul-*)i jil umyu
syetan memasul<kan ke dalam bacaannya. ':t{ U (Allah

menghilangkan) maksudnya adalah, Jibril menghilangkan

menghilangkan apa yang dimasukkan oleh'syetan kepada lisan Nabi

dengan perintah Allah."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Mujahid, *i# 6L (apabita dia 

^mempunyai 
sesuatu lceinginan)

maksudnya adalah berbicara. 4i,rl QQerhadW keinginan itu), yaV,n

perkataannya."
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Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya' dalam Al Mukhtarah

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq X7: $--itl:;
(Adzab Hari Kiamat). (Qs. Al Hajj l22l: 55), dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) hari Perang Badar.'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari Ubay bin Ka'b.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Nyu li-itli
# <"arrO Hari Kiamat), dra berkata, "(Maksudnya adalah) hari

Perang Badar."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin Jubair

dan lkrimah.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai ayat

ini, dia berkata, "(Maksudnya adalah) Hari Kiamat, tidak ada

malamnya."

Abd bin Htrmaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin Jubair.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan seperti itu
dari Adh-Dhahhak.

W4 rju 5'64 I ;ir( ++A" O12Zt;, 6-$y

@ <rrygi ;-'A ;t 
"K' 

5t"(113i';ifr
s @ ry 14';If iy ?,sPi{4fi ' &!vg
f# *;fr ',;'"i -*" A;, (,b,66 ;;3 443

iii U;';r{ 4,a{' @ 3}3 fr ';1fi 6LTl
'iA'.ai"'Kr "&,fi o 3t4ii Ua ;4( e
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Jtfi 3 -p.;" &lig1 <3 g:rt'i':'fi 6\4
a dj'K, I 3 -rrt@- 3*1fii9, ;':s <,v

;f 6p T J$'it syZpi,E{ #,"( ;7ai
3,*/$ g$ 4';b4 6bvS +tfi o, !i< fr e(

-t& fi c "* ffii,i5rt c( K i:-A'"6'; A@

@3trA'bt^'ij
$Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka

dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada

mereka rezehiyang baik (surga). Dan sesungguhnyaAllah adalah

sebaik-baik pemberi rezeki Sesungguhnya Allah akan memasukkan

mereka ke dalan suatu tempat (surga) yang mereka menyukainya
Dan sesungguhnyaAllah lWaha Mengetahui lagi Maha Penyantun-

Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan

penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dianiaya Qagi),
pasti Allah akan menolongnyu Ses ungguhnya Allah benar-benar
Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Yang demikian itu, adalah

karena sesungguhnyaAllah (kuasa) memosukkan malam ke dalam

siang dan memasukkan siang ke dalam molam, dan bahwasanya

Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat (KuasaAllah) yang
demihian itq adalah harena sesunggahnyaAllah, Dialah (Tuhan)

yang Haq, don sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain
Altah, itutah yang batil dan sesungguhnya Allah, Diulah Yang

ll,Iaha.Tinggi lagi Maha Besan Apakah kamu tiada mclihat,

3rU ntrVfr 'r,y:uib,$,*i*r &'6 6'idt A,rU

L;'$,'i i'H?'Pg si( JN@ U
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bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu
hijau? SesilngguhnyaAllah Moha lfafus lagi Maha Mengetahui

Kepunyaan Attahlah segala yang ada di langit dan segala yang ada

di buml Dan sesungguhnyaAllah benar-benar Maha Kaya lagi
Maha Teryajl Apakah kamu tiada melihat bahwosanya Allah
menundukkan bagimu apayang ada di bumi dan bahterayang

berlayar di lautan dengan perintah-Nyu Dan Dia menahan (benda-

benda) langit jatuh ke bumi, mclainkan dengan izin-Nya?

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang kepada manusia. Dan Dialah Allah yang telah

menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian

menghidupkan kamu (lagi, sesungguhnya manusia itu, benar-

benar s angat mengingkari niktnat-"

(Qs. At Hajj I22l:58-66)

Allah SWT menyebutkan kaum Muhajirin secara tersendiri

sebagai pengkhususan bagr mereka karena kemuliaan mereka, <r-ifr3

il "fr-4" AI*4G (dan orang-orang yang berhijrah di jalan Atlah).

Sebagian mufassir berkata "Maksudnya adatah orang-orang

yang hijrah dari Mal&ah ke Madinah."

Sebagian lain berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang

hijrah dari tempat tinggal mereka bersama suatu brigade (yang tidak

disertai Rasulullah) atau suatu pasukan."

Pengertiannya bisa dengan kedua pengertian tersebut, dan

semuanya di jalan Allah.

$U 5 fJ$ 73 (kemudtan mereka dibunuh atau mati)

maksudnya adalah di dalam hijrah itu.

Huruf laam padzkalimat (4C3r'K, {A3A (benar-benar

Allah alran memberikan kcpada mereka rezeH yang baik [surga])
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sebagai penimpal kata surnpah yang dibuang. Kalimat ini sebagai

khabar dari. maushul dengan perkiraan adanya qaul (}nral perkataan).

Manshub-nya 6a adalahkarena sebagai maful kedua, yalari 6:::y
tili: Atau karena sebagai mashdar penegas. Rezeki yang baik itu

adalah kenikmatan surga yang tidak pernah terputus.

Ada yang mengatakah bahwa rezeki yang baik adalah harta

rampasan perang, karena hafia ifu halal.

. Ada yang mengatakan bahwa rezeki yang baik adalatr ilmu dan

pematraman, seperti perkataan Syu,aib, (J,L 6':, + eii fO""
dianugerahi-Nya aht dari pada-N1ta rezeki yang baik). (Qs. Huud

llll:88).

. Ibnu Amir dan orang-orang Syarn membacanyaffi ii A*g*
t a s y di d y ang menunj uklsan banyak.

Ulama yang lain membacanya secara talhfif (tarryatasydid).

<$9i ';'A Jl lfr 4t (dan sesunggurhnya Allah adatah

sebaik-baik pemberi rezeki), karena Allah SWT memberikan rezeki

tanpa perhitungan, dan setiap rezeki yang mengalir melalui tangan

para hamba yang sebagiannya untuk sebagian lain pada hakikatnya

berasal dari Allah SWT. Tidak ada pemberi rezeki selain Dia. K-alimat

ini sebagai tambatran yang menetapkan kandungan redaksi

sebelumnya.

Kalimat lr,3;r5- iA' &W (sesunggulmya Allah akan

memasukkan mereka ke dalam suatu tempat [surgal yang mereka

menyuftoinya) sebagai kalimat permulaan, atau badal dari kalimat

'ifr gfrr! (benar-benar Allah alwn memberikan kepada mere,ka

rezelci).

Orang-orang Madinah membacanya 'yol6, dengatfathah pada

hwaf miim. Sedangkan yang lain membacanya dengan dhammah-
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Lafazh ini adalah ism makan (sebutan tempat), yang

maksudnya surga. Manshub-nya Lafazh ini adalah karena sebagai

maful kedua, atau mashdar mimi yang menegaskan /7 tersebut.

Pembahasan ayat seperti ini telah dipaparkan dalam surah Al Israa'.

Di sini terkandung anugerah bagi mereka dan berita gembira untuk

mereka yang sangat luar biasa, karena.tempat yang. mereka ridhai

adalah yang paling diinginkan oleh jiwa mereka dan paling mendekati

kehendak merekq sebab di surga mereka akan melihat apa yang tidak
pernatr dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak

pernah terbayang di dalam benak manusia. Itulah yang mereka ridhai,

bahkan melebihi keridhaan itu.

14 ';fr "bfi (dan sesungguhnya Atlah Malu Mengetahui)

derajat orang-orang yang beramal, dan tingkat keberhakkan mereka.

i+ (tagi Maha Penyantun) terhadap kektrangan orang-orang yang

teledor dari mereka sehingga tidak segera menghukun.

Kata penunjrrk A$ (demiHanlah) menunjukkan kepada yang

telah disebutkan.

Az-Z.ajjaj berkata, "Maksudnya adalah perkara yang telah

Kami tuturkan kepada kalian, berupa pemenuhan janji bagi orang-

orang yang hijrah apabila mereka dibunuh atau mati."

Berdasarkan pemalanaan tersebut, maka kata penunjuk ini

sebagai Hrubar dari mubtada'yang dibuang.

Makna .r"$J li ,h66 U5 @an barangsiapa membalas

seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita) adalah,

barangsiapa membalas perbuatan orang zhalim dengan balasan yang

seimbang dengan kezhalimannya

Penggunakan kata balasan pada mubtada' adalatl sebagai

bentuk persamaan, seperti firman-Nya:

(i{|'q '# $% (Dan balasan suatu keiatutan adalah

lrejalutanyang serupa). (Qs. Asy-Syuuraa [a4: a0)
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,{,lS utl y 
$2', * 'v:fiU .& gi;t 

e!; {ot"t sebab itu

barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang

dengan serangannya terhadapmal.(Qs.Al Baqarah [2]: 194).

Asal hukuman dilaksanakan setelatr terjadinya perbuatan

sebagai balasanny4 dan yang dimaksud dengan keseimbangan balasan

adalatr sebatas kezhaliman yang dilakukan dan tidak melebihinya.

}./raksr- gl| 'A "i (kemudian dia dianirya ttastl) adalah,

orang yang pemah menztraliminya itu menztraliminya lagi setelatr

penztraliman yang pertama.

Ada yang mengatakan bahwa maksira ;ir aaaUh tindakan

orang-orang musyrit yaitu mengusir kaum muslim dari kampung

halaman mereka" mendustakan nabi merekq dan menyiksa orang-

orang yang beriman kepadanya.

Huruf laam pada kalimat Xi '?.rJ @asti Allah alan

menolongrya) sebagai penimpal kata sumpatr yang dibuang, yakni

Allah pasti menolong orang yang dizhalimi lagi itu.

SjG 'fr';ii Ol@esunswhnya Allah benar-benar Maha

Pemaaf lagi Maha Pengampun) maksudnya adalah banyak pemaafan

dan pengampunan bagi orang-orang beriman atas dosa-dosa yang

mereka lakukan.

Ada yang berkata,, "Memaafkan dan mengampuni perbuatan

orang-orang beriman, lantaran lebih dominannya pemaafan daripada

pembalasan."

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ,:E 'rn "'C

(lremudian dia dianiaya [laSO adalah, kemudian yang membalas

penganiayaan itu dianiaya lagi.

Makna '"i ftemudian) untuk perbedaan urutan, karena

memulai perang dengannya merupakan suatu bentuk kezhaliman,

sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab: ';bl,"lLir (orang
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pedalaman lebih aniaya). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ayat

ini Madaniyyah (diturunkan di Madinah) dan berbicara mengenai

qishash (hukum penuntutan balas) dan hukum melukai.

Kata penunjuk pada kalim at ;Qii g i-it U;'fi 5\4t
(Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah [fuasa]
memasukknn malam ke dalam siang) menunjukkan kepada apa yang

telah disebutkan, yaitu pertolongan Allah SWT terhadap orang yang

dianiaya.

Kata penunjuk ini sebagai mubtada' dan khabar-nya adalah

U;'- ';if 6, @dalah karena sesungguhnya Allah [kuasaJ
memasukkan..) Huruf baa' di sini berfrrngsi menunjukkan sebab,

bahwa yang demikian itu karena sesungguhnya Allah SWT Maha

Kuasa, dan karena kesempurnaan kekuasaannya untuk memasukkan

malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam.

Mengungkapkan tambahan dengan menggunakan kata

memasukkan karena bertambahnya salah satunya, mengindikasikan

berkurangnya yarrg satu lagi. Maksudnya adalah terjadinya pelebaran

pada salah satu dari kedua tepi itu di tempat pihak yang lain. Tentang

makna L>^.,fi ini [yakni dan A)telah dipaparkan dalam swatr Aali

'Imraan.

U 'Kt 'iltt gon bahwasanya Atlah Maha Mendengar)

sehinggimendengar setiap yang dideng*, X4 (lagi Maha melihat)

sehingga melihat setiap yang dilihat. Atau, Matra Mendengar segala

perkataan, lagi Maha Melihat segala perbuatarq sehingga tidak ada

sesuatu pun yang luput dari-Nya walau sebesar biji sawi.

Kata penunjuk pada katimat gfi ';, 'f;t At" Al$ gxuoso

AllahJ yang demikian itu, adalah karena sesungguhrrya Allah, Dialah

[TuhanJ yang flaq) menunjukkan apa yang tela]r disebutkan, yaitu

disifatinya Allah SWT dengan kesempurnaan kekuasaan yang luar

biasa dan pengetahuan yang sempurna. Maksudnya, itulah Allah SWT
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yang Haq, penyembahan-Nya adalah haq, pertolongan-Nya untuk para

wali-Nya atas musuh-musuh mereka adalatr haq, danjanji-Nya adalah

haq. Jadi, Dialah Yang Matra Mulia lagi Maha Tinggi Dzat-Nya, dan

semua perbuatan ierta sifat-sifat-Nya adalatr haq.

M 3 +^i oc.6i.rl(' 6V (dan sesungguhnya apa saia

yang mereka seru selain Allah, itulah yang batit). Nafi, Ibnu Katsir,

Ibnu Amir, dan Syu'bah membacanya ts$:$, dengan huruf taa' dalam

bentuk khithab untuk orang-orang musyrik. Qira'ah ini dipilih oleh

Abu Hatim.

Ulama yang lain membacanya dengan huruf taa', daa qira'ah

ini dipitih oleh Abu Ubaidah.

Maknanya adalatr, sesungguhnya apayang katian seru sebagai

tuhan-tuhan selain Allah, yaitu berhala-berhal4 itulah yang batil, yang

tidak adakekekalan padanya dan tidak layak sebagai tuhan.

;F ;'ii 69 (dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha

Tinggi) maksudnya adalah yang Maha Tinggr atas segala sesuatu

dengan kekuasaan-Nyq yang Malm Suci dari menyerupai dan sekutu,

serta Maha Suci dari segala sifat yang dikatakan oleh orang-orang

zhalim. 341 (lagi Maha Besar). Ini ungkapan tentang

kesempurnaan Dzat-Nya dan kesendirian-Nya dengan ketuhanan.

Allah SWT lalu menyebutkan bukti jelas yang menunjukkan

kesempurnaan kekuasaan-Nvu, 'gfi '.(, [a4li A dffiO1 :S -51

ild ,r:.ii (apaknh lmmu iA" melihat, bahwasanya Attah

menurunlran air dmi langit, lalu jadilah bumi itu hiiau?). Pertanyaan

ini sebagai penetapan. Hwat faa'di sini tyakni pada kalimat fo1i1
untuk meng-'athf-kan {j. U*n'-nya fi 'l setelah faa' adalah karena

sebagai kalimat tanya yang menetapkan status berita. Demikianlah

perkataan Al Khalil dan Sibawaih
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trsi
Khatil juga berkata, "Maknanya adalah i'; ":;'lt'not(i, air dari langin, lalu demikian

demikian), sebagaimana perkataan penyair berikut ini,

'atlt itij. irlr |$F-'#'t 'ab:birr;t olr )lf-j'nt
,Apatah kou tidak menauyai orang yang kelaparan sehingga dia

berbicara?

Apakah kini dia sunguh memberitahumu terrtang padang salnro nan

datar?'

Maknanya adatah ',#'di1:r5 (Sungguh kau menanyainya lalu

dia pun berbicata)."

Al Farra berkata, *3 
iladalatr berita sebagaimana yang Anda_

katakan dalam perkataan. 
-{#,}!'ii 

6'f, )Ai A difi A1
(sesungguhnya Allatr menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu

*:"J,"Ui lj6 yti (menghrjau), seperti ungkapan 'zla'l'1 iifi,
yakni ?Vt JA. bfti (ditumbuhi sayuran dan kerap didatangi binatang

buas).'Itu s6bagai gngkapan tentang cepatnya dampak turunnya air

hujan dalam menumbuhkan tanam-tanaman, dan keberlangsungannya

juga demikian.

Penggunaan kata mustaqbal (yang akan datang) bertujuan

menghadirkan gambaran menghijaunya, disamping mengindikasikan

pembaruan dan kesinambungannya pengrunan hujan. Makna ini hanya

bisa dicapai dengan menggrurakgfrrkata mustaqbal, dan marfu:nya di

sini [yakni latafu g#ladala]r karena bilanashab, makayang terjadi

adalatr makna yang sebatiknya dari maksud ayat ini, sehingga

bermakna penafian menghijau, sedangkan yang dimaksud adalah

menetapkannya."

Ibnu Athiyyatr berkata, "Ini tidak terjadi' Maksudnya,

menghijau pada pagi hari, yang pada malamnya turun hujan, kecuali

di Makkah dan Tihanlah."

jtl
dan

AT

rj5
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Pendapat yang benar yaitu, maksud "menjadi hijau" adalah

bumi itu sendiri, bukan berdasarkan tumbuh-tumbuhannya,

sebagaimana firman-Nya, J{J ti{ i5 qi; ff}\$L'(Kemudian
apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan

suburlah). (Qs. Al flajj [22]:5).

Maksud firman-Nya, JS'i{ Sylt"tungguhnya Atlah Maha

Halus) adalah, ilmu-Nya mencapai segala yang tipis dan yang halus.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Maha Halus

terhadap rezeki para hamba.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr, Maha

Halus dengan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.

Makna \| Qagi Maha Mengetahui) adatah, Dia mempunyai

pengetahuan tentang pengaturan para hamba-Nya serta segala yarLg

maslahat bagi mereka.

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah Maha

Mengetahui apa yang dibutuhkan para hamba ketika terjadinya

keputusasaan akibat ditangguhkannya hujan. 
'

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Maha

Mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat mereka.

6rfi jli ,>,!{4.rt,t(rt (kcpunyaan Atlahlah segala yang

ada di langit dan segala yang ada di bumi), termasuk bentuk,

kepemilikan, dan pengaturan, semuanya memerlukan rezeki-Nya.

6 $';tfr 615 (dan sesungguhnya Allah benar-benar Matu Kaya)

sehingga tidak membutuhkan apa.pun. 3+1fr (lagi Maha Terpuj)
yang layak dipuji dengan apa pun.

Kalimat ,i-rfi ,le K fr"':i "6 '; ifi @pakah komu tiada

melihat bahwasarrya Allah menundukJran bagimu apa yang ada di
bumi) adalatr nikmat lainnya yang Allatr sebutkan. Allat) mengabarkan

kepada para hamba-Nya batrwa Dia telatr menundukkan bagi mereka
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apa-apa yang mereka butuhkan, berupa binatang, pepohonan, dan

sungai-sungai, serta menjadikan itu semua untuk mereka manfaatkan.

Kalimat ,;nii| (dan bahtera) di-'athf-y*, kepada (, atau

kepada tsm'il Maksudnya, dan menundukkan bagimu batrtera ketika

berlayar di laut.

" Abduratrman Al A'raj membacanya i:fiiiri, dengan rafa'

karena dianggap sebagai mubtada', dan yang setelatrrya adalatr

Hnbar-nya

Ulama yang lain membacanya dengan nashab.

l./raklrra e$, Ft O 6/ rvans berltyar di lautan dengan

perintah-Nya) adalah, dengan ketetapan-Nya. Kalimat ini berada pada

posisi nashab sebagai haal Q<eterangan kondisi) berdasarkan qira'ah

jumhur.

,;'ii & '6 6 ila ,i.r6 (dan Dia menahon [benda-bendaJ
langit jatuh ke bumi) maksudnya adalah, supaya tidak jatuh, karena

Allah menciptakannya dengan sifat tertahan. Kalimat ini di-'athf'karr

kepada ,s;(berlayar).

.#"y, Jy (melatnkan dengan izin-Nya?) maksudnya adalah

dengan kehendak dan keinginan-Nya, yaitu pada Hari Kiamat.

U 3;4 nffu|trt Ly{trtungguhnya Allah benar-benar Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia) maksudnya adalah

banyak kemurahan dan kasih sayang. Dia menundukkan hal-hal tadi

bagi para hamba-Nya, menyediakan untuk mereka sebab-sebab

penghidupan, serta menahan langit.agar tidak jatuh ke bumi sehingga

membinasakan mereka. Semua ini adalah anugeratr dan kenikmatan

dariNya untuk para hamba-Nya.

Allah SWT lalu menyebutkan nikmat lainnya, aii 3{
?€l (dan Diatah Allah yang telah.menghiduplmn knmu) setelah

sebelumnya kamu adalah benda mati. '$!,-.3-p @emuaian mematikan
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knmu) ketika habisnYa umur

menghidupkan kamu fiagifi saat

diberi hukuman.

't (kemudian

untuk dihisab dan

W) 'bi;$ "ttS (sesunswhnya manusia itu, benar-benar

sangat mengingknri nibnat) maksudnya adalah banyak mengingkari

nikmat-nilcnat Allah kepadanya, padahal nikmat-nikmat itu sangat

jelas dan tidak samar. Tentunya ini tidak menafikan bahwa sebagian

hamba tidak tercakgp dalam pemyataan pengingkaran ini, karena

maksudnya adalah menyifati semua jenis dengan sifat yang ada pada

mayoritasnya

'Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

salman Al Farisi, di berkata: Aku mendengar Rasulullah sAw
bersabda,'uii'u:ilt * aif:,?\ia$ + {o,h, .o?.1 !.l:}'oI U
,ajri .It 1t;t;'21 ,j"i j !' w G,t?a'u-J,'i> :& itlrs?fu ,*.6,'n
(irF) (Barangsiapa mati saat beriaga di garis depan [fi sabilillahJ,

malra Attah memberlalatkan padanya seperti pahala itu, mengalirkan

lrepadanya rezeH, serta melindunginya dari fitnah. Jilu kalian mau,

silalcan baca, ,,Dan orang-orang yang berhiirah di jalan Allah,

Iremudian mereka dibunuh atau mati." Hingga' *Lagt Maha

Perryantun.')tor

Sanad Ibnu Abi Hatim yaitu: Al Musayyab bin Wadhih

menceritakan kepada kami: Ibnu At Mubarak menceritakan kepada

kami daxi Abdunahman bin Syuraih, daxi Abdul Karim bin Al Harits,

dari Ibnu Uqbah, yakni Abu ubaidah bin uqbah, dia berkata:

Syaratrbil bin As-Samth berkata: cukup lama berjaganya dan

tinggalnya kami pada benteng di negeri Romawi, lalu Salman 
-yakni

Salman Al Farisi- melintas kepadaku, dia berkata eer\ku mendengar

Rasulullah SAW beriabda...." LaIu disebutkan riwayatnya.

r01 Dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir'tya QD31,232).

.-r.tKamu. dx#1
Hari Berbangkit
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid A1 Anshari Ash-Shahabi,

bahwa ketika dia di Rauds, o(ang-orang membawa dua ienazih, salah

satunya korban pembunuhan dan yang satunya lagi meninggal biasa.

Orang-orang tidak cenderung menghadiri korban pembunuhan, maka

Fadhalah berkata, "Mengapa aku lihat orang-orang lebih cenderung

kepada yang ini dan meninggalkan yang itu?" Mereka menjawab,

"Orang yang terbunuh iruJt sabilillah." Dia berkata, "Demi Allah, aku

tidak peduli dari lubang mana kelak dibangkitkan. _Dengarkanlah
Kitabuuah ini,6V ;\:Ct$'B ;i't ,t--A A!i4t; <r-ifi (dan orang-

orang yang berhijrah di jalan Allah, ftcmudian merelca dibunuh atau

mati)."

Sanad yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim yaitu: Abu

Ztx'ah menceritakan kepada kami dari Zud bin Busyr: Dhammam

mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Qubail dan

Rabi'ah bin Saif Al Maghafiri berkata, "Ketika kami di Rauds, dan

bersama kami ada Fadhalah bin Ubaid Al Anshari, sahabat Rasulullah

SAW...." Lalu disebutkan riwayatnya.

Saya katakan: Ini dikuatkan oleh firman Allah SWT, A- ii
;,r"F::A &';i l$K;i',"i .A.{io $ Jt-bG -rfi.r;,2 (Barangsiapa

keluar dari rumahnya dengan maksud berhiirah kepada Allah dan

Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya [sebelum sampai lce

tempat yong ditujuJ, maks sungguh telah tetap pahalarrya di sisi

Altah). (Qs. An-Nisaa' [4]: 100).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, mengenai firman-

Nya, 4 Sj li *,66 ti3 @an barangsiapa membalas seimbang

dengan penganiayaan yang pernah dia derita), dia berkata,

"sesungguhnya Nabi SAW mengirim suatu pasukan pada dua malam

terakhir bulan Muharram, lalu mereka berjumpa dengan orang-orang

musyrik, maka orang-orang musyrik saling berbicara di antara sesama

mereka, 'Mari kita perangi para sahabat Muhammad, karena mereka
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mengharamkan perang pada bulan Muharram'. Sesungguhnya para

sahabat Muhammad telah menyeru dan mengingatkan mereka kepada

Allah agff tidak memerangi mereka, karena mereka tidak

menghalalkan perang pada bulan Muhalram, kecuali diserang.

Dikarenakan orang-orang musyrik itr'r lebih dulu memerangi mereka,

maka pada saat itu para sahabat menghalalkan untuk memerangi

mereka, dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka atas

orang-orang musyrik itu.'Ini riwayat mursal.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jurarj, mengenai

firman-Nya, 6C ilt (dan barangsiapa membalas seimbang), dia

berkata, "Kaum musyrik saling bekerjasama untuk mengusir Nabi

SAW dan para sahabatnya, lalu mereka pun mengusir beliau, maka

Allah menjanjikan untuk menolong beliau." Ini juga mengenai

q is has h (menuntut balas).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujatri d, * 6j4(, 66
Mt j 4:-j 62(dan sesungguhnya apa sajayang mereka seru selain

Allah, itulahyang batil) maksudnya adalah syetan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, 'mengenai

firman-Nya, 3jLU lr^$ ",tS (sesuns*thnya manusia itu, benar-

benar sangat menginglcart nibnat), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

menghitung musibatr dan melupakan nikmat.i'

6"ffi0 Jsf.\6iHe lKrl(&{A:fi
fifrt,gr3iseol,@ ,+#-"tJi;i;li{81
* #Q. rr$ ti- 

"H :&lii( GDllg q
<;vi
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6;f -"iai'u#i@U-{t["q'Lf-i6.01)y"
,iE@ /# n iafi,t6.?, + {,;4 ti36&" -*l$ I
"?fir WO.{t ;4 3;i #.fr$ "r*

/n)

&

nBagi tiap-fiap umat telah Kami tetaphan syariat tertentu yang

mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah

kamu dalam urusan (syariat) ini, dan serulah kepada (agama)

Tuhanmu Sesungguhnya kamu benat-benar berada padaialan

yang lurus. Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah,

'Allah lebih .mengetahuitentang apayang kamu keriakan'. Allah

akan mengadili di antara kamu pada Hari Kiamat tentang apil yang

kamu dahulu selalu berselisih padanya. Apakah kamu tidak

mengetahui b ahwa s es ungguhnya Allah mengetah ui ap a s ai a y ang

ada di langit dan di bumi? bahwasanya yang demikian itu terdapat

dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian

itu amat mudah bagi Altah. Dan mereka menyembah selain Allah,

apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa

y ang mereka s endiri tiada memp unyai pengetah uan terh adapnyu

Dan bagi orang-orang yang zhalim sekali-kali tidak ada seofang

penolong pun. Dan apabila dibacakan di hadapan meteka ayat-ayat

Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran

pada muka orang-orang yang katir itu Hampir-hampir mereka

menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di

hadapan mereku Katakanlah,'Apakah akan aku kabarkan

kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaita neraka?'

Altah telah mengancamkannya kepada ordng-orang yang kaftr.

Dan neraka itu adalah sebutuk-buruknya tempat kemball"
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(Qs. At Eajj [22]: 67-72)

Di sini Allah SWT kembali menerangkan perkara tugas-tugas

syariat yang disertai dengan celaan terhadap para pemeluk berbagai

agzrma pada masa Rasulullah SAW lantaran penentangan mereka

terhadap beliau.

Firman-Ny a, K7i (Y* 1A #- @agi tiap-tiap umat telah

Kami tetaplcan syariat tertentu) maksudnya adalah, pada setiap

generasi dari generasi-generasi terdahulq telah Kami tetapkan syariat

khusus, yang setiap umat dari mereka tidak melampaui syariat yang

telatr ditentukan baginya kepada syariat lafuutya.

Kalimat LLr( $ Oo"S mereka lahtkan) sebagai sifat untuk

Kli lsyoriat), dar dhamir-nyauntuk {,t F, yakni umat itu adalatr

yang melaksanakannya, bukan yang lainnya. Jadi, Taurat adalah

syariat untuk umat yang dari sejak diutusnya Musa hingga diutusnya

Isa. Injil adalah syariat untuk umat yang dari sejak diutusnya Isa

hingga diutusnya Mutrammad SAW. Al Qur'an adalah syariat untuk

kaum muslim.

LAiir adalah kata, mashdar, bukan ism makan (sebutan

tempat), sebagaimana ditunjnkkan oleh kalimat tt\t i7 tt*S
mereka tahiran).Di sini Allah tidak mengatafcan * o&,5.

Ada yang mengatakan bahwa &f.ijr adalah tempat

pelalsanaan ketaatan.

Ada juga yang mengatakan bahwa if-iir adalah sembelihan.

Tidak ada landasan untuk mengkhususkannya, dan penyimpulannya

bukan berdasarkan sebabnya.

Htxuf faa' pada firman-Nya , fS A,e*-$ (makaianganlah

selrali-kali mereka membantah lamu dalam urusan [syariatJ ini)
berfungsi mengurutkan larangan ini kepada yang sebelumnya.
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Dhamir-nya kembali kepada umat-umat yang masih ada bekas-

bekasnya. Maksudnya, Kami telah menetapkan bagi setiap umat

syariat tertentu. Di antara umat-umat itu adalah umat Muhammad, dan

itu mengharuskan unhrk. tidak dibantatr oleh .umat-umat terdatrulu

yang masih ada pada z:rmaf,L Rasulullah SAW, melainkan

mengharuskan mereka menaatinya dalam urusan agama. Larangan ini

bisa sebagai hakikat, atau sebagai kiasan dilqrangnya Rasulullah SAW

melayani bantahan mereka terhadapnya.

Az-Tajjaj berkata, "Ini larangan bagi Rasulullah SAW untuk

membantah. mereka, yaitu janganlah engkau membantah mereka.

Seperti ungkapan bi '*U;-1, yakni '*t*t f 6anganlah engkau

berbantah-bantahan dengan si fulan). Juga seperti ungkapan ',:ti;.1&i-l

bti, yAcni 'd.sbt f (1ng* engkau saling memukul dengan si fulan).

Ini karena benhrk tl;OA menunjukkan terjadinya timbal balik

f3\tivitas dari kedua bela]r pihak). Jadi, tidak boleh dikatakan '{fi."H\
l:r>ti, padahal Anda memaksudk rrrrfr.-;at I (anganlah engkau .o"ot rt rl
si tulan)."

Diceritakan juga dari Az-Zajjaj, batrwa dia mengatakan

tentang makna ayat ini, ",{ii|-}i adalah cJfllvi>ti 1*utu.langantah
sekali-kali mereka membantah kamu)."

Dia juga berkatq 'oPemaknaan ini ditunjukkan oleh firman-

Nya, iSie o[:(dan jika mereka membantah kamu))'

Abu Majlaz membacanya ili e'A?"f >li 1*ut a janganlah

sekali-kali mereka melepaskanmu kamu dari unrsan [syariat] ini).

Maksudnyq jangan sekali-kali mereka merendahkanmu dan

mengalahkanmu pada agamamu.

Ulama lainnya rnembacany" ,!fri*, dari 't4tiil (saling

bantah).

{$ rtL 6 (dan serulah trepada [agamal Tuhanmu)maksudnya

adalatr, dan serulah orang-orang yang membantah itu. Atau, dan
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serulah manusia secara umum kepada agdma Allah dan mengesakan-

Nya serta beriman kepada-Nya.

*3 -s'i 6i i$gesungguhnya kamu benar-benar berada

pada jalan yang lurus) maksudnya adalah jalan yang lurus, yang tidak

ada belokan padanya.

!r3tf- o$ (dan jilw mereka membantah kamu) maksudnya

adalah, jika mereka menolak, kecuali membantah setelah adanya

penjelasan dan tegaknya hujjah atas mereka. i'jtLiqf6f{,.F @ako

lntal@nlah, "Allah tebth mengetahui tentang apa yang kamu

kcrjakan."). Jadi, segala urusan mereka terserah kepada Allah. Selain

itu, katakanlah kepada mereka perkataan yang mengandung ancaman

ini.

'H 'P- frrt g,ual, akan mengadili di antara kamu)

maksudnya adadh antara kaum muslim dengan kaum kafir. ,:q 15-

6ji; ,4 ;,K (4. (pada Hari Kiamat tentang apa yang kamu

dahulu selalu berselisih padanya), yaitu perkara agama, yang pada

saat itu jelaslatr yang haq dari yang batil.

Ayat ini mengandung ajaran bagi umat ini tentang apa yang

semestinya mereka katakan kepada orang yang ingin membantah

dengan kebatilan.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa hukum ayat ini dihapus

oleh ayat pedang (ayat yang memerintahkan perang).

Kalimat 'tr i1 @pakah lcamu tidak mengetahui) adalah

kalimat permulaan yang menetapkan kandungan kalimat sebelumnya,

dan pertanyaan ini sebagai pemyataan. Maksudnya, sungguh engkau

telatr mengetatrui dan meyakini, hai Mtrhammad.

e.!'i6 i'4\ O 6 il.l-'fi 4J (batrwa sesungguhnya Attah

mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?). Diantaranya

adalatr apa yang kalian perselisihkan, sesungguhnya itu termasuk apa-

apa yang ada di langit dan di bumi, yang Allatr mengetahuinya.
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U- $t :F dy' Ly$estnsghnya yang demikian itu amat

mudah bagi Allah), yakni: Sesungguhnya keputusan dari Allah SWT

di antara para hamba-Nya mengenai apa yang diperselisihkan oleh
para hamba-Nya adalah mudah bag-Nya. Atau, sesungguhnya

cakupan pengetahuan-Nya mengenai segala yang ada di langit dan di
bumi adalah mudah bagi-Nya.

Kalimat fiC .* l$- I ( it si, q'"ii,Xi (dan mereka

menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan

keterangan tentang rtu) adalah cerita tentang sebagian keburukan

mereka, bahwa sesungguhnya mereka menyembah berhala-berhala,

yang dalam penyembatrannya itu mereka tidak berpedoman pada

hujjah yang terang daxi Allah SWT. & + { ;4 (j gan apa yang

merelca sendiri tiada mempurryai pengetahuan terhadapnya) yatg
berupa bukti logika, yarug menunjuk&an bolehnya hal itu dengan cara

apa pun.
6z.l

l*i ni4*At6(dan bagi orang-orangyang zhalim sekali-kali
tidak ada seorang penolong pun) yang dapat menolong mereka dan

mencegah adzab Allah terhadap mereka. Pembatrasan tentang ayat ini
telah dipaparkan dalam surah Aali 'Imraan

K-alimat # W!. '# {i tiy (dan apabila dibacakan di
hadapan merelca ayat-ryat Kami yang terang) di-'athf-kar. kepada

li#. Manshub-ry" ,(4 adalah karena sebagai haal geterangan

kondisi), yakni dalam keadaan menun$ukkan dengan terang dan jelas.

35 W<rfit;; a.3;3(niscrva l*i'*u melihat tanda-

tanda lreingkaran pada muka orang-orang yang knfir ffz) maksudnya

adaiatr hal yang diingkari, yaitu kemarahan mereka dan muftrnnya
wajatr mereka saat mendengarnya. Atau, yang dimaksud ?tJ
adalah ]t$/ (pengingkaran), yakni niscaya kamu melihat tanda-tanda

kemungkaran pada wajah mereka saat mengingkarinya.
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Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr

sombong dan anglorh.

Kalimat Wf # <,jr- a-{U (,rtu,- 6iK (hampir-

hampir mereka menyerang orang-orang yong membacakan ayat-ayat

Kami di hadapan mereka) adalah kalimat permulaan sebagai jawaban

atas pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan, "Apa

kemungkaran yang terlihat pada wajah mereka?" Lalu dikatakan,

"Hampir-hampir mereka menyerang...."

lu(-r-artinya ot;fi- (menyergap; menyerangl. iiiJr laari

{,r!J) adalah penyergapan atau penyerangan yang kasar. Dikatakan

#- - .u. tb apabila dia menyerang dan memukulnya, ata,u mencel4

atau menangkap. Asal makna i;,,1t adalah ';iit Gaksaan).
Demikianlah Anda melihat para pelaku bid'ah yang menyesatkan, bila

salah seorang dari mereka mendengar apa yang dibacakan oleh orang

'alim kepada mereka dari Kitabullah atau Sunnah yang shahih, yarrg

menyelisihi apayangmereka yakini (berupa kebatilan dan kesesatan),

maka Anda akan melihat pengingkaran pada wajatrnya. Bila

memungkinkan bagi mereka untuk menyerang orang 'alim itu,

tentulah akan dilakukan suatu tindakan terhadapnya yang tidak

dilahkan terhadap orang-orang musyrik. Kami pernah mendengar

dan melihat dari para pelaku bid'ah yang tidak layak dilakukan.

Sesungguhnya Altah Maha Penolong kebenaran, yang

memenangkan agama-Nya, membatalkan kebatilan, mengalatrkan

bid'ah-bid'ah, dan melindungi orang-orang yang membicarakan

tentang apa yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang lalim dan

para pelaku bid'ah. Cukuplah Dia sebagai Penolong kami, dan Dialatl

sebaik-baik penolong.

Allah SWT lalu memerintatrkan Rasul-Nya untuk menyanggah

mereka, &I$\fr .f Qratatrantah, ."Apakah akan aht kabarkan

lrepadamu."). Maksudnya adalah i'*t (aku kabarkan kepadamu),
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Kit a 1i2 ttons tebih buruk daripada itu) sebagarakibat dari apa

yang ada pada kalian, berupa kemarahan terhadap orang yang

membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian dan upaya kalian untuk

menyergapnya, yaitu neraka, yang telah Allah sediakan untuk kalian.

Jadi,lafazh 

"(fr 

pada posisi rafa' karcna sebagai Htabar dari

mubtada'yang dibuang. Kalimat ini sebagai jawaban atas pertanyaan

yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan, "Apa itu yang lebih buruk

daripada apa yang kami ancamkan ketika kami mendengar apa yang

dibacakarurya kepada kami?" Lalu dijawab , VK <r-fi |fft C- 3(ft

Qtaitu neraka? Allah telah mengancamknnnya kepada orang-orang

yang kafir)

Suatu pendapat menyebutkan batrwa j6'iseUagai mubtada' dan

khabar-ny"'GK<r-$':;t6ai;.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, apakah

akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada siksaan dan

ancaman yang dialami oleh orang yang membacakan Al Qur'an
kepadamu?

Lafazh 'rtt aiau"ujuga dengan nashab, dengan nerkilaan u1i
Dibaca j ug a dengar j arr, karena dianggap sebag u b adal dun 7.

! z?l z1' t r -, !,'3yi)t 6, (dan neraka itu adalah seburuk-burulcnya tempat

kzmbali) maksudnya adalah tempat yang akan kalian tuju kelak, yaitu

neraka.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny4 f?-( if (yang mereka lahtkan), dia berkata,

"Maksudnya adalah menyembelihnya. ;^ii C ,iibif- J,i @ata
janganlah sekali-kali merekn membantah kamu dalam urusan

(s y ar i a) i ni), y akni mengenai penyembelihan. "

Abd bin Humaid meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah.
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Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari Mujirhid.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, " jti

ifi C {i;i-(ma*a janganlah setrali-tcati rnereka membantah lcamu

dalam urusan (syaria) ini), yaitu perkataan orang musyrik, "Apa
yang Allah sembelih dengan tangan kanan-Ny4 maka janganlah

kalian makan. Adapun yang kalian sembelih dengan tangan kalian,
maka itu halal."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, dia berkata, *Allah menciptakan Lauh Mahfiuh sejauh
perjalanan seratus tahun. Allah berfirman kepada qalam (pena)

sebelum menciptakan ciptaan lainnya, yang saat itu Allah di atas fury,
'Tulislah'. Qalam berkata, 'Apa yang harus kutulis?' Allah berfirman,
'Ilmu-Ku mengenai para makhluk-Ku hingga terjadinya Kiamat'.

Qalam pun menulis semua yang ada dalam ilmu Allatr hingga
terjadinya Kiamat. Itulah finnan-Nya kepada Nabi-Nya SAW 'F li
,6'i:6 ;'4i a.6 i:g'$ <J @pakah kamu tidok mengetahui iahwa
sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di
bumi?). Maksudnya, dp& yang ada di semua langt yang tujuh dan
bumi yang tujuh 4\y'tylOat*vasarrya yang demikian rrz), yakni ilmu
atau pengetalnran tentang i*. # u. (terdapat dalam sebuah kitab),
yakni tertulis dalarn Lauh Matrfuztr, sebelum Allah menciptakan
semua tangit dan semua bumi. U- it e dy'LyGesun1guhnla yang
demihian itu amat mudah bagi Allah), maksudnya adalah ',#
(mudah)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, *<uY,5- 6iK (hampir-hampir
mer elra menyerang) maksudnya adalah menyergap."
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"Hai manasia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah

olehmuperumpamaan itu Sesungguhnya segalayang kamu seru

selain Allah sekali-kali tidah dapat menciptahan seekor lalat pun,

walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya- Dan jika lalat itu
rnerampos sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya

kembali dari lalat itu Amat lemahlah yang menyembah dan amat

lemah (pulalah) yang. disembah. Mereho tidah mengenal Allah
dengan sebenor-benatnyo- Sesunggahnya Allah benar-benar Maha

Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari
malaikat dan dari manusiq sesungguhnyaAllah Maha Mendengar
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lagi Maha Melihat Allah mengetahui apa yang di hadopan tnercha
dan apayang di belahang mereko. Dan hanya kqodaAllah

dikembalikan semua antsarl Hai orang-orang yang beriman,
ruhulah hamu, sujudlah hamu, sembahlah Tuhanma dan

perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan
berjihadlah kamu di jabn Allah dengan jihad yang sebenar-
benarnya Dia telah memilih hamu dan Dia sekali-kali tidak

menjadikan untuk kanu dalam agamo suatu kesempitan. (kutitah)
agama orang tuamu,Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu

sehalian orangerang muslim dafi dahulu, dan (begitupula) dalam
(Al Qur'an) ini, supaya Raswl itu menjadi saksi atas dirimu dan
supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, moka

dirikanlah shalag tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada
tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baih

Pelindung dan sebaik-baik Penolong.r,

(Qs. Al \aii l22lz 73-78)

Firman-Nya ip S.;* Jtll 66-(hai manusia, tetah dibuat
perumpamaan) tersartbung dengan firman-Ny 

", I 
( 6i gi q'o"#i

lfi*. .rr lfi (dan merelca menyembah selain Allah, apa yang Allah
tidak menurunkan kcterangan tentang itu).

Al Akhfasy berkata, "Tidak ada penrmpamaan tersebut. Jadi,
maknanya adalah, mereka (orang-orang ka.fir) telah membuat
perumpamaan untuk-Ku. W6, @atra dengarkanlah olehmu)
perkataan mereka, bahwa orang-orang kafir telatr membuat
perumpamaan bagi Allah tentang penyembahan mereka kepada selain-
Nya. Jadi, seakan-alcn Allah berkata, 'Mereka telah membuatkan
untuk-Ku penyerupaan dalam beribadah kepada-Ku, maka
dengarkanlah berita dari penyerupaan ini'."
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Al Qutaibi berkatq "Maknanya adalah, hai manusi4 telah

dibuat perumpammn orang yang menyembah tuhan-tuhan yang tidak
dapat menciptakan seekor lalat pun, dan bila lalat itu merampas

sesuatu dari mereka, maka mereka tidak dapat merebutnya kembali

dari lalat itu.'

An-Natrhas berkata, "Maknanya adalah, Allah 'Azza wa Jalla
telalr membuat perumpamaan tentang apa-apa yang mereka sembah

selain-Nya."

Diajuga berkata, "Ini pendapatyarrypaling baik mengeflai ini,
bahwa Allah menerangkan keserupaan kalian dengan sesembahan-

sesembahan kalian yang selain-Nya."

Asal makna ,13jr 6"*npamaan) adalah sejumlah perkataan

yang dapat diterima dan beredar di kalangan manusia, serta dipandang

asing oleh mereka. Lalu persamaannya mereka jadikan penrmpam&ul
yang sesuai dengan itu. Kemudian kadang mereka menggunakannya

untuk kisah, atau kondisi, atau sifat yang aneh karena menyerupai
perumpamarur itu dalam hal keanehannya. Seperti kisah yang

disebutkan dalam ayat ini.

Apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah berhala-

berhala yang ada di sekitar Ka'bah, dan lainnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah para

pemuka yang memalingkan mereka dari ketaatan terhadap Allah,
karena mereka adalah orang-orang yang memiliki otoritas terhadap

mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah syetan-

syetan yang menjerumuskan mereka kepada kedurhakaan terhadap

Allah.

Pendapat pertama lebih sesuai dengan konteksnya dan lebih
mengena dalam penyerupaannya.
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iqbt adalatr kata tunggal, bisa mudzakkor dan bisa muannats.

Bentuk jamak dalam batasan sedikitrya adalah il;[ a* bentuk jarnak

dalam batasan banyaknya adalatr bri.;, seperti t<ata'u.rlf 
"q,iaan 

3qp.

Al Jauhari berkata, "l,ihtsudah diketatrui, bentuk tunggalnya

ur;.l."

Maknanya adalah, mereka tidak akan mampu menciptakannya

kendati lalat itu kecil dan ringan.

Kalimat 5l 'W j: (walaupun mereka bersatu untuk

menciptakannya) di-'ath-kan kepa{a kalimat syarat lainnya yang

dibuang, yaitu jika mereka tidak bersatu padu untuk menciptakannya

maka mereka tidak akan bisa menciptakannya, bahkan sekalipgn

mereka bersatu padu. Penimpalnya dibuang, dan perkiraannya adalatr,

niscaya mereka tidak akan dapat menciptakannya. Keduanya pada

posisi nashab sebagai haal Q<eterangan kondisi), bahwa mereka

sekali-kali tidak akan dapatmenciptakannya dengan cara apa pun.

Allah SWT lalu menerangkan sempurnanya kelemahan dan

ketidakberd ayailnmereka, ialli;jt$ t* ,)6.'Jfr'$S- sg (dan iika
lalat itu merampas sesuatu dari rnereka, tiadalah merela dapat

merebutnya kcmbali dari lalat itu). Maksudnya, jika lalat itu
merampas sesuatu dari mereka, maka mereka tidak dapat

menyelamatkannya aari Uat itu karena sempurnanya kelemahan dan

ketidakberdayaan mereka

iu+fi aan 'iriJri tyakni aan i:.la6) adalatr 6i;a, (lepas;

bebas; terhindar; selamat), karena mereka tidak marnpu menciptakan

hewan yang lemah itu, tidak mampu darinya, serta tidak

mampu menyelamatkan dan mengambil kembali apa yang diambilnya

dari mereka. Dengan demikian, untuk yang lebih besar ukurannya dan

lebih kuat dari itu mereka pasti lebih tidak marrrpu lagi.

Allah SWT lalu mengrrngkapkan tentang betapa lemahnya

berhala dan lalat, 3$:lV 4)A 4-:i (amat lemahlah yang
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menyembah dan amat lemah [pulalahJ yang disembah). Berhala

sebagai +\S\, karena dia diminta untuk menciptakan lalat atau

diminta untuk menyelamatkan sesuatu yang dirampas lalat,darinya.
Sedangkan'- jl"dt adalah lalat.

Ada juga yang mengatakan bahwa }Ai adalah penyembah

berhala, sedangkan qM, adalah berhala.

Ada juga yang mengatakan batrwa +\Ai adalatr lalat,
sedangkan a t[ri, adalah tuhan-tuhan.

Allah SWT lalu menerangkan bahwa orang-orang musyrik
yang menyembah selain Allah tidak mengenal Allah dengan sebenar-

benarnya. Allah berfirman, "pfr & ';ifi tisl li Qnereka tidak
mengenal Allah dengan sebenar-benarnya), yakni tidak
mengagungkan-Nya dengan sebenar-benarnya pengagungan, dan tidak
mengenal-Nya dengan sebenar-benarnya. Mereka menjadikan berhala-

berhala itu sebagai sekutu-sekutu-Nya, padahal berhala-berhala itu
sangat lemah. Penjelasannya telatr dipaparkan dalam surah Al
An'aam.

3;i 'fi "tl lsesunssuhnya Altah benar-benar Maha Kuat)
unttrk menciptakan segala sesuatu. ili (laSi Maha Perkasa), tidak
ada yang dapat mengalahkannya. Beda halnya dengan tuhan-tuhan

kaum musyrik, karena tuhan-tuhan mereka itu hanyalah benda-benda
yang tidak berakal, tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak dapat

mendatangkan mudharat, serta tidak kuasa atas apa pun.

Allah SWT lalu hendak membantah apa yang mereka yakini
mengenai kenabian dan ketuhan *, i-!i i ;fS a, d6,_'ii (Allah
memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat) seperti Jibril, Israfil,
Mikail, dan Izrail.

Allah juga memilih utusan-utusan /6t 
'ry (dari manusia),

yaitu para nabi, lalu Allah mengutus malaikat kepada nabi, dan nabi
kepada manusia. Atau mengutus malaikat untuk mencabut nyawa
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makhluk-makhluk-Nya atau untuk mendatangkan hal-hat yang

bermanfaat bagi merek4 atau unfuk menurunkan adzab atas mereka.

W 
'^i 6L (sesungguhnya Allah Maha Mendengar)

perkataan para hamba-Nya. U <tog, Maha Melihat) siapa-siapa

yang dipilih-Nya dari para makhluk-Nya.

'# 113 &i 4. (, ltx. @arn mengetahui apa yang di
hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka) maksudnya

adalah perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dan yang mereka

tinggalkan, yang baik dan yang buruk, seperti firman-Nya, C L%j
"&frr; fi (oo" Karni menulisknn opa yang telah meretra keriakan
dan belras-belcas yang mereka tinggalkan). (Qs.-Yaasiin [36]: l2).

:At'A ffiV (dan hanya kepada Altah dikembalitcan semua

urusan), bukan kepada selain-Nya

Dikarena segala urusan dikembalikan kepada-Nya, maka ini
mengandung peringatan bagr para hamba-Nya agar tidak durhaka

kepada-Nya, dan sebagai dorongan bagi mereka agar senantiasa

menaati-Nya

Oleh karena itu, Allah lalu menyatakan maksud itu, AU
W'G'4JW( O-;fi (hai orang-orang yang beriman, rukurah
lramu, sujudlah lcamu), yakni laksanakanlatr shalat yang telah Allah
syaria&an bagi kalian. Dik*rususkannya penyebutan shalat adatah

karena merupakan ibadatr yang paling mulia.

Allah lalu menyebutkan secara umum, '65 L#5 (sembahlah

Tuhanmu), yakni laksanakanlah jenis-jenis ibadah yang telah Allah
perintalrkan kepada kalian. Gfi'JAfi (dan perbuatlah tcebajitcan),

yakni yang lebih umum dari ketaatan yang wajib dan yang sunah.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksud ES A sini adalah
yang sunah (yang dianjurkan).
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Allah lalu menyebutkan alasan untuk itu dengan firman-Nya,

<r;.-S "',,4A 
@uprya kamu mendapat kemenangan). Maksudnya,

jika kalian melakukan semua ini maka kalian bisa mengharapkan
kemenangan

Menurut Asy-Syaf i dan yang sependapat dengannya, ayat iru
termasuk ayat sajdah'(bagian untuk sujud tilawah). Namun tidak
demikian menurut Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya.

Telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa surah ini mempunyai
keutamaan karena adanya dua ayat sajdah, dan ini merupakan dalil
disyariatkannya sujud tilawah ketika membaca ayat ini.

Allah lalu memerintahkan mereka untuk melakukan apa yarrg
merupakan puncak agama, dan amalannya yang paling utam4 trj$?.,
ii$ 4 gan berjihadtah kamu di jatan Allah) karena-Nya. Maksudnya
adalah jihad besar, yaitu memerangi orang-orang kafrr bila mereka
memerangi negeri-negeri kaum muslim.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud jihad di sini adalah
melaksanakan perintah Alhh kepada mereka dalam ayat-ayat yarrg
lalu, atau melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi
semua yang Allah larang secara umum.

Makna .DQr 'd- ldtngon jihad yang sebenar-benarnya)
adalah bentuk mubalaghah pada perintah jihad ini karena di-idhafah-
kannya !;ir kspa6. 3tir*ir, yang asalnya adalah di-idhafah-kannya
3(t+ir tepaaa'6flr, yakni jihad yang tulus ikhlas karena Allah,'maka
kebalikan penyusunannya merupakan bentuk mubalaghah. Di-
idhafah-kamya i!rJ' kepada dhamir. sebagai perluasan atau

pengkhususannya bagi Allah SWT, karena jihad itu dilakukan untuk
Allah dan karena Allah.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud *4+ '$ adalah,
hendaklatr kalian tidak takut celaan dalam menjalankan perintah
Allah.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah totalitas

sesuai kesanggupan mereka dalam menghidupkan agama Allah.

Muqatil dan Al Kalbi mengatakan ba]rwa hukum ayat ini
dihapus oleh firman Allah SWT, .#U4rt6fi (Matra bertalcwalah

lramu lrepada Altah meiurut kc'sanggupanmu). (Qs. At-Taghaabun

[64]: 16), sebagaimana ayat, .gfi '6 61 \#i (Bertalwalah kepada

Allah sebenar-benar tahua kepada-Nya). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102).

Hukumnya juga dihapus oleh itu. Pendapat ini disanggah, bahwa

pembebanan itu disyaratkan adanya kemampuan, sehingga tidak

mengarah p'ada penghapusan hukumnya.

Allah SWT lalu mengagungkan perihal para- mulmllaf
(makhluk yang dibebani tugas syariaQ dengan firman-Ny",'$# i
(Dia telah memilih tramu) untuk agama-Nya. Ini berarti penghoniratan

yang besar bagi mereka. Terkadangtaklf @eban syariat) mengandung

kesulitan pada jiwa, 6; q y-$i ,t !t$ 'J1r t?t ldan Dia setrati-kali

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu lesempitan), yakni

kesempitan dan kekasaran.

Para ulama berbeda pendapat mengenai 'erJ, yang

dihilangkan Allah.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu adalatr apa yang

dihalalkan Allah, berupa kehalalan menikatri dua, tiga, atau empat

wanita dan memiliki hambasahaya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

bolehnya meng-qashar shalat dan bolehnya berbtrka bagi musafar,

bolehnya shalat dengan isyarat bagi yang tidak mampu melalcukan

dengan cara lain, digugurkannya kewajiban jihad dari yang pincang,

yang buta dan yang sakit, dimaafkannya kesalahan karena

memajukan atau membelakangkan puasa karena perbedaan hilal, dan

begitu pula dalam hal berbuka (mengalJriri puasa Rarnadhan) dan

penetapan hari Adhha.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Allatr
tidak menjadikan kesempitan bagi mereka dengan membebankan
beban yang tidak mereka sanggupi, akan tetapi Allah hanya
membebani mereka dengan beban yang mereka sanggupi, dan mereka
dimaafkan dari beban-beban yang tidak mereka sanggupi, sehingga
Allah tidak membebani mereka sebagaimana ytrrydibebankan kepada
bani Israil.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, Allah
memberikan jalan keluar dari dosa dengan membukakan pintu tobat,
istighfar, taffir (penebusan kesalahan) pada syariat-syariat yang

dibolehkan kaffarah (membayar denda atau tebusarr), diyat, atau
qishash pada tindak kriminal, serta pengembalian harta atau yang

senilai dengan itu pada kasus perampasan dan sebagainya.

Pendapat yang benar yaitu, ayat ini lebih umum dari semua ini.
Allah telah memberikan kelonggaran bagi para hamba-Nya untuk
beban-beban yang sulit, baik dengan menggugurkarurya dari mereka
dan tidak mewajibkannya atas mereka seperti yang diwajibkan kepada
selain mereka, atau dengan meringankannya dan membolehkan
beralih kepada caru yang tidak mengandung kesulitan, atau dengan

mensyariatkan cara melepaskan diri dari dosa dengan caru-cara yang
telah Allah syariatkan. Sungguh, betapa bermanfaatnya ayat ini, dan

betapa besar faedatrnya. Ayat lain yang serupa dengan ini adalah:

g V 'it VtE Wot" bertakwatah kamu kepada Ailah
menurut kesanggupanmu). (Qs. At-Taghaabun [6a]: 16)

Hi H, Li-{i t4i 'A,,;ri Lj(Auah menghendaki
lremudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu). (es.
Al Baqarah [2]: 185)

(W, {i q"6 n 65i 6;,iiz tK 6;f€& G,s ; €$
"26'n1V S 6 ga Tuhan kami, jangantah Engkau bebanknn kepada
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan lcepada ordng-
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orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pihtlkan
lrepada kami apa yang tak sanggup kami memifulnya). (Qs. Al
Baqaralr l2l:286).

Disebutkan dalam hadits shahih bahwa Allah SWT
mengatakan, 'r:J;i lit ldtcu telah melahtkan[nya) [sebagai jawaban

atas doa inil, sebagaimana dijelaskan pada penafsiran ayat ini (Al
Baqarah ayat 286). Selain ayat-ayat ini, banyak juga hadits-hadits
mengenai ini.

Manshub-nyalafazhfu padakalimatr+$'#"a1igi*utilan1
agama orang htamu, Ibrahim) adalah karena sebagai mashdar darr

/i'1, yang.ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Maksudny ", 
"n?51E:

,".tJJ_ '6,41 ,b 4j &.) (Allah telah melapangkan untukmu
agamamu, yaifu agama orang fuamu, Ibrahim).

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya A,Jl &rt 
'ri, rri.i1 litutilah

agarna orang' tuamu, Ibrahim). "

Al Farra berkata, "Manshub-nya itu karena diperkirakan
dibuangny a hwuf traaf,yakni {15 (seperti agama)."

Ada juga yang mengatakan bahwa itu karena perkiraannya
adalah, A,J.l.'J9lj ,tr 'prlt }ar1(dan perbuatlah kebajikan seperri
perbuatan orang tuamu, Ibrahim), lalu lafaztr i.[Jl msnsrnpati posisi

iir
Ada juga yang mengatakan karena pengkhususan. Allah SWT

menyebut Ibrahim sebagai orang tua mereka, karena beliau adalah

bapaknya bangsa Arab Qathib, dan karena menurut bangsa Arab yang

bukan dari keturunanny4 beliau adalah kemuliadn yang agung seperti

mulianya bapak bagi anaknya, karena beliau adalah bapaknya (nenek

moyangnya) Nabi Muhammad SAW.

Ji ,t. '4)fi '& j" lOta [AtlahJ telah menamai kamu

sekalian orsng-orang muslim dari dahule.l) maksudnya adalah, di
dalam Kitab-Kitab terdahulu. tlii is (dan [begitu pulal dalam [Al
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Qur'anJ rnr) maksudnya adalatr pip' ,J (dalam Al eur'an) . Dhamir-
nya untuk Allah SWT.

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir itu kembali kepada
Ibrahim, dan maknanya adalatr, Ibrahim telah menamai kalian orang-
orang muslim sejak sebelum Nabi sAw. Dengan demikian orang
yang mengikuti Muhammad sAW adplah orang muslim. An-Nahhas
berkata, "Pendapat ini menyelisihi pendapat ulama umat ini.,,

Allah SWT lalu menyebutkan atasan itu, K$ifr,.air Jj$ti,k_
(supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirtmu), )xakni. dengan
penyampaiannya kepada kamu sekalian. ot, J.F {"$ $S;; gr"
supaya lramu semua m,enjadi saksi atas segenap manusia),bahwa para
rasul mereka telah menyampaikan kepada mereka. penjelasan ayat ini
telah dipaparkan sebelumnya dalam surah Al Baqarah

Allah lalu memerintahkan mereka rukun Islam yang paling
agnng, 

"lKtt 
$l7t 

"itirt 
it!;y (maka dirikonlah shalat, tunaikanlah

zakat). Disebutkannya kedua hal ini adalatr karena kelebihan
keutamaannya.

KU i-,5;$ (dan berpeganglah kamu pada tali Attah)
maksudnya adalah, jadikanlah tali Allah itu sebagai pelindung dari apa
yang kilian ltrawatitkan, dan kembalilah kepadanya dalam semua
urusan kalian, sertajanganlah kalian mencari-cari kecuali darinya.

K4;, 3 <oa adatah pelindungmn), yakni penolong dan
pelindung kalian serta penguasa urusan kalian, baik yang detail
maupun yang global

3,'Ai 4 &Pt'i| Qnatra Dialah sebaik-baik Pelindung dan
sebaik-baik Penolong) maksudnya adalah, tidak ada yang menyamai-
Nya dalam perlindungan terhadap urusan-urusan kalian dan dalam
memberikan pertolongan ketika kalian menghadapi musuh-musuh
kalian.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksud i$i65 yaitu,

berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr,

percayalah kepada Allah Ta'ala.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ft SjL flgi 6f- (hai manusia, tetah dibuat
perumpamaan), dia berkata, "Ini diturunkan berkenaan dengan

berhala."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, )jf:!V +\A 14 (amat lemahlah yang
menyembah dan amat lemah [pulalahJ yang disembah), dia berkata,
*+YJJ1 maksudnya adalah tuhan-tuhan rnereka,. sedangkan 'q*it
maksudnya adalah lalat tersebut."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari
Ikrimah, mengenai firman-Nya, |4LW-J ltUdotoh merelca dapat
merebutnya kembali dari lalat itu), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

berhala-berhala itu tidak dapat merebut kembali sesuatu itu dari lalat
tersebut."

Diriwayatkan oleh Al Hakim diarinya, dan dia menilainya

shahih,juga dari Anas, dan dia menilainya shahih pul4 bahwa Nabi
sAw beisabda, $l,iur "+,ri.l 

,Nu, Atl ,&r 3r lt (sesungguhnya

Allah memilih Musa dengan lalam dan lbrahim dengan trekasih).t02

Dia juga meriwayatkan dari Anas dan menilainya shahih,

bahwa Nabi SAW bersabda, lt'r*'ttt.nf ii. &i @^a bin Imran
adalah pilihan All ah) .to3

r@ Dha'y.
I{R. Al Hakim Q/575).
Al Albani berkata, "Dha'if"
Silakan lrhat Dha'if Al Jami'(1554).
'ot shahih.
HR. Al Hakim Q1576).
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, dia

berkat4 "LJmar berkata kepadaku, 'Bukankah kita sudatr membaca

apayanskitabaca, yaifir gf iJ!66 Uir 9vi1t Fi e6'rft &r ,it:i+Et
l\1 @an berjihadtah kalian di jatan Atlah innk jihai it t t zaman,

sebagaimana lcalian berjihad di awalnya)?' Aku menjawab, 'Benar.
I alu, kapan itu, wahai Amirul Mukminin?' IJmar berkatq 'Ketika
bani Umayyah menjadi para pemimpin dan bani Al Mughirah sebagai

para menteri'." Ini diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalarn Ad-
Dala'il dari Al Miswar bin Makhramah, dia berkata, "IJmar berkata

kepada Abdurrahman bin Auf...." Lalu disebutkan riwayatnya.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia menilainya shahih,

Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaih, dan Al Askari dalam Al Amtsal, dari
Fadhalah bin Ubaid, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, UbU.$t
ht AV j. l;ii '.taV (Uujaltid adalah orang yang berjihad melawan\i,.
dirinya dalam rangka menaati Allah).rM

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Al Hakim, dan dia menilainya
shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Aisyah, batrwa dia bertanya

kepada Nabi sAW mengenai ayat, ,6- q yli ArK*'l;ti (dan Dia
selrali-lrali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu

ke s e mp i t an). B el iau lalu bersab da, |J,dt (Ke s e mp i t an).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad, dia berkata:

Abu Hurairah berkata kepada Ibnu Abbas, "Bukankah tidak ada

kesempitan untuk kita dalam agama dengan meninggalkan mencuri

atau.berzina?" Ibnu Abbas menjawab, "Benar." Abu Hurairah berkata

lagi, "Lalu bagaimana dengan ayat, { b y}i A#|#f, (dan Dra

selrali-lrali tidak menjadikan untuk lcamu dolam agama suatu

Disebutkan oleh Al Albani dalamShafiifuAlJani' (6633).

'* shahth.
IIR. At-Tirmidzi (1621)'dan Ibnu Hibban (4686).
Dinilai shahih oleh Al Albani dalam ShaftifuAl Jami' (6679).
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kesempitan)?" Ibnu Abbas menjawab, "(Maksudnya), beban yang dulu

ada pada bani Israil tidak berlaku pada kalian."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Syihab, bahwa

Ibnu Abbas berkata, " g-, g-4i ,t !K& 'Jr;Cit Tdan Dia setrali-trali

tidak menjadikan untuk lcamu dalam agdma suatu kesempitan)

maksudnya adalatr kelapangan Islam, yaitu Allah menetapkan tobat

dan kaffar ar (tebusan). "

Sa'id 6il lytanshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari jalur Utsman bin Yasar, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny a, { b y-4i O'KS '&() (dan Dia iekali-knli

tidak menjadilcan untuk kornu dalarn agama suatu kesempitan), dia

berkata, "Ini mengenai hilal Ramadhan bila manusia merasa ragu,

mengenai haji bila mereka ragu tentang hari Adha, mengenai hari Idul

Fitri, dan sebagainya."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, dan Ibnu AI Mundzir

meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Abbas ditanya

mengenai tF ,lalu dia berkata, "Panggilkan kepadaku seorang telaki

dari suku Hudzail." Orang yang dipanggll pun datang. Ibnu Abbas lalu

berkata, "Apa itu ti, menurut kalian?" Dia menjawab, "L|*i'
dengan pepohonan (yakni hutan) adalah yang tidak ada jalan

keluamya." Ibnu Abbas berkata, "Yang fidak ada jalan keluamya-"

Sa'id bin Jubair, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi dalam

Sunan-nyameriwayatkan dari jalw Ubaidullah bin Abi Yaitd, bahwa

Ibnu Abbas ditanya mengenai tFr,lalu dia berkata, "Adakah di sini

seseorang dari suku Hudzail?" Seorang lelaki b3rkata "Aku." Ibnu

Atbas berkat4 "Menurut kalian, apa itu 47r?" Dia menjawab,

"Sesuatu yang sempit." Ibnu Abbas berkata, "Ifu dia."

Al Baihaqi dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Muhammad

bir Zud bin Abdullah bin Umar, dia berkata, "IJmar bin Khaththab

membaca ayat, nf ie q-$i A ru '$rq (dan Dia sekali-lali tidak
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menjadilrnn untuk kamu dalam agona suatu kcsempitan), lalu dia

berkata kepadaku, 'Panggilkan kepada seseoftlng dari bani Mudlaj'.
Lalu [setelatr orang yang dimaksud datang] Umar berkata, 'Apa itu

t*lt menurut kalian?' Lelaki itu menj awab, ",#t (kesempitan)'. "

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nyu, J.i o: 'd"5 ie ji loia [AltahJ tetah menamai tcamu

selralian orang-orang muslim dari dahulu), dia berkata, "Maksudnya
adalalr, Allah 'Azza wa Jalla berfirnarL W @ia telah menamai

kamu sekalian)."

Diriwayatkan menyerupai itu dari sejumlatr tabi'in.
'Diriwayatkan 

oleh Ath-Thayalisi, Ahmad, Al Bukhari dalam

Tarikh-nya, At-Tirmidzi, dan dia menilainya shahih, An-Nasa'i, Abu
Ya?l4lbnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Baghawi, Al Barudi, Ibnu

Qani, Ath-Thabarani, Al Hakim, Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi
dalam Syu'ab Al Iman, dari Al Harits Al Asy'ari, dari Rasulullah
SAW, 

. 
beliau bersabda, '& ,F b 'rttt *qt 9"i tbi U

(Barangsiapa memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah,
malra sesungguhnya dia termasuk tumpukan [bahan bakarJ Jahanam).

Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullatr, sekalipun dia berpuasa dan

shalat?" Beliau menjawab, .r*I;jr W, €b C t' it}4 ti\,6 ,na

l' ,E Wfiti (Ya, knrena itu panggiltah deigai ponggrlon Allah
yang dengannya Allah telah menomai kalian sebagai orang-orang
muslim dan orang-orang mulonin, wahai para hamba Allah).r0s

ro5 shahih.
IIR. At-Tirmidzi (2683).
Dinilai shahih oleh Al Albad.
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SURAII AL MU'MINUUN

Ini surah Makkiyyatr, tanpa ada perbedaan pendapat.

Al Qurthubi berkata, o'Semuanya Makkiyyah menurut semua

pendapat."

Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan

yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin As-Sa'ib, dia berkata,

"Nabi SAW. shalat Subuh di Makkah, lalu mulai membaca surah Al
Mu'minuun, hingga ketika sampai pada penyebutan Musa'dan Harun,
atau penyebutan Isa, beliau batuk, lalu beliau ruku."

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Anas, dari Nabi SAW,
bahwa beliau bersabda, *t 3i') ,cju6 ,r-Kt,q i6 &ir irr 'dt t:")

<uhiit (Ketikn Altah menciptalmn ,urgi, Attah berkata kepadanya,

"Berbicaralah engkau." Surga pun berlcata, "Sesungguhnya
b eruntunglah orang-orang yang beriman. "

Diajuga meriwayatkan dari Ibnu Adi danAl Hakam.

Ath-Thabarani dalam As-Sunnah dan Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan seperti itu dari hadits Ibnu Abbas.

Nanti akan dikemukakan riwayat-riwayat tentang keutamaan

sepuluh ayat pertama surah ini.
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'"56@ Art g ,S'A$;fifS

,& i'"fiiJ @t'ois &*i 6r-iilfs@
'"3; 6:s @;rfi ?a{j @} 6,9,_ a ent

;itL$i;;"A
" S es ungg uhnya b eruntunglah orang-o rang yang beriman, (y aitu)
orang-orang yang khnsyu dalam shalatnya, dan orang-orang yang

menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada
b;erguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-
orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri
mereka ataa budak yang mereka milihi; maka sesungguhnya

mereka dalam hal ini tiada tercelu Barangsiapa mencari yang di
balik itu maka mereka itulah orang-orang yang merampaui batas.

Dan orang-orang yang memelihora arnanot-arnanat (yang
dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang mcmclihara

shalatnya Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni)
yang akan mewarisi surga Firdaw. Mereha hekal di dalamnyaD

(Qs. Al Mu'minuun [23]: f-lf)

Firman-Nya;itj.;:i1$lilsesungguhnyaberuntunglahorang-
orang yang beriman). Al Farra berkata, *i di sini bisa sebagai

F rif@ 'aii1- i,l\, aiStir@ 'brJ51'3;'i

@a;rt,ri*
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penegas tentang beruntungnya orang-orang beriman. Bisa juga untuk

mendekatkan kondisi yang telah berlahl karena adakalanya kondisi

yang telah berlalu didekatkan hingga tercakup oleh hukumnya. Tentu

Anda juga tatru batrwa mereka mengatakarq ifUr f,;ti li (sungguh

telah dilaksanakan shalat) sebelum shalat itu didirikan. Jadi, makna

ayat ini adalah, keberuntungan itu telah diperoleh oleh mereka, dan

kondisi mereka sekarang pun demikian."

l<aa t*ir [yakni dari iflf aftinya mencapai maksud dan

selamat dari yang tidak disukai.

Ada juga yang mengatakan bahwa i*lir aaaatr tetap berada

dalam kebaikan.

Dikatakan ef apabilg guit d Jrt (masuk ke dalam

keberuntungan). Dikatakan iilif apabila menjadikannya beruntung.

Penjelasan tentang makna i>tllr tetatr dipaparkan pada awal-

awal surah Al Baqarah.

Thalhah bin Musharrif membac ^y" 
'a1;l $ (sungguh telah

ditrntungkan) dalam bentuk bina' lil maf ul (intransitif).

Diriwayatkan juga darinya, bahwa dia membacarLya ,ililt
tts+:itt, dalam bentuk yang-disamarkan dan ditafsirkan, atau seperti

batrasa ungkapan *rit ,i.Yt
Allatr lalu menyebutkan sifat orang-orang beriman melalui

firman-Nya, {rj,* ff>, A'i ir.$ [yaituJ or(mg-orang yang l;huryt
dalam shalatnya) dan redaksi lainnya yang dirangkaikan dengan

redaksi ini.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa L#r.Ghusyu) tyakni
dart 6-i;*] termasuk perbuatan hati, seperti takut dan berharap.

Ada juga yang menetapkan termasuk perbuatan latrir, seperti

tenang, tidak menoleh, dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia.
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Secara etimologi, artinya adalah tenang, rendah hati, takut, dan

tunduk.

Orang-orang berbeda pendapat mengenai khuqnr dalam shalat,

termasuk kewajiban shalat atau termasuk keutamaan shalat? Ada dua
-pendapat mengenai ini, ada yang mengatakan bahwa yang benar

adalah pendapat pertama, dan ada juga yang mengatakan bahwa yang

benar adalah pendapat yang kedua

Abdul Wahid binZau.d menyatakan adanya ijma' ulama batrwa

tidak ada yang diperoleh oleh hamba dari shalatnya kecuali yang

diperhatikan oleh akalnya. Demikian penuturan An-Nisaburi dalam

Tafsir-nya. Dia juga berkata, "Diantara yang menunjukkan benamya

pendapat ini adalatr firman Allah Ta'dla, 6I,if,J/. 'bi.fr- f,J (Urfo
apakah merelca tidak memperhatikan Al Qur'an). (Qs. Mubammad
p7l: 2g karena ]f.r3r lmemikirkan; menghayatD tyakni daxi Sifi)
tidak terealisasi tanpa memperhatikan makna. Begitu juga firman-
Nya, er>;y ',!3i ,iL (O"" diritranlah shalat untuk mengingat

Alct).(Qs. Thaahaa [20]: l4), karena kelalaian bertentangan dengan

mengingat.

Oleh karena itu, Allah berfirman:

'4ryfr'n 3S {; (Dan janganlah kamu termasuk orang-orang
yang lalai). (Qs. Al A'raaf Ul:205)

'$fi C. 1$3 f3L lSet ingsa kamu mengerti apa yang kamu

ucapkan). (Qs. An-Nisaa' [4]:43).

Ini larangan bagi orang yang mabuk, dan orang yang sedang

hanyut dalam kecemasan duniawi (stres) setara dengan itu."

<ri; ,1i & #'u$g (dan orang-orang yang meniauhknn

diri dari [perbuatan dan perlcataanJ yang tiada berguna). Az-Zajjaj
Jt

berkata, "fi adalah setiap yang batil, gurauan yang melengahkan,

kemaksiatan, Serta perkataan dan perbuatan yang tidak baik."
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Penafsirannya telah dipaparkan dalam surah Al Baqarah.

Adh-Dhahhak berkata, * lrtiaisini adalah syirik."

Al Hasan berkata, *Itu adalah semua bentuk kemaksiatan."

Makna berpalingnya mereka dari itu adalah menjauhinya dan

tidak mempedulikanya.

Jelasnya, penyifatan mereka dengan sifat berpaling dari laghw

itu di setiap waktu, sehingga termasuk juga di dalam shalat sebagai

prioritas, sebagaimana yang ditunjukJcan oleh bentuk kalimat ismiyah

ini, dimana penetapan hukumnya bertopang pada dhamir-nya.

'oJ"6 gK'Y i 'u$ti <ar" orang'orang yang menunailcan

zatrat). Makna melaksanakan z.akat adalah menunaikan zakat.

Digunakannya kata,J'*rt tyu.r*i'oJ+91 untuk mengungkapkan ij-;tltr

(penunaian), karena penunaian itu bisa juga disebut pelaksanaan

(pengerjaan).

Maksud lafaz/ritiJr ai sini adalah mashdar,maka ]l&Jr (yang

terlahir) dari pelaku atau pelaksana.

Ada juga yang mengatakan bahwa bisa juga maksudnya adalah

harta, dengan perkiraan adanya mudhaf, yutu g'?tt y;V e'u$t
o jg$ (dan orang-orang yang melaksanakan penunaian zakat).

l# e;A ,P ir-liS (dan orang-orons vans meniaga

kemaluannya). Kata ilt Uitu sebagai sebutan untuk kemaluan laki-

laki, namun bisa juga sebagai sebutan untuk kemaluan warrita. Makna

memelihara kemaluan adalah, mereka menjaga kehormatan'diri dari

yang tidak halal bagi mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini

adalah khusus kaum lelaki, tidak termasuk kaum wanita, berdasarkan

dalil firman-N ya" li{i JKSC 5 ff;$t|Jy (kecuali terhadap istri-

istri mereka atau budak yang mereka milik), karena tjma'
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menyatakan bahwa tidak halal bagi wanita menyetubuhi lelaki yang

menj adi hambasahayanya.

Al Farra berkata, "& pudu kalimat i-ftf 'ii" I (kccuali

terhadap istri-istri mereka) bermakna !."
Az-Z,ajjaj berkata, "Maknanya adalah, mereka tercela bila

menyalurkan keinginan yang tebersit pada mereka. Itulah sebabnya

mereka diperintahkan untuk menjaganya, kecuali terhadap ishi-istri
mereka [atau budak-budak perempuan yang mereka miliki]. Tentang

tercelanya itu ditunjukkan oleh adanya kata iiilr (cela) di akhir ayat

lyakni 6:*1, f fry (matra sesungguhnya mereka dalam hal ini
tiada tercela)|."

Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai haal
(keterangan kondisi).

Ada yang mengatakan bahwa pengecualiT.i"i merupakan

penafian penyaluran yang dipahami dari kata .Eiz.Jt (memelihara,

yakni dan iyhaLl. Maksudnya, tidak menyalurkannya kepada seorang

pun kecuali terhadap istri-istri mereka.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah, kecuali

para wali terhadap istri-istri mereka dan para penanggrmg mereka

[majikan terhadap hambasahayanya]. Berasal dari ungkapan, "fulan
memiliki si fulanah, lalu dia meninggal dunia, kemudian digantikan

oleh si frilan".

Maknanya adalah, mereka menjaga kemaluan mereka dalam

semua kondisi, kecuali dalam kondisi yang membolehkan mereka.

Kalimat -# ;Kf, ( J latau budak yang mereka miliki)
berada pada posisi jarr, karena di-'athf-kankepaga i#il Kata I di
sini sebagai mashdar. Maksudnya adalah g6ll (budak-budak

perempum; hambasahaya perempuan). Penggunakan kata 6 y*g
berfungsi mewakili sesuatu yang tidak berakal untuk mengungkapkan

tentang mereka (hambasahaya perempuan) adalah karena pada mereka
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berpadu unsur kewanitaan yang kurang akal, dan bolehnya mereka

diperjualbelikan seperti barang, maka dengan dua alasan ini mereka

diposisikan sama dengan sesuatu yang tidak berakal.

Ifalimat <tuy, fr ffy (matra sesungguhnya mereka dalam

hal ini tiada tercela) sebagai alasan untuk hal yang telah disebutkan,

yaitu untuk yang tidak diharuskan bagi mereka memelihara kemaluan

mereka.

't ..lfift f ,L{.lu $trlit 64 ,;3 (barangsiapa mencari vang di

balik itu maka merelca itulah orang-orong yang melampaui batas).

Kata penunjuk di sini mengisyaratkan kepada istri dan harrbasahaya.

Makna $i6 adalah orang-orang yang melampaui batas

hingga kepada apa yang tidak halal bagi mereka. Jadi, Allah SWT

menyebut orang yang menyetubuhi orang yang tidak halal baginya

sebagai orang yang melampaui batas.

i\j ai sini bermakna c:y, (selain), dan lafazh ini sebagai

maf'ul-nya il$.
Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah, barangsiapa mencari

apa yang setelah itu. Jadi, maful dun ,g dibuang, dan latazh ilii
sebagai zharf."

Ayat tersebut menunjukkan haramnya nikah mut'ah.

Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil

diharamkannya onani, karena perbuatan ini termasuk selain yang

disebutkan itu. Kami telah mengkhususkan pembahasannya secara

tersendiri dalam sebuah risalah yang berjudul Bulugh Al Munaa fi
Hulcm Al Istimnaa', yffig di dalamnya kami sebutkan dalil-dalil yang

melarang dan membolehkan, lalu men-tarjrft dalil-dalil itu.

'o;,5 e$ ;r;1fl i 'r-{5 (dan orang-orans yans

memelihara amanat-amanat [yang dipifutnyal dan janjinya). Jumhur

membacany" ;g*i'l,Ibnu Katsir membacanya dalam bentuk tunggal.
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i;r;ti aaaah sesuatu yang dipercayakan, dan li;ir adalah

sesuatu yang dljanjikan, baik dari Allah SWT maupun dari sesama

hamba.

4i' a* i;r;li3rgu mempunyai arti yang sama, yaitu ppa yang

diemban oleh manusia berupa perkara agmna dan dunia. i;r;li 3"gu
memiliki arti yang lebih umum daripada Qit, sehingga setiap janji
adalah amanat. Makna 6irS adalah i l+S (memelihara).

6th$ fr5r,1 ,fi i'ujG <a* orang-orang yans memetihara
shalatnya). Jumhur membacanya #93, ddry bentuk jarnak.

Sementara Hamzah dan Al Kisa'i membacanya W, dalam bentuk
tunggal.

Orang yang membacanya dalam bentuk tnnggal berarti
memaksudkan ism jins (sebutan jenis), dan itu mengandung. makna
jamak. Memelihara shalat adalatr melaksanakannya, menjaga
pelaksanaannya pada waktunya, serta menyempurnaltan ruku, zujud,
bacaan, dan dzikir-dzikir yang disyariatkan.

Allah SWT lalu memuji merek4 ',tj'ilJ,,Aij (mereka itulah
orang-orang yang akan mewarisi), yakni orang-orang yang berhak
trntuk disebut dengan sebutan ini (pewaris).

Allah lalu menyebutkan apa yang diwarisi itu, 'rj; Q-fi
;';"fi ([yatcn) yang alan mewarisi surga Firdaus), yaitu tengatrnya

surga, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang shahih dari
Rasulullah SAW. Maknanya adalah, orang yang melalarkan apa-apa
yang disebutkan dalam ayat-ayat iru adalah pewaris yang akan

mewarisi tempat tersebut di surga. Di sini menggunakan kata
pinjaman tentang keberhakan mereka terhadap surga Firdaus, dengan

mengemukakan amdlan mereka.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah,

sestrngguhnya mereka mewarisi tempat-tempat orang kafir, karena

orang-orang kafrr itu meninggalkan tempat-tempat mereka. Demikian
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ini karena Allah SWT telah menciptakan bagi setiap orang satu tempat

di surga dan satu tempat di neraka.

Lafazh 6i'fi adalah bahasa Romawi yang diarabkan. Ada

yang mengatakan batrasa Persia. Ada yang mengatakan bahasa

Habasyatr. Ada juga yang mengatakan bahasa Arab.

Kalimat i)r19W'i (mereka kekal di dalamnya) berada pada

posisi nashab sebagai haal yang diperkirakan, atau sebagai kalimat

permulaan yang tidak ada posisinya dalam i'rab. Makna "kekal"

adalah, mereka akan senantiasa berada di dalamnya, tidak akan keluar

darinya, dan tidak akan mati di dalamnya.

Digunakan bentuk ta'nits pada dhamir tersebut, kendati

kembalinya kepada lafa11- $i":ilf1tanzn rnudzakkarl, karena lafa,1.

J"lrJ{t aermacna i&jr thfazh mu' annatsf .

Diriwayatkan oleh Abdtxrazzaq, Ahmad, Abd bin Humaid, At-

Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Al Mgndzir, Al Uqaili, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il, serta Adh-Dhiya'

dalam At Mukhtarah, dari Umar bin Khaththab, dia berkata, "Apabila

diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, maka terdengar di

hadapan beliau seperti suara lebah."

Pada suatu hari Allah menurunkan wahyu kepadanya, maka

kami berhenti sejenak. Beliau tampak gembira, lalu beliau menghada_p

ke aratr kiblat, lalu mengucapkan, ,V lt 6fb ,'"'&5 fi ui3 pjbr
ge e3ry b\t ,4b ?3 r:, tr$)' ,*f 'rt Wb lYa itttah,

tambahlranlah kepada ftami dan ianganlah htrangi dari lami.

Mulialranlah lami danianganlah Engkau hinakon kami. Berilah kami

dan janganlah Engftau luputkan kami. Utamakanlah kami daniangan

Englrnu betatrangkan kami. Jadikantah kami rela dan ridhailah kami).

Beliau lalu bersab da,'e|L.Jt Jr|'iiitf u y6 'P ,P Ut U (Sungguh

telah diturunkan kcpadafu sepuluh oyat, barangsiapa

melalrsanakannya makn dia masuk surga). Beliau lalu membacakan,
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6lirt $i i (s e s un g guhny a b e r untun gl ah or ang- o r an g y an g b e r im an,

[yaituJ orang-orang yang khusyu dalam'.shalatrrya) hingga sepuluh

ayat."l06

Dalam sanadnya terdapat Yunus bin Sulaim.Al ni.

An-Nasa'i berkata, "Kami tidak mengetatrui seorang pun yang

meriwayatkannya dari Ibnu Syihab selain Yunus bin Sulaim,

sementara kami tidak mengetahui Yunus."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad, An-

Nasa'i, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibna
Mardawaih, serta Al Baihaqi dalam. Ad-Dala'il, dari Yazid bin

Babanus, dia berkata, "Kami katakan kepada Aisyah, 'Bagaimana

akhlak Rasulullatr SAW?' Aisyatr.me4iawab, 'Akhlak beliau adalatr

Al Qur'an'. Dia lalu berkata, 'Apakatr engkau membaca surah Al
Mu'minuun? Bacalah, 'ir-i$Y '8i 'i (Sesungguhnya beruntunglah

orang-orang yang beriman)'. Hingga sepuluh ayat. Aisyatr lalu

berkata,'Begitulatr akhlak Rasulultatr 5414,rr.t:107

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, dan Al Baihaqi dalam Sunan-

nya meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku
diberitahtr, bahwa dulu, bila Rasulullah SAW shalat, beliau

mengangkat pandangan ke aratr langit, lalu turunlah ayat, A $'"-tr1
5E iii', ([yaituJ orang-orang yang Hruryt dalam shalatnyi).-tol

Diriwayatkan pula oleh Abdunazzaq darinya, dengan

tarnbaban: "Lalu Allah memerintahkan beliau agar khusnr, sehingga

beliau pun mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya."

rm Sanadnya dha'if
HR. Ahmad (l/3a) dan At-Tirmidzi Ql73).
Dinilai dha' if olehAl Albani.
tv shahih.
HR. Al Hakim Q1392); An-Nasa'i Qll99); dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il

(l/308).
tot Mursal.
HR. Ibnu Jarir (18/3).
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Diriwayatkan juga darinya oleh Abd bin Humaid, Abu Daud

dalam Al Marasil, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan A1 Baihaqi

dalam As-sunan, dengan lafazh, "Dulu apabila beliau sedang shalat,

beliau memandang begini dan begini, ke kanan dan ke kiri. Lalu

turunlah ayat, 6j.;L iit', A'i'"-tl (yaitu| oranS-orang yang khusyu

dalam shalatnya). nefau pun mentrndukkan kepalanyu.r:l0e

Diriwayatkan juga darinya, dari beberapa jalur seperti ini

secara mursal.

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih,

Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya, darinya, dari Abu

Hurairah, batrwa dulu bila Nabi SAW shalat, beliau mengangkat

pandangannya ke arah langit, lalu turunlah ayat, 6j4L fD6,t'iir-$l
([yaituJ orang-orang yang khusyt dalam shalatrrya], maka beliau pun

menganggukkan kepalanya). I 10

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

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dengan lafazh, "Dulu para

sahabat Rasulullah SAW mengangkat kepala dan pandangan mereka

ke arah langit ketika sedang shalat, serta menoleh ke kanan dan ke

kiri, lalu Allah menurunkan ayat, iit':" A 
-i, 'u-r\ At 'bj,JJ &i i

{rE (sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,

[yaituJ orang-orang yang khusyu dalam shalatrrya). Setelah itu

mereka pun menundukkan kepala dan tidak mengangkat pandangan

sewaktu shalat, serta tidak lagi menoleh ke kanan dan ke kiri."

Diriwayatkan oleh Ibnu A1 Mubarak dalam Az-Zuhd,

/tbdwrazzaq, A1 Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi

Hatim, Ibnu Al Mgndzir, A1 Hakim, dan dia menilainya shahih, serta

'oe Para perawinya tsiqah.
Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam I I Marasil (96).
rro Mursal.
I{R. Al Hakim Qt393), dan dia mengatakan shahih, sementara Adz-Dzahabi

berkata, "Mursal."
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Al Baihaqi dalam Sunan-nya, dari Ali, bahwa dia ditanya mengenai

firman-Nya, 5i4L fi* Ai'uil [yaituJ orang-orang yang Hrusyt

dalam shalatnya), lalu dia berkata, "Khusyu adalah di dalam hati, dan

hendaknya engkau melenturkan bafuu terhadap sesama muslim, serta

tidak menoleh dalam shalatrnu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny a, 6j-yL iiJ, Aiir-rl (vaitu|

orang-orang ysng khusyu dalam shalatnya)' dia berkat4

"(Maksudnya adalah) takut dan tenang."

Tentang disyariatkannya khusyu ketika shalat, larangan

menoleh, dan larangan mengangkat pandangan ke arah langit, banyak

disebutkan di sejumlatr hadits dalam kitab-kitab hadits.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, JS r;;lirilV
6;; (dan orang-orang yang menjauhkan diri dari [perbuatan

dan perlrataanJ yang tiada berguna), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) yang batil."

Abdtxrazzaq dan Abu Daud dalam Naitfu-nya meriwayatkan

dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa dia ditanya tentang mut'ah,lalu

dia berkata, "Sungguh, aku melihat pengharamannya di dalam Al

Qur'an."

Dia lalu membacakan ayat, 'ii"$t@ l,E F4iL l ir$$

rdj-
-#.tK1,6 5 ir;;i (dan orang-orang yang meniaga kcmaiuannva,
I'r ' 'l--'
irecuati terhadap istri-istri merekn atau budakyang mereka miliki).

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-

Syaikh, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa

dikatakan kepadanya, "sesungguhnya Allah banyak menyebutkan

shalat di dalam Al Qur'an, (diantarany a), ir;.Y'iy &-i'u-$i 1fr"g
merelra itu tetap mengeriakan shalatnya). (Qs. Al Ma'aarij U0l:23)
a*, 6$9 #t iF ii$V Vyott"l orang-oransydng Hrusvt dalam
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shalatnya)." Dia berkata "Itu (maksudnya) adalah (pelaksanaan) pada

waktunya." Mereka berkata, *Menurut i<ami, itu tidak lain (sebagai

larangan) meninggalkannya." Dia berkata, "Meninggalkannya adalah

kufur."

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

serta Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari Abu Hurairah,

mengenai firman-Nya, 'aL|f i ,lii (mereka itulah orang-orang
yang alan mewaris), dia berkata, "(Maksudnya adalah) mewarisi

tempat-tempat trnggal kalian dan tempat-tempat tinggal saudara-

saudara mereka, yang telah dipersiapkan untuk mereka bila mereka

menaati Allatr."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Majah,'Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Al Ba'ts

meriwayatkan dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabad4 rif .rrir d Jilt ,#, ,iiF 4,7it"ii\t 9t b'rsi 6

<t lttit ? |ryJ;,ti:i'u-ir ,:aF,ril,'#(ty liit Sti e'r; (ridak ada

seorang pun dari kalian lcccuali dia mempunyai dua tempat, yaitu satu

tempat di surga dan satu tempat di nerakn. Bila dia mati lalu masuk

neralra, malca ahli surga akan mewmisi tempatnya (yang di surga).

Itulah firman-Nya, "Mereka ituloh orang-orang yang akan

mewarisi.').rrr

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid serta At-Tirmidzi, dan dia

berkatq "Hasan shahih gharib,' dari Anas, latu dia menyebutkan

suatu kisah, dan di dalamnya disebutkan batrwa Nabi SAW bersnbd4

W*;ti fuiti #t i1it',;l'A, (Firdaus adatah puncatorya strga,

p ertengalunnya, dan yong paling utamanya).rrz

ttt shahih.
HR- Ibnu t lajah (4341) dan Al Baihaqi dalam Al Ba'ts (h.226).
rr2 shahih.
HR At-Tirmidzi(3174).
Dinilai shohih oleh Al Albani dalam l$ft",Sr,abibah (l8l l).
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Pewarisan yang disebutkan di sini ditunjukkan oleh firman-

firman Allah Ta'ala berikut ini:

6 'o( J Lk U. Lr| 6\ '^fi I Qtutah sursa vang atran

Kami warislmn kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertah,ta).

(Qs. Maryam [9]:63)
l,{:1, Kq 6}!;j\ fg FJ, Qtut ah s ur s a y an s diw ar i s tran

lrepadamu, disebablcan apa yang dahulu kamu kerjakan)- (Qs. Al

A'raaf [7]: a!.
Hadits Abu Hurairah tersebut dikuatkan oleh hadits yang

terdapat dalam Shabih Muslim, dari Abu Musa, dari Nabi S+W,

beliau bersabdq th'yii,Jtrir .l6f v-/t q*Fjr 'u ",r$ yt4lt 17)qrt

's1r:ahri 
S#t ,-* t$biJ 6S it(1frio Hiri Kiamat nanti akan datang

orang-orang dari knlangan kaum muslimin dengan membowa dosa-

dosa yang seperti gunung. Lalu Allah mengampuni mereka dan

melimpahlrannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani) -r 
13

Dalam latazh lainnya disebutkan: Rasulullah SAW bersabd4

b'sE6g t:; ,J# ,*.t-A':1 t;i{- P F 4 h, €; y't'?:i ott til
trlt lPada Hari Kiamat nanti, Allah mendorong seorang Yahudi atau

Nasrani lrepada setiap muslim lalu berfirman, "Ini tebusanmu dari

neraka.").r14

)ii a'^frr )fr;? @,*,. # o3i^{ 6E- i31

4il* 14,'^13i C'&fr 11;'\iiAi 6r*@p#

't1 shahih. :

HR. Muslim (412120), dari hadits Abu Musa.

"n shahih.
HR. Muslim (42ll9), dari hadits Abu Musa juga.
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t$ ;ctgt- ;etA'* t5 ;Ut 6K tstb-'rc5

ii -KL, @'r4 3Y' C l47@ a4rli LAlfi
KY;'"y'&K56Li63

6lr:,5*', a.1lfjfl.' )fr,K. [$i'ngrt@'qW,irt t
K,fr$ # e* +Kuli'E 6r ;;+"t +t$ ii,
u5&elo?(:-#r@#'c
oA K*3:'-;;; #g OF,iI, @ :#fit U *1\
,eW&W@sgu(r;16{WKV&

z *z-f,
OjL-1

,rDan sesunggahnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu

saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Katniiadikan saripati itu air

mani (yang disimpan) dabmtempatyang kokoh (rahim). Kemudian

air mani ifu Kmtijadikan segumpal darah,lalu segumpal darah itu

Kami jadikan segumpal dagW, dan segumpal daging itu Kami

jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkrc

dengan daging. Kemudian Kamiiadikan dia makhlukyang

(berbentuk) lain Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling

Baik Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-

benar akan matl Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan

dibangkitkan (dari kuburmu) di Hari Kiamal Dan sesungguhnya

Kami telah menciptakan di atas kamu tuiuh buahialan (tuiuh buah

langit). Dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami). Dan

6#ra]!

,2. .4t '/tZ<,2.wie 6_jf w
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kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami

jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-

benar berkuasa menghilangkannyo- Lalu dengan air itu, Kami

tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam

kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan

sebagian dari buah-buahan itu kamu makan, dan pohon kayu

keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak,

dan menjadi kuah bagi orang-orang yang makan. Dan

s es ungguhny a p ada binatang-b inatang ternak, benar-benar ter dap at

ptelajaran yang penting bagi kamu, Kami membeti minum kamu

dari air susuyang ada dalamperutnya, dan (iuga) pada binatang-

binatang ternak itu terdapatfaedah yang banyak untuk hamu, dan

sebagian darinya kamu makan, dan di atas punggung binatang-

binatang ternak itu dan fiuga) di atas perahu-perahu kamu

diangkut." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 12'22)

Setelah Allah SWT memotivasi para hamba-Nya untuk

beribadah, dan menjanjikan surga Firdaus bagi yang

rnelaksanakannya, Allah kembali menyinggung tentang proses

penciptaan dan pembangkitan kembali setelah mati, meresap di dalam

hati manusia, ir:iY,f 6tr i33 (dan sesungguhnya Kami telah

menciptalran manusia). Huruf laam di sini sebagai penimpal kata

sumpah yang dibuang. Kalimat ini sebagai mubtada.'.

Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat ini di-'athf-kan

kepada yang sebelunnya.

Maksud i.ii!,I (manusia) di sini adalah jenis, karena mereka

diciptakan dalam pencipaan bapak mereka, Adam.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Adam.

ii>tl"tr adalah bentuk iiui a*i jlJr, yaitu mengeluarkan sesuatu

dari sesuatu. Dikatakan 'wit bi;li, UL 1at" mencabut bulu dari
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adonan). J..Jirt ,*jr 'u 'r;{,.1t Ciii latu mencabut pedang dari

sarungny4 maka pedang itu pun terhtrnus). laai, iiltr (air mani)

adalah ty:-, dan anak adalatr JJ- dan juga iirl ftetunrnan).
Contohnya dengan pengertian ini adalah ucapan penyair berikut ini:

f ? ok g;,{* r}bb 9\i'-:* yr"-ii
"Dia pun datang membawa sepotong htlit singa dari kbturunan

lcemaluan yang tidak terjaga.-

Penyair lainnya mengatakan,

ls rirr; ',,1?1"$:"
"Kentmunan htda itu lwrryalah anak'anakhtda Arab.

Keturunan fudo-fuda yang ditrawini oteh biglul [peranakan htda dan

lceledaiJ."

qpada kalimat $$ ,4 (dari suatu saripati) sebagai mubtada'

terkait dengan t1itL,dan qpadakalimat *i([berasalJ dari tanah),

sebagai keterangan yang terkait dengan kalimat yang dibuang, yang

berperan sebagai sifat untuk ifij,. Vtatsudnya adalah P'u FF (varre

berasal dari tanatr). Maknanya yaihr, Allah SWT menciptakan saripati

manusia pertama dari tanah, karena asalnya adalah Adam, yaitu tanatt

murni, sementara anak-anaknya (anak cucu&ettrrunannya) dali tanatl

danmani.

Ada juga yang mengatakan bahwa ij.)d.Jr adalah tanah tiat yang

jika Anda meremasnya maka akan keluar dari antara jari-jaxi Anda,

dan yang keluar itulah iLti,Jr. Demikian yang dikatakan oleh Al Katbi.

'fr'e? (kemudian Kami iadikan saripati r'rz) maksudnya

adatatr jenis berdasarkan individu-individu yang merupakan anak-cucu

(keturunan) Adam. Atau, 'n.j Uit+ (Kami jadikan keturunannya,

dengan anggapan dibuangnya mudhaf jika yang dimaksud tt YJ

adatah Adam. ''^ii| (air mani), penafsiran tentang iiirh tehtr

ar;'i.;1r1ry'; ,
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dipaparkan dalam surafr Al Hajj. Begitu juga penafsir* iiliir d*, .

batjr.

Yang dimaksud dengan # $ $empat y!"g kokoh) adalah

rahim, dan dikemukakan menggunakan kata )t;)t yang merupakan

katamashdar dari bentuk mubalaghah

Makna ''r3; "r3fr)i 6L') (kemudian air mani itu Kamiiadilan

segumpal da4ah) maksudnya adalah, Allah SWT merubah mani yang

putih menjadi segumpal darah yang meratr. '14 "riUi ({tiii ltatu
segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging) yang belum

berbentuk. &t iCfi lafi* (dan segumpal daging itu Kami

jadilmn tulang-belulang), agax menjadi kerangka tubuh dengan

bentuk-bentnk tertentu. 6 11;{t ('K (lalu tulang-belulang itu

Kami bungkus dengan daging), sesuai dengan kadar yang cocok bagi

setiap tulang. ?(,GL XilA'* (Kernudian Kami jadiknn dia makhluk

yang [berbentukJ lain), yakni Kami tiupkan roh kepadanya, yang

sebelumnya hanya berupa benda mati.

Ada juga mengatakan bahwa maknanya adalah, Kami

mengeluarkannya ke dunia.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah tumbuhnya

rambut.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalatr tumbuhnya

gigi.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah

sempurnanya kekuatan-kekuatan yang diciptakan padanya.

Tidak ada halangan untuk mengartikan dengan semua itu.

Penggunaan kalr.J unttrk menunjukkan perbedaan yang jelas

pada dua ciptaan itu.
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'4ttflriA$l iJ$ (mata Maha Sucilah Atlah Pencipta Yang

Paling Baik) maksudnya adalah yang berhak atas pengagungan dan

pujian.

Ada juga yang mengatakan batrwa ini diambit aartk;t,yakni
banyak kebaikan dan keberkatran-Nya. Secara batrasa, 3i;rir lyatcni

drrrr i44fr:tl adalatr t-rtAt (penetapan). Dikatakan 'e\i l+ apabila

aku membagi kulit untuk memotong sedikit darinya. Jadi,maY'aa ii,A
'4rg adalatr pembuat dan penenhr yang paling detail atau cermat.

Contohnya adalah ucapan penyair berikut ini:

6Ao'i'U 1'it |> -;r'.fu c ,s.,- utt
"Sungguh, engkau *"*orong apa yang telah lmu tetaplcan, sedangkan

sebagian orang menetapkan, kemudian tidak memotong."

'o4 a:t C h'1 {tn*udron, sesudah itu, sesungguhnya

lramu sekalian benar-benar akan mati). Kata penunjuk 1Vt Qt")
menunjukkan hal-hat yang telah disebutkan, bahwa setelah hal-hal itu,

sesungguhnya kalian benar-benar akan mati.

-Ct':i 1;Jir $- KL "j (kcmudian, sesungguhnva lcamu

selalian atran dibangkitkan [dari htburmuJ di Hari Kiamar) dari

kuburan kalian ke padang matrsyar untuk dihisab ifun diberi sanksi.

Hlrruf taam pada kalimat '4SL 'e Ki 6XL i353 (dan

sesungguhnya Kami telah menciptalcan di atas lamu tuiuh buahialan

ftujuh buah langitJ) sebagai penimpal kata surnpatr yang dibuang, dan

kalimat ini sebagai mubtada'yang mengTd*g keterangan tentang

penciptaan apa-apa yang mereka butuhkan setelah keterangan tentang

penciptaan mereka. 'e::j;t adalah 'ctt:9;A (hng|. Disebut ';i;L
karena ,-fr. 'Otj q:e;;. O:* (diurutkan sebagiannya di atas sebagian

lainnyaf seperti susunani*.f, ttanah keras yang tak dapat ditumbuhi].

Abu Ubaidatr berkata, "'ruliJt olib (aku menyusun sesuatu)

artinya aku menjadikan sebagiannya di atas sebagian lainnya. Orang
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Arab biasa menyebut sesuatu di atas sesuatu lainnya dengan sebutan

i1,--),."

Ada yang mengatakan batrwa disebut demikian karena

merupakan zfcl'A fi1y 6atawrmalaikat).

Ada juga yang mengatakan bahwa disebut demikian karena

merupakan t' t F, 6tty 6atw perlintasan planet-planet).

',rW ,{li * K Yi51r" Kami tidaHah lengah terhadap

ciptaan ixo*rl>. trirtcsoa #, ai sini adalah liriXir (ciptaan).

Maksudnya; dan Kami tidak lengah terhadap ketujuh langit itu dan

terhadap pemeliharaannyaagar tidak jatuh ke bumi.

Mayoritas mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud elli
adalah semua makhluk. Kami tidak lengah terhadap semua makhluk,

bahkan Kami mernelihara semua langit agar tidak jatuh, dan Kami

memelihara bumi agar tidak kejahrhan langit sehingga membinasakan

mereka (para penghuninya). Atau, dEtr tidak berguncang bersama

mereka. Atau, agar mereka tidak binasa karena suatu sebab yang

menghabiskan mereka semua. Bisa juga maksudnya adalah penafikan

kelengahan terhadap pemenuhan kemasalahatan mereka dan segala

yang bisa menghidupi mereka, serta penafian kelengahan terhadap

pemeliharan mereka.

fi [3i i t{jYt 6o, kami turunknn air dari langir). Ini

termasuk anugerah Allah SWT bagi para makhluk-Nya. Maksud "air"

adalatr air hujan, karena dengan itulah berlangsungnya kehidupan

bumi dan segala makhluk hidup di bumi. Termasuk diantaranya air

sungai yang turun dari langit dan dari mata air, serta sumur-sumur

yang mengeluarkan air dari bumi, karena asalnya dari air langit.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah

sungai yang empat, yaitu Saihon, Jehan, Eufrat, dan Nil. Sebenarnya

tidak alasan untuk mengkhususkannya.
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Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah air

tawar. Ini juga tidak ada aratrnya, karena tidak ada air di bumi

melainkan dari langit.

Makna l4aaAanq J-fr(dengan ketetapan dari Kami), atau

mentrut suatu ulauan yang mendatangkan kemaslahatan bagi tumbuh-

tumbuhan dan buah-buahan, karena bila terlalu banyak akan

menyebabkan kerusakan, seperti firman-Nya, $* $y *I, i $
tfr * $'i$63 it:fi (dan tidak ada sesuatu pun melainkan

pada sisi Kamilah Htazanahnya dan Kami tidak menurunkantnya

melainlran denganuhranyang tertentu). (Qs.Al Hijr [15]: 21).

Malara ,rji,n i-'fK..t (alu lfumi iadikan air itu menetap di

bumi) adalah t4S $e,i ariti+ 6arni menjadikannya menetap di bumi)

sehingga mereka bisa memanfaatkannya ketika membutuhkannya,

seperti air di rawa-rawa dan di sungai-sungai.

'ai+6t 4 iyl ifi G{t (dan sesungguhnya Kami benar-benar

berhtasa menghilangkannya) maksudnya adalah, sebagaimana Kalrli

kuasa menurunkannya, maka Kami juga kuasa untuk

menghilangkannya dengan suatu cara. Di sini terkandung ancaman

keras, sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataat kuasanya Allatl

untuk menghilangkannya hingga membinasakan manusia karena

kehausan, dan juga membinasakan hewan ternak mereka. Allah

bernmran, g h ky-; t; ;';v c;\ i+?:;r $ (Katatrantah,

"Terangkanlah kepadafuiika sumber air kanu meniadi kering; maka

siapalrahyang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?') (Qs.

Al Mulk [64: 30).

Allah SWT kemudian menerangkan apa yang ditimbulkan dari

penurunan air itu, 

"frt 
,yf u * +'S 6CiU' (lalu dengan air itu,

Kami tumbuhlcan untuk kamu kebun-kebun htrma dan anggur).

Maksudnya, dengan air itu Kami mengadakan kebr.rn-kebun kurma

dan anggur.
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A K <a, dalam kcbun-kebun itu kamu peroleh) maksudnya

adalah pfrir ile e (di dalam kebtru-kebun itu), W ',$; @uan-

buahanyang banyak), yang bisa kamu makan dan nikmati.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah, dari

dari kebun-kebun ini kamu memperoleh berbagai sumber rczeki

kamu, seperti ungkapan "fulan makan dari hasil kerja demikian".

Namun pemaknaan ini jauh dari mengena.

Di sini Allah hanya menyebutkan kurma dan anggur, karena

keduanya ada di Thaif dan Madinah, serta sekitarnya. Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Jarir.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini karena kurma dan

anggur merupakan pohon yang buahnya paling baik, paling

bermanfaat, dan paling enak rasanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna firman-Ny", W K
K:j; Oi dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan) adalah, di
dalam kebun:kebun itu kamu memperoleh buah-buahan selain anggur

dan kurma

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, kamu

memperoleh kedua jenis buah-buahan itu, karena kedua jenis itu
memiliki berbagai jenis dengan rasa dan wama yang berbeda-beda.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai penggunaan lafazh

+U, [bentuk tunggal dari K;;1. Venaapat terbaik mengenai ini
adalah, l:,atazh ini sebagai sebukn untuk buah-buahan yang biasa

dimakan manusia, tapi bukan sebagai makanan pokok dan lauk bagi

mereka.

Lalu.tedadi perbedaan pendapat, apakah sayuran termasuk

kategori'a(flldt2
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',({",r} v d';-#) (dan pohon kayu peluar dari Thursina

[pohon zaitunJ). Manshub-nya at;F3 adalah karena di-'athf'kan

kepada g{+.

Al Farra membolehkan rafa' dengan perkiraan i,P A g*t
ada pula pohon), sehingga marfuLnya ini karena sebagai mubtada'

dan Htabar-nya dibuang, yang diperkirakan ada sebelurnnya. Kalimat

ini sebagai zhad

Al Wahidi berkata, "Para mufassir semuanya mengatakan

bahwa yang dimaksud dengan pohon ini adalah pohon zaitun."

Dikfiususkannya penyebutan pohon ini karena tidak ada

seorang pun yang sengaja memeliharanya dengan penyiraman.

Maksudnya adalah pohon yang menghasilkan minyak. Allah SWT

menyebutkannya sebagai anugeratr dari-Nya untuk para hamba-Nya.

Juga karena pohon ini merupakan pohon yang paling umum

manfaatnya dan paling banyak keberkatrannya.

Allah SWT kemudian menyebutkan sifat pohon tersebut,

balrwa pohon ifi :.q * bt A Qrchnr dari Thwsina), sebuatr

gunung di Baitul Maqdis. Mentrut perkataan orang Arab, jrLjt ,rtirryu
jr"t,(g*""e).

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya 3.16lr (yang

diberkahi).

Jumhur berpendapat batrwa itu adalah nama gunung, seperti

ungkapan *t ,fr @unung Uhud).

Ada yang,mengatakan batrwa iq uaut"A batu grrnung. Di-

idlwfah-kannya jllr kepadanya adalah karena keberadaannya

padanya.

Ada juga yang Fengatakan batrwa itu adalah.setiap gunung

yang menghasitkan buah-buatran.
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Orang-orang Kufah membacanya ',(6, dengan fathah pada

huruf sfin.

Ulama yang lain membacanya dengan kasrah pada huruf sfln.

Lafazhini tidak di+ashrifkarena sebagai sebutan tempat.

Al Akhfasy menyatakan bahwa ini bukan lafazhArab.

Jumhur membacany" ,;r1\.I5; d"rrg* faithahpada huruf taa'

dan dhammah pada htxuf baa' .

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan dhammahpada

huruf taa' dan kasrah pada huruf baa'. Maknanya berdasarkan

qiira'ah yang pertama adalah, pohon itu tumbuh dengan menghasilkan

minyak pada dirinya. Sedangkan berdasarkan qira'ah kedua, huruf

baa'bermak,aa'{,yar1berfu ngsimentrnjukkanpenyertaan.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Perkiraannya adalah WA'4t
$l"tilt t;j(pohon itu menumbuhkan dahannya yang disertai minyak).i'

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf baa' rni sebagai

tambahan. Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidatr. Contohnya

ucapan penyair berikut ini:
. o'1. .l ozt ci .. , c .

Clu..-t-t-t =+,Ju,?ra
"Kami tebas dengan pedang dan mengharapkan celah."

Al Farra dan Az-Zajjaj mengatakan bahwa 4 aan 4 armya

szrma.

Al Ashma'i mengingk afi #f.Namun pendapatnya tertolak

oleh perkataan Ztthair berikut ini:

Jrtrt'.;l Sf ,.?'#,+t e; Jr yi;r,Jlt 6ri i;-?,

"AIat lihat orang-orang yang butuh di sekitar rumah *rrrl. Kami

berbagi dengan merelm hingga scryuran tumbuh."

Maksudnya adalah c-iJ (tumbuh)
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Az-Ztrhi, A[ Hasan, dan Al A'raj membacanya fif, dengan

dhammah pada huruf taa' dan fathah pada huruf Daa'.

Az-7-ajiaj dan Ibnu Juni berkata, "Maksudnya adalatr tumbuh

disertai minyak."

Ibnu Mas'ud membacany" f3U! {F.
Zun bin Hubaisy membacanya ,i!tJ, #, dengan membuang

harfjarr.

Sulaiman bin Abdul Malik dan Al Asyhab membacanya griilr,..

Kalimat '#S i# @o" menjadi htah bagi orang-orang yang

malran) dr-'athf-fta1 kepada fI,, yakni tumbuh dalam keadaan

menghasilkan minyak dan sebagai kuatr untuk dijadikan bumbu.

Jumhur membacanya 6fo6.

Ada juga yang memb?canya [(r, t"p"tti kata',tQ.. Setiap

bumbu celup adalah d,? darll,;r. eta makna dllr aaaah sesuatu

tuntuk mewarnai pakaian (mencelup pakaian). Diserupakannya bumbu

dengan itu karena bila roti dibumbui maka seperti dicelupkan.

'*J prfUt O#'bt (dan sesungguhnya pada binatang-binatang

ternak, benq-benu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu).lnr
juga termasuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka-

Penafsirannya telah dipaparkan dalam surah An-Nabl.

An-Nisaburi berkata dalam Tafsir-nya, "Kemungkinan yang

dimaksud f$ff Ai sini adalah khusus unta, karena unta biasa

digunakan untuk mengangkut, dan penyebutannya disertai dengan

penyebutan ,elliifr @erahz). Unta sebagai angkutan darat, sedangkan

peratru sebagai angkutan [aut. Juga karena Allah SWT menyatakan

bahwa itu sebagai pelajaran, karena unta termasuk hal yang bentr'rk

serta perbuatannya dijadikan bukti tentang agungnya kekuasaan

Tuhan."
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Allah SWT kemudian merincikan nikmat-nikmat yang ada

pada binatang ternak itu setelah menyebutkan adanya pelajaran

padanya bagi para hamba, W ,l l, K"ri (Kami memberi minum

lramu dari air susu yang ada dalam perutnya). Maksudnya adalah

susu yang dihasilkan di dalam perutnya, yang dialirkan kepada

ambingnya, karena proses perubahan dari pakan yang dimakarlnya

hingga menjadi makanan yatg lezat dan minuman yang berharga ini
terkandung pelajaran yang agung bagi yang mau memikirkannya,

serta nasihat yang agung bagr yang mau mengarnbil nasihat.

Selanjutnya Allah menyebutkan manfaat-matfaat lilnnya
secara global, Ii{ e W K (dan [iugal pada binatang-binatang
ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu). Maksudnya
adalah punggungnya (untuk ditunggangi atau mengangkut barang),

susunya, anakny4 dan bulunya.

Allah lalu menyebutkan manfaat khusus lainny4 63V $;
(dan sebagian darinya kamu maknn), karena memakannya merupakan

Begitu pula penunggangannya, karena mengandung manfaat
yang besar padanya, Allah berfirman, 693,ttfirt:fifii, gan di atas
punggung binatang-binatang ternak itu dan tiuga| di atas perahil-
perahu lramu dianghtt), yakni ff\i ,slb| (dan d] atas punggung
binatang-binatang temak). Jika yang dimaksud pif,VI di sini adalah

unta, sapi, dan kambing, maka maksudnya tadi adalah, dan di atas

punggung sebagian binatang ternak, yaitu khusus unta. Tapi bila yang

dimaksud ,;if,ffadalah unta, maka cukup jelas.

Dikarenakan binatang ternak merupakan faktor dominan untuk
angkutan di darat, maka disertakan padanya penyebutan angkutan di
laut, 'aJ7i ,t$rt & (dan [iugal di atas perahu-perahu kamu diangkut)
sebagai pelengkap kenikmatan dan penyempuma anugerah.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata "ijilJt adalah air bening

yang halus, dan dari situlatr asalnya anak."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"sesungguhnya bila air masuk ke dalam rahim, maka dia akan terbang

pada rambut dan kuku, lalu tinggal selama empat puluh hari.

Kemudian turun ke rahim, lalu menjadi segumpal darah."

Ada sejumlatr pendapat dari tabi'in mengenai iLrl"lr,

sebagaimana telah kami isyaratkan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ;r(. lgL 1i111', Qrcmudian Kami jaditran dia maffiiluk

yang [berbentukJ lain), dia berkata, "(Maksudnya adalatt) rarrbut dan

gigi."

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

meriwayatkan darinya, tentang firman-Ny4 ?(' lil iili.llf i
(lremudian Kami jadikan dia maWiluk yang [berbentukJ lain), dia

berkata !'Maksudnya adalalL ditiupkan roh padanya."

Demikian juga perkataan Mujatrid, Ilsimah, Asy-Sya'bi, Al
Hasan, Abu Al Aliyatr, dan Ar-Rabi dari Anas, As-Suddi, Adh-

Dhahhak dan Ibnu Zaid, sefiadipilih oleh Ibnu Jarir.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai finnan-Nyq liLliAl'i
j( ltremudtan Kami jadilcan dia maWtluk yong [berbentukJ lain), dia

berkata "Maksudnya adalatr, ketika memasuki usia dewasa."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Shatih Abu Al Khalil, dia berkata, "Ketika

diturunkanny a ayat ini kepada Nabi SAW hiogg*, ?(. 6L '$1\ 'i
(lremudian Kami jadikan dia makhluk yang [berbentukJ lain), Umar

berkata, *'44fli 6'il it($ @atra Maha Sucilah Allah, Pgncipla

Yang Paling Baik). Beliau SAW lalu bersabda, 4 g* { e{ti
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t* U 9' ''r:jk ,$$ur'c-;+ (Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-

Nya, sungguh ayat ini ditutup dengan knlimat yang engkau ucapkan,

wahai Umar).

Ath-Thayalisi, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu

Asakir meriwayatkan dari Anas, dia berkata: Umar berkata, uAku

bertepatan dengan Tuhanku pada empat hal. Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, bagaimana kalau kita shalat di belakang maqam?' Allah
lalu menurunk an ayat, $7i ;+i.L ,6 u WS (Dan jadikanlah

sebagian maqam Ibrahiin tempat shatat). (Qs. A1 Baqarah l2l: 125).

Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, sebaiknya engkau buatkan hijab

untuk para istrimu, karena yang datang kepadamu terdiri dari orang

yang baik dan orang yang jahat'. Allah lalu menurunkan ayat, W
?A ;L v 3jr:3 (fi 'ef;5V (Apabila kamu meminta sesuatu

[keperluanJ kepada merelm [istri-istri NabiJ,.maka mintalah dari
belaknng tabir). (Qs. Al Abzaab [33]: 53). Aku katakan kepada para

istri Nabi SAW, 'Hendaknya kalian berhenti [menuntut] atau Allah
memberi ganti kepada beliau dengan istri-istri yang lebih baik

daripada kalian'. Lalu turunlah ayat, "KiL oL$j 6; Qikn Nabi

mrencerailran kamu, boleh jadi Tuhannya). (Qs. At-Tabriim [66]: 5).

Ketika diturunkan ayat, /$7 u (S{) C$ i63 (Dan sesungguhnya

.Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati) hingga, lilA',
:L^!{, (kemudian Kami jadikan dia makhlukyang [berbentukJ lain).

Aku berkata, 's-4{tlf il iJlS (maka Maha Sucilah Allah, Pencipta

Yang Paling Baik)' ."rrs

Ibnu Rahawaih, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-
Thabarani dalam Al Ausath, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

ZaidbinTsabit, dia berkata: Rasulullah SAW mendiktekan ayat, iSlj
;i.:lY,f tAli gan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia)

r15 Sanadnya dha'if.
HR. Abu Daud Ath-Thayalisi ft. 9).
Dalam sanadnya terdapat Ali bnZaid bin Jad'an, perawi dha'ili
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hingga, tr(liL (makhtukyang [berbentukJ lain).Mu'adz bin Jabal

lalu berkata, 'Lrlgfitfi{fi nJ$ (maka Maha Sucilah Allah, Pencipta

Yang Paling Baik). Mu'adz pun berkata, 'Apa yang membuatmu

tersenyum, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, Xitr Oi6f .'d,Lb t4'.

(&.9 ';,;,.-t lOengan itu [ayat iniJ ditutup, fmalm Maha Sucilah

Allah, Pencipta Yang Paling Baikl )'

Dalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi, perawi yang sangat

dha'{.

Ibnu Katsir berkata, "Dalam khabar ini terkandung

kemungkaran yang berat, batrwa surah ini Makkiyyah, sementara Zaid

bin Tsabit menulis watryu di Madinah. Begitu juga keislaman Mu'adz

bin Jabal di Madinah."

Ibnu Mardawaih dan Al Khathib *"ri*uyutk* dengan sanad

yang dinilai dha'if olehAs-Suyuthi, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW,

beliau bersabda,,N, x'$ii# :1aJl t:-.V.rjti d#t ;r;?u )jt
qjt ,:h #'$j'SJq ,otr)r tlt raj urpr2 *;i ,eu #'i:, oi+',
,J-k ,s,t'z ,b W|,)i b yil ,pt u {a, yi b r+ri c;b ",y

u.u ,:b-u; ;*t *l arlu. es &i.rrlti Qa5lii ip-t' Wsyl6
'G;"U'i r? +;)f i36 .(rrrli a'o&r(i ::*ir; "(Jt 

'r'tille ,l:9
:*'|).ir ';;sr, ,e;i oW g':\i i tj ,irg hr .pif eiSi
,A a$ F {,* ,z:..:nsJt j1i\i g) i ,* 6. ;,} oisi ,';,it}\ ?6)j't\i U-ir;,]yi il:', "43 6$ .6:;t;a * .rtii ob $rt) ,'i:i u,ji ior ;,r

?glii- $lrJt 'P Wt ,tat 6iun *rn rinlt*n lima singai dari surga ke

bumi; Sehon, yaitu sungai di India; Jehon, yaitu sungai Balkh;

Dajlah, dan Eufrat, dua sungai di lrak; dan nil, yaitu sungai di Mesir-

Allah menurunkanrrya dari salah satu mata air di antara mata air-

matdair surga dari tinglcat yang paling bnvah diantara tinglcatan-

tinglratannya, diturunlcan fielalui lcedua sayap Jibril. Lalu diserap

oleh gunung-gunung dan dialirkan di bumi, serta meniadiknnnya

bermanfaat bagi manusia untuk berbagai kchidupan merelca. hulah

firman-Nya, 'Dan Kami turunlcan air dari langrt menurut suatu
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ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi'. Kemudian kcttl<a

keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Allah mengutus Jibtil, lalu mengangkat

Al Qur'an dan ilmu dari bumi, hajar aswad dari pondasi Baitullah,
maqam lbrahim dan Tabut Musa serta yang ada padanya serta kelima
sungai itu. Semua itu dianglcatnya ke langit. kulah firman-Nya: (Dan

sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa rnenghilanglcannya).

Apabila semua rtu tulah diangkat dari bumi, makn penduduk bumi
telah lrehilangan kebailcan dunia dan akhirat).

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Thursina adalah gunung tempat Musa diseru."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, ,i1\ t# O*S
menghasilkan miriak), dia berkata, o'Yaitu minyak yang bisa dimakan
dan digunakan untuk meminyaki sesuatu."

W *i;Kc,,;ii'b1;i *ji.JG 4re Jy$ &j JA7

';r$:rtrEc

ij*lrTi J $c .*ri u Wi.ir ils rc @li{{fi
eftac;e 1<it, ii* ris -,a 

5; k{ jg;;.i

bg*.4ir#,;3u+ +!]f,[r;a
4f1!6@E{:'zqo}i6JG

* b2taiM.6"gsi:wu5ia-

o d:,", 3{5"&3}ri*16',i1 J$y<ji, 6ii #;

.rfri g6
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Wr$i4$,&,1;1 65:465y .iirfrt
g$Sia.J+;,i;@ A,!6i ,idruw"$iy irr Jx

U t L,t 3 @'4f5 Ko[ e""g A{'+ at @,4fi i{ g5

:;KY ^r 
W $ e{a A-efr @ 6rr :?} bi

,b $.Ks W,".$i );; "$5;g @ i,ji; E;-* et

\r?E-frr5 Sg:;cr;.di*?tic efu 6i
"h K; fi -!fi+; @'b;-i cr-5 "6j rr'rgk

s;# K,:w {3 i?s "& 6t$fr @ a,),c3 r,,

L# $3r' 6q{t C 4@ i,i;j q:,6aq;^ * @
(r$L 

;i$ e u;i H $ iA @ q4ii(,jg;

<n.l,(ti;;$

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya,
lalu dia berkata,'Hai kaumku, sembahlah oleh kamuAllah,

(karena) sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia Maka
mengapa kamu tidak bertukwa (kepada-Nya)?' Maka pemuka-

pemuka orang yang kaJir di antara kaumnya menjawab, ,Orang ini
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tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak

menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu Dan kalauAllah
menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum
pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini pada mosa nenek

moyang kamiyang dahuln- Dia tidah lain hanyalah seorang laki-
laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya

sampai suatu waktu'. Nuh berdoa, 'Ya Tuhanku, tolonglah aku,

karena mereka mendustakan aku'. Lalu Kami wahyukan
kepadanya, 'Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petu4iuk

Kanti, maka apabila perintah Kami telah datang dan tannur telah

memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu
sepasang dafi tiap-tiap frenis), dan (juga) keluargama, kecuali

orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan difimpa adzab) di
antara mereka Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku

tentang orang-orang yang zhalim, karena sesungguhnya mereka itu
akan ditenggelamkan. Apabila kamu dan orang-orang yang

bercamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah,

'Segala puji bagiAllah yang telah menyelamatkan kami dari orang-
orang yang zhalim'. Dan berdoalah, 'Ya Tuhanku, tempatkanlah
aku ptda tempat yang diberkahi, dan Enghau adalah sebaik-baik
Yang memberi tempat'. Sesungguhnyapada (kejadian) itu benar-

benar terdapat beberapa tanda (kebesaran Allah), dan
sesungguhnya Kami menimpakan adzab (kepada kaum Nuh itu).
Kemudian, Komi jadikon sesudah mereka umatyang lain. Lalu
Kami utus kepada mereka, seorang rasul dari kalangan mereka
sendiri Oang berkata), 'Sembahlah Allah oleh kamu sekalian,

sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada-Nya Maka mengapa
kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?' Dan berkatalah pemuka-

pemuka yang kaJir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan
menemui hari akhirat (kelak) dan yang telah Kami mewahkan

mereka dalam kehidupan di dunia,'(Orang) ini tidak loin hanyalah
manusia seperti kamu, dia makan dari apayang kamu makan, dan
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meminutn dari apa yang kamu minum. Dan sesungguhnyaiika

kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila

demikian, kamu benar-benar (meniadi) orang-orang yang merugl

Apakah dia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu

telah mati dan telah meniadi tanah dan tulang-belulang, kamu

ses ungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu), i auh, i aulq sekali

(dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu,

kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita

mafi dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagl
Dia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan

kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan

beriman kepadanya'. Rasul itu berdoa, 'Ya Tuhanku, tolonglah aku

karena mereka mendustakanku'. Allah berJirman, 'Dalam sedikit

waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal'.

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur

dengan haq dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah baniir,

maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zhalim itu'
(Qs. Al Mu'minuun [23]: 23-41)

Setelah Allah menyebutkan perahu, Allah pun menyebutkan

Nuh, karena beliaulah yang pertama kali membuat perahu. Di sini

Altah juga menyebutkan apayarrg dilalarkan oleh kaum Nuh terhadap

beliau yang disebabkan mereka enggan memikirkan ciptaan-ciptaan

Allah SWT dan tidak mau mensyukuri nikrnat-Nya kepada mereka.

Allah berfirman, +rj Jy46:"5 inS (dan sesungguhrrya Kami telah

mengutus Nuh lccpada knumnya). Di sini terkandung hiburan bagi

Rasulullah SAW karena kaum para nabi lainnya pun melakukan

tindakan serupa.

Huruf laam disini sebagai partikel kata sumpah yang dibuang.
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';iit VtJ i*i-JA Qafu dia berlcata, "Hai kaumht, sembahlah

oleh lramu Allah.") maksudnya adalah, sembahlah Altah saja dan

janganlah kalian menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Demikian,

sebagaimana disimpulkan dari ayat-ayat berikutnya.

Kalimx iii *yUK( (karenal setrati-kali tidak ada tuhan

bagimu selain Dia)berperat sebagai alasan untuk kandungan redaksi

sebelumnya. Marfu'-oyu i!$ adalah karena sebagai sifat untuk d!
berdasarkan posisinya, yaitu sebag u mubtada' yang khabar-ty"'SS.

Maksudny a'ar6,i tF \ *$..J ts 6 (sekali-kati tidak ada tuhan

bagimu selain Dia SWT di alam wujud ini). Dibaca juga dengat jaar
berdasarkan lafazin 9L

'tfiitfr (matra mengapa kamu tidak bertakwa ficepada-NyaJ?)

maksudnya adalah, mengapa kalian tidak takut meninggalkan

penyembahan kepada Tuhan,kalian yang tidak ada selain-Nya yang

berhak terhadap penyembatran, dan tidak ada tuhan lain bagi kalian

selain-Nya?

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, niengapa

kalian tidak memelihara diri kalian dari adzab-Nya yang disebabkan

oleh dosa-dosa kalian?

-*6 a Wirjt W Sg (maka pemuka-pemuka orang yang

kafrr di antara kaumrrya menjaoab) maksudnya adalah para pemuka

kanmnya yang mengingkarinya.

:t:frf4 $y$it (orgng ini tidak lain hanyalah manusia seperti

kamu) maksudnya adalah, dari jenis kalian sebagai manusia, tidak ada

bedanya antara kalian dengan Ua. i15i ffi-i$(yang bermaksud

hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dmi lamu), yakni mencari

muka di hadapan kalian agar bisa menguasai kalian, sehingga kalian

menjadi pengikutrya dan mematuhi perintatrnya.

Kemudian mereka menyatakan bahwa manusia tidak layak

menjadi rasul (utusan Tuhan), {.<{ i;{ frfr M 5; (dan knlau Allah
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menghendhki, tentu Dia 'mengutus beberapa orang malaikat).

Maksudnya, jika Allah menghendaki untuk mengirim utusan, tentuldh

Allah mengutus malaikat.

Penggunaan kata J}l (menurunkan) dengan maksud .[,1f
(mengutus) adalah karena pengutusan para malaikat kepada manusia

berarti menurunkan mereka kepada manusia.

ii;'ii fgC e t:!,c q. e (belum pernah kami mendengar

[seruan yang sepertiJ ini pada masa nenek moyang knmi yang dahulu)

maksudnya adalah, seperti seruan yang diserukan oleh manusia yang

mengaku nabi ini. Atau, seperti perkataannya, yaifu seruan yang

memerintahkan untuk menyembah Allah saja. Atau, belum pernah

kami mendengaf manusia yang menyerukan seruao ini kepada nenek

moyak kami terdatrulu, yakni umat-umat terdahulu sebelum ini.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf baa' dr sini sebagai

tambahan, yakni tia r:;q-' 6 ftami tidak pernah mendengar ini) pada

orang-orang terdatrulu. Mereka mengatakan ini berdasarkan taqlid dart

berpedoman dengan taqlid.

Mereka tidak merasa cukup dengan menyatakan itu, balrkan

menambahkan tuduhan dusta. Mereka berkata, '+ +W$S-ri,7y lOto
tidak lain hanyalah seorang laki-laW yang berpenyakit gila), yakni

kegilaan, sehingga tidak mengerti apa yang dikatakannya.

b & 4! ltfrl (maka tunggulah [sabarlahJ terhadapnya

sampai suatu waldu) maksudnya adalah, tunggulah hingga terbukti

perihalny4 yaitu dia sadar dari kegilaannya, lalu meninggalkan seruan

ini. Atau, sampai dia mati sehingga kalian merasa tenteram darinya.

Al Farra berkata "Mereka tidak memaksudkan tl.. di sini

sebagai wakru yang ditenttrkan, tapi seperti ungkapan, t $- Q1'&S
(tinggalkan dia hingga suatu hari)."

Ketika Nuh AS mendengar perkataan mereka, beliau pun tahu

tentang pembangkangan dan kekeraskepalaan mereka pada kekufuran.
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,{ri *, J'6 Qrnn berdoa, "Ya Tuhanht, tolonglah aht.') atas mereka,

maka hukunlah mereka dengan apa yang Engkau kehendaki,

Huruf baa' pada kalirnat gi.tA Cr (karena merelm

mendustalcan ahr) berfungsi menuqiukkan sebab, yalari disebabkan

mereka mendustakan aku.

4t -C$ft (slu Kami wahyukai kcpadanya) saat

Maksudnya, Kami utus kepadanya seorang utusan (malaikat)

langt. A'|Jji d 6 (buatlah bahtera). if ini penafsir apa yang

terkandung di diam watryu itu dari makna perkataan. t{$r6i bav,ah

penilikan Karni), yakni disertai dengan pemeliharaan dan penjagaan

Kami. Penjelasannyatelatr dipaparkan dalam surah Huud.

Makna Eqn (dan petwtiuk Kami) adalah, perintah dan

pengajaran Kami kepadamu tentang cara membuatnya.

Huruf faa' pada firman-Nya, tj iL4 ($ lmatra apabila
perintah Kami telah datang) berfungsi mengurutkan yang setelaturya

kepada yang sebelumnya tentang pembuatan perahu.

Maksud;tiaAaan adzrrb.

Kalimat 3jg K{ (dan tannur telah memancarkan ai) di-
'athaf-kan (dirangkaikan) kepada kalimat sebelumnya dalam bentnk

perangkaian urutan.

Ada juga yang mengatakan di-'athaf-l<ar (dirangkaikan)

kepada kalimat sebelumnya dalam perangkaian keterangan.

Maksudnya, datangnya perintatr itu adalah memancarnya tonnur

(permukaan tanah). Bila itu terja.di, {-.fi #5+L u'q.r-ifi' (maka

masulclcanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap [ienis),
yakni W ,y\i (masukkan ke datamnya). Dikatakan ,ii.J 'i{L ar,tnya

aku memasukkannya ke dalam anu. 'rkir( artinya lAei( (aku

memasukkannya).

Hafsh membacanya ,p *dengan tawvin.

itu.

dari
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Ulama yang lain membacanya dalam bentuk idhafah.

Makna qira'ahyang pertama yaitu ,*T: {t F., (dari setiap

jenis satu pasang).

Makna qira'ah kedua, fl ..llif ;'il ill 6,:t ,g|\i) y n
(dari setiap pffimg, ada jantan dan betina, jadi dua).

Manshub-ny" Cil,;l-t (dan [iugal keluargamu) adalah karena

.fi'l yarrg di-'athf-kan kepada -jl,-U(t, bukan karena di-'athf-kan

kepada i!5. Atau, kepada J6i(berdasarkan kedua qira'ah itu, sebab

berpengaruh terhadap perbedaan makna, yakni afif ULti (dan

masukkan juga keluargamu).

frrliil r4 ',ti i Jy(kecuati orang vang tetah lebih dahulu

ditetapknn [alan ditimpa adzabJ di antara mereka) maksudnya adalah

ketetapan pembinasaannya di antara mereka.

W 'rr$i 
O ,gf {5 (dan ianganlah kamu bicarakan dengan

Afu tentang orang-orang yang zhalim) dengan memohonkan

keselamatan bagi mereka.

Kalimat 6;{r, ftS {t*rrna sesungguhnya mereka itu aknn

ditenggelamkan) sebagai alasan membicarakan itu, bahwa

sesungguhnya mereka telah ditetapkan unfirk ditenggelamkan karena

kezhaliman mereka. Jadi, barangsiapa yang demikian, maka tidak

berhak didoakan. ' ,

6fi li]f (apabila lcamu telah berada di atas) maksudnya

adalah cia g<amu di atas). ,5;1 ;rj iri Qro*" dan orang-orang yang

bersamamu) dari kalangan keluargamu dan para pengikutnu. gul :F
(di atas bahtera itu) denganmerumpangrnya. ri$'eW "fi 6'{rt; )ir
a;-rfii (maka ucapkanlah, "segala puji bagi Attah yang telah

menyelamatkan lcami dari orang-orang yang zhalim.'). Maksudnya

adalah, pisahkanlah kami dari mereka dan selama&anlah kami dari

mereka, seperti firmdn-Ny a, '4jdr i; ;t 3!5 rt;iS 
;-lt iiS ;;; '41;

(Malra orang-orang yang zhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-
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alcarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam). (Qs. Al
An'aam [6]: a5). Penafsiran kisa]r ini telah dipaparkan secara lengkap

dalarn sr:rah Huud.

Dinyatakannya keberadaan di atas perahu merupakan

keselamatan yang pasti dari tenggelam, karena telatr ada pada ilmu
Altah bahwa itu menjadi sebab selamatrya mereka dari kezhaliman

dan selamatrya mereka dari adz-ab yang menimpa mereka (yang tidak
naik perahu).

Allah lalu memerintahkannya untuk memohon kepada Tuhan-

Nya sesuatu yang bermanfaat bagnya $$ {fi ,!-J1 v, ,i; <a""
berdoalah, "Ya Tulnnht, tempotkanlah aht pada tempat yang
diberkahi."). Maksudnyq turunkanlah aku di dalarn perahu.

Jumhur membacanya {fi a"og* dhammah padalrrxuf miim
dan fathah pada htrnrf zaay karena dianggap sebagai mas Mari.

Zwr bin Hubaisy, Abu Baler dari Ashim dan Al Mufbdhdhal
mem-bacanya dengatfathah pada huruf miim dan lcasrah pada huruf
zarykarena dianggap sebagai ism makan (sebutan tempat).

Maknanya berdasarkan qira'ahpertama yaitu kirf, \ryt o1f
(tempatkanlah aku dengan penempatan yang diberkatri).

Maknanya berdasarkan qira'ah kedua vaitu &iri 6k flft
(tempatkanlah alcu di tempat yang diberkahi).

Al Jatrhari berkata, *i:ijr, derganfothahpada hunrf zaoy dan
miim adalah'J I ir,yakni'-1 tU, (tinggal sementara). Anda mengatakan

rF:-r;J-ttl.-
Suatu pendapat menyebutkan bahwa Allah SWT

memerintahkannya untuk mengucapkan ini ketika memasuki perahu

itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa Allatr SWT
memerintahkannya untuk mengucapkan ini ketika keluar darinya.
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Ayat ini sebagai pengajaran dari Allah bagt para hamba-Nya

ketika mereka naik kemudian turun agar mengucapkan ini.

Kalimat |4fi i{ :"\ (dan Engkau adalah sebaik-baik Yang

memberi tempat) adalah pujian darinya kepada Allah 'Azza wa Jalla
di akhir doanya.

Al Wahidi berkat4 "Para mufassir mengatakan batrwa beliau

diperintahkan unhrk mengucapkan ;fi1 'Ai lsegala puji bagi Allah)
setelah menaikinya, dan mengucapkan 60 {3, d-5 r:,t gta Tuhanlat,

tempatkanlah aht pada tempat yang diberkahi) ketika turun darinya."

Kata penunjuk pada firman-Nya, ,"5 A$ 4"tl (sesungguhnya

pada firejodianJ itu benar-benar terdapat beberapa tanda flcebesaran
AllahJ) menunjukkan apa yang telah Allah kisahkan kepada kita
mengenai Nuh AS.

Makna i:rrfli adalah bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan

Allah SWT dan tanda-tanda yang bisa dijadikan bukti tentang

keagungan-Nya.

',4g g ob (dan sesungguhnya Kami menimpakan adzab

flrepada kaum Nuh itufi maksudnya adalah, benar-benar menguji

mereka dengan mengutus paxa rasul kepada mereka untuk

menampakkan yang taat dan yang maksiat kepada manusia. Atau,

kepada malaikat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Allah
SWT memperlakukan mereka seperti kepada orang yang tengah

menguji perihal mereka; terkadang dengan pengutusan para rasul dan

terkadang dengan menurunkan adzab.

'u;t:{;;igblUi'}(lcemudian,Kamiiadikansesudahmereka

umat yang /afn) maksudnya adalah setelatr pembinasaan mereka.

Mayoritas mufassir mengatakan bahwa umat yang Allah
jadikan setelah mereka adalah kaum Ad dan Huud, karena kisah
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mereka disebutkan setelah kisah Nuh di selain tempat ini, serta

berdasarkan finnan-Ny4 d ,;, ):t b i6L'6C iyffb'Jt loan
ingatlah oleh lcanru sekalian di waldu Allah menjadiknn kamu sebagai

pengganti-pengganti [yang berhtasal sesudah lenyapnya kaum Nuh).

(Qs,Al A'raaf [7]: 69).

Ada juga yang mengatakan batrwa umat itu adalah kaum

Tsamud, karena mereka adalah katrm yang dilinasakan dengan suara

yang mengguntur, dan pada kisatr ini Allah SWT berfirman, ffJe,
i:|jfr @ofu dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur).

Ada juga yang mengatakan bahwa umat itu adalah penduduk

Madyan, kaum Syu'aib, sebab mereka termasuk yang dibinasakan

dengan suara yang mengguntr.

i'( W 6 'e{A ACffi (talu Kami unu kcpada mereka,

seorang rasul dtri kalangan mereka sendiri [yang berkataJ,

"sembahlah Allah.'). Kata bantu untuk/7 #"jf ai sini menggunakan

rJ, padahal kata bantunya adalah it, **U menunjukkan bahwa rasul

yang diutus kepada mereka berasal dari mereka dan tumbuh di antara

mereka, sehingga mereka mengetahui tempatrya dan kelatrirannya.

Hal ini agar kepercayurn mereka terhadap perkataannya lebih banyak

daripada kepercayaan mereka terhadap orang asing.

Ada juga yang mengatakan bahwa penggunaan kata bantg ql
untuk"f 7 tersebut mengindikasikan makna hal perkataan, yakni iiJ tilg

Jr4ijt 9[.J. r* (Kami katakan kepada mereka metalui lisan rasul itu),

"^1 !fi.X @enbahlah Allah oleh lcamu sekalian). Oleh karena itu,

digunakan latazhi:rf sebagai penafsirnya.

., Pendapat yang pertama lebih tepat, karena ril"3f mengandr:ng

tili, sehingga tidak perlu kata bantu *J *tok melahirkan makna itu.

;:* g il- KG (setrali-kali tidak ada tuhan selain daripada-

Nya) sebagai alasan perintatr untuk menyembah. 't;fi ffr @atra
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mengapa lramu tidak bertabrta [kcpada-NyaJ?) yakni tidak takut akan

adzab-Nya disebabkan kesyirikan kalian?

+rj u'Stt lt; (dan bertratalah pemuka-pemuka di antara

kaumnya) maksudnya adalah para pemuka dan para pemimpin

mereka.

Allah lalu menyifati para pemuka itu dengan kekufuran dan

pendustaan , {."_gi fu,fKS W651 fyang kafir dan yang mendustalan

akan menemui Hari Akhirat tketakl).Maksudnya adalah mendustakan

hisab dan siksa di akhirat. Atau, mendustakan pembangkitan kembali

setelah mati.

'f{6Jt (dan yang telah Kami mewahknn mereka) maksudnya

adalah, Kami lapangkan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan dunia,

lalu mereka sombong karena apa yarrg mereka peroleh 6trt t;y, '

(dalam trehidupan di &tnia) yang berupa banyaknya harta dan

mewahnya kehidupan

'f.$ 5t $yft6, C, ([orangJ ini tidak lain hanyalah manusia

seperti tramu) maksudnya adalatr, para pemuka itu mengatakan

perkataan ini kepada kaumnya. Mereka menyifatinya - deng?l

kesamaan sebagai manusia. Juga dalam hal makan, ,4'o;tk E 3f-
(dia malran dari apayang knmu malwn), dan dia minum dari apa yang

kamu minum. Dengan demikian, menurut mereka hal itu tidak

menyebabkannya memiliki keutamaan atas mereka.

Al Farra mengatakan bahwa may,aa';ffui 9 5Aj @*
meminum dari apa yang lmmu minum) dengan anggapan dibuangnya

kata g adalah '4 o;.F q.
Ada juga yang mengatakan bahwa 6 di sini sebagai mashdar,

sehingga tidak memerlukan aid [sesuatu yang kembali kepadanya

atau kepada 6].

:fi, $. $fi :;; (dan sesungguhnya iika kamu sekalian

menaati manusia yang seperti ftamu) yang sifat-sifatnya demikian
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tadi, 6i;t 61 fir1 loXroy, bila demiflan, kamu benar-benar

[menjadiJ orang-orang yang merugi). Maksudnya, tertipu, karena

kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian dan mengikutinya, padatral

dia tidak memiliki kelebihan atas kalian.

Pertanyaan pada firman-Nya, '& St -K f;$ @pakah da
menjanjikan lepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati)
sebagai kalimat permulaan yang memastikan apa yang sebelumnya,

yaitu menjelekkan mereka bita mengikutinya. Ini dibac" 'p" dengan

kasrah pada hunf miim dari t!t1i- - i:r6 seperti Uei - Oti. Dibaca

i"Up 4,9*g* dhammah pada huruf miim dari'.et:;- tr6, seperti

Jrii - JtI.

111+1 6i; Kt (dan telah menjadi tanah don rulang-belutang)
maksudnya adalalU sebagian tubuh kalian telah menjadi tanah dan

sebagiannya menjadi tulang-belulang.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa didahulukannya
penyebutan CS"AAunkarena lebih jauh di dalarn otak mereka.

Ada juga yang mengatakan batrwa ,naknanya adalah, para

pendahulu kalian telah merfadi tanalU sedangkan yang belakangan

telatr meqiadi tulang-belulang.

3,;ri 'frl Go*" sesungguhnya akan dikeluarkan) dari
kuburan kalian dalam keadaan hidup sebagaimana sebelumnya.

Sibawaih berkata, "bf y*g pertama berada pada posisi ttoshab

karena pengaruh flA t"rbua"p"Vr,sedangkan i,f y*g kedua sebagai

badal darinya."

Al Farra, Al Jurumi, dan Al Mubarrad mengatakan bahwa Lf
yang kedua sebagai penegas, dan pengulangan itu memang baik
karena panjangrya redaksi. Seperti itu juga yang dikatakan oleh Az-
Zajjaj.
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Al Akhfasy mengatakan bahwa llf yang kedua terada pada

posisi rafa' karena .fi'l yang disembunyikan, yakni '&'ft .LW
(terjadilatr pengeluaran kamu), seperti Anda mengatakan JqJl irl
(hari ini perang). Jadi, makn*yu iqtt L:t;;- i*rr G,*i ini terjadi

perang).

'"i;3 q3$ {>(.,$ $auh, iauh selcali [dari kebenaranJ apa

yang diancamkan kepada lcamu i/z) maksudnya adalah o)ibi 6 'l;;.

(jauh dari kebenaran apayangdiancamkan kepada kamu itu), atau l*li
ot3O-i 6 (auh dari kebenaf,an apa yang diancamkan kepada kamu itu).

Pengulangan ini sebagai penegas.

Ibnu Al Anbari berkat4 "Ada sepuluh macam logat atau aksen

untuk latazh 3(5."
Dia lalu menyebutkannya, dan itu diterangkan dalam ilmu

nahwu. Lafazh ini dibaca dengan sebagian logat itu. Huruf laam pada

kalimat 6i;;' tIl-bertujuan menerangkan yang dijauhkan, sebagaimana

firman-Nya 1tr :;5 (Marilah ke sini). (Qs. Yuusuf [12]: 23)'

Seakan-akan dikatakan: karena apa penjauhan ini? Lalu dijawab, q
'"ti| (lrarena apa yang diancamkan lcepada kamu itu). Mal<rrarrya

adalah, setelah dikeluarkannya kalian karena janji yang telah

diancamkan kepada kalian. Ini berdasarkan anggapan bahw-a .itili
adalalr ismJi'L.

Az-Za11aj berkata, "Ifu dengan perkiraan mashdar, yakni UJr

i:'S-i r;l (a,rh dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu),.

ata;r- tt2!fui 6t Ui (auh dari kebenaran apa yarLg diancamkan kepada

kamu) menurut qira'ah dengan tanwin, sehingga berdasarkan ini

dianggap sebagai mub t ada', dan khab ar -"v u'oilj' 4
A[ah SWT lalu menerangkan pembangkangan mereka, bahwa

mereka mengatakan, G\S 6q- fi 'e 3y ltreniaupan itu tidak lain

hanyalah kehidupan kita di dunia ini). Maksudnya, kehidupan itu
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tidak lain hanyalatr kehidupan dunia, tidak ada kehidupan akhir yang

kamu janjikan kepada kami.

Kalimat 6 dfi (kita rnati dan Hta hidup)sebagai penafsiran

apa yang mereka nyatakan tentang terbatasnya kehidupan mereka

pada kehidupan dunia saja.

Kemudian mereka menyatakan penafian pembangkitan

kembali, dan ancamannya itu adalatr kedustaan terhadap Allah.
Mereka berkata, $L ;fr e 6ii Y, 13 i,t@ 'qy#,'gtj (dan

selrali-lrati tidak akan dibangkitkan tagi. Dia tidak tain hanyatah

seorang yang mengada-adakan lcebohongan terludap Allah).
Maksudnya, pemyataannya itu hanyatah mengada-ada, kedustaan

terhadap Allah.

Q67, li ii (, Taan kami sekali-kati tidak akan beriman
kcpadanya)"maksudnya adalab kami sekali-kali tidak mempercayai

perkataannya itu.

A)i,fr Si6 (Rasut itu berdoa, "Ya Tuhanht, tolonglah aht.").
Maksudnya adalah, tatkala Nabi mereka mengetahui bahwa mereka

tidak mempercayainya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, tolonglatr aku

atas mereka dan hukumlah mereka karena telah mendustakanku."

'qri"i# *5916 (Allah berfirma "Dalam sedikit waldu

lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang melnyesal.')

maksudnya adalab Allah SWT berfirman meqiawab doanya dan

menjanjikan pengabulan doanya itq "Dalam waktu dekat mereka pasti

menjadi oftrng-orang yang menyesal, karena perbuatan mereka berupa

pendustaan, kekeraskepalaan, dan pembangkangan pada kekufuran."

6 padapada kalim?t )$(5 sebagutambahan arfiarujaar dart

majrur, guna menegaskan sedikitnya waktu, sebagaimana firman-Ny4

itl'6 F-rG (Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah). (Qs. Aali
'Imraan [3]: 159).
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Allah SWT lalu mengabarkan, l4 'frrt (maka

dimusnahlranlah merelca oleh suara yang mengguntur), adzab-Nya

meliputi mereka dan kemtrkaan-Nya turun menimpa mereka.

Para mufassir mengatakan bahwa Jibril meneriakkan satu

teriakan kepada mereka disertai angin yang dengannya Allah

membinasakan mereka, sehingga matilah mereka semtxt.

Ada juga yang mengatakan bahwa '^r$i (suara yang

mengguntur) adalah' adzab yang turun menimpa mereka. Contoh

pengertian ini adalah ucapan penyair berikut ini:

,6i'!i & wSerri '^re |$i )t; ,:t1")t 1va,

"Zaman pun berpekik terhadap keluarga Barmuk dengan suara

mengguntur

maka merepn pun menyungla,tr plada dagu karena sangat perasnya."

Htxuf baa'pada kalimat A/it,t"rt ^tdengan 
'€rt

Allah SWT kemudian mengabarkan tentang apa yang mereka

alami setelah adzab menimpa mereka, *f i!;6 (dan Kami jadikan

mereka [sebagaiJ sampah banii),seperti sampah sungai. Ititit u6u1r1,

apa yang dibawa oleh sungai, berupa sampah pepohonan, rerumputan,

kuyo, dan sebagainya, yang biasa mengapung di permukaan air.

Maknanya adalah, mereka dihancurkan hingga kering layu seperti

mengeringnya sarrrpah.

'qr\-{At ,.fr.t!*{, (malm kebinasaantah bagi orang-orang yang

zhalim itu). Manshub-rtya t!4 adalah karena sebagai mashdar, yaifit

termasuk jerrrs mashdar yang fi'l-rrya tidak disebutkan bersamanya,

yaitu rlii tllii. huruf laam di sini untgk menerangkan perkataannya

itu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nyq A_ iifrt (mala masupkanlah ke dalam
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bahtera itu), diaberkata, "(Maksudnya adalah) jadikanlah bersamamu

di dalam perahu itq #{ #.; :P ;22 (sepasang dari tiap-tiap

[jenisJ);'

Ibnu Abi SyaibalU Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mnndzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, " ,;t ii
(fi {1, a,j <ao" berdoalah, "Ya Tuhanht, tempatkanlah aht pada

tempat yang diberkahi.") maksudnya adalah, Atlatt mengatakan ini
kepada Nuh ketika dia hendak turun dari bahtera.'1

Mereka juga meriwayatkan dari Qatadah, mengenai ayat ini,
dia berkata, "Allah mengajarkan kepada kalian tentang apa yang hartrs

kalian ucapkan ketika naik dan ketika turun. Adapun ketika naik,

maka yang diucapkan 
-adalatr , ',*; li(L6l:ii^6 'k" aii'O*"

'bAifr q $3V @ Wot* suci Tuhan yang telah menundukkan

semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu

menguasainya, dan sesungguhrrya kami akan kembali kcpada Tuhan

tram\. (Qs. Az-zu}finrf [a3]: l3-1a) tu i; 'Slt6j:t6i;tl A
'6 jiii loengan menyebut noma Allah di wabu birlayar dan

berlabuhrrya. Sesungguhnya Tuhanht benar-benar Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang). (Qs. Huud [ 1]: al). Sedangkan ketika hrun,
maka yans diucapkan adalati, '4fi 7 :rfi Ki {i, ,iJ o (ro
Tuhanla+ tempatlanlah afu pada tempat yang diberkahi, dan Engkau

adalah sebaik-boik Yang metnberi tempat)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik, mengenai

firman-Nya, Gj @mat)dia berkata" "(Maksudnya adalah) iif lumat)."

Ibnu Jaxir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq dq| Lq|
(jauh, jauh selcali [dari lcebenaranJ), dia berkata, "(Maksudnya
adalah) q;.A.(auh, jauh sekali)."

Ibnu Jaxir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyq
,W'iri;;t (dan Kami jaditran merekn [sebagaiJ sampah banji), dia
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berkata, "Mereka dijadikan

rusak."

seperti pepohonan yang telah mati dan
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,rKemudian Kami ciptakan sesudah mereka umat-untatyang lain.

Tidak (dapat) seuatu amat pun mendahului aialnya, dan tidak

(dapat pula) mereka menangguhkan (dari aialnya itu). Kemudian

Kami utus (kepada umat-umat itu) rusal-rasul Kami berturut'turul

Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu

mendustakannya, maka Kami perikuthan sebagian mereka dengan

sebagian yang lain. Dan Kamiiadikan mereka buah tutur
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(manusia), mtka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak

beriman. Kenudian Kami utns Musa dan saudaranya Haran

dengan membawa tanda-tanda (Kebesaran) Kami, dan bukti yang

nyata, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar haumnya, maka

mereka initakabur dan mcreka adalnh orong'orang yang sombong.

Dan mereka berkata,'Apakah (patut) kita.percaya kepada dua

orang manwia seperti kita (iuga), padahal kaummereka (bani

Isra'il) adalah ofang-orang yang menghambakan diri kepada kita?'

Maka (tetaplah) mereka mendustakan heduanya, sebab itu mereka

adalnh termasuk orang4rung yang dibinasakan Dan

sesungguhnya telah Kami befikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa,

agar mereka (bani Isra'il) mendapat petuniuk Dan telah Kami

jadikan (Isa) putra Maryam beserta ibunya sualu bukti yang nyata

OaSi kekuasaan Kami), dan Kami melindungi meteka di suatu

tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang

rumput dan swnber-sumber air bersih yang mengalin Hai rasul-

rosul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan keriakanlah

amal yang s halih. Ses ungg uhnya Aku Maha Mengetahui apa yang

kamu kerjakan- Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama

kamu semua, agarna yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka

bertakwalah kepoda-Ku Kemudian mereka (pengikut-pengikut

rosul itu) meniadihan dgarru, ruereka terpecah-betah meniadi

beberapapecahan Tiap-tiap golongan mctosa bangga dengan apa

yang ada pada sisi ruereka (masing-masing). Maka biarkanlah

mereka dalam kesesatannya sampai suatu wahtu Apakah mereka

mengira bahwa harta dan analc'anakyang Kani berikan kepada

merelea itu @erarti bahwa), Kami bersegera memberikan kebaikan-

kebaikan kepodt mereka? Tidah sebenarnya nurekatidak sadar.n

(Qs. Al Mu'minuun [23]: 42-56)
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Firman-Ny 4 b# b 6US ;i (Kemudian Kami ciptalcan

sesudah mereka) maksudnya adalah sesudah pembinasaan mereka

4F. €jj 1"*ot-wnat yang lain).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa mereka adalah kaurn

Shalih, kaum Luth, dan kaum Syu'aib, sebagaimana dituturkannya

kisah-kisah mereka dengan urutan itu dalam surah A1 A'raaf dan

Huud.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah bani Isra'il.

i ;iradalah |;ii tu1na1.uma|. Kemungkinan sisi penggunaan

bentuk jarnak untuk lafazt. t:lFt di sini dan bentuk tnnggal pada ayat

yang lalu [yakni e/: V N b 6US '] (Kemudian, Kami jadikan

sesudah merelra umat yang lain). (Qs. Al Mu'minuun [23]: 3l)l
s4ngat dekat, yakni memaksudkan berbagai mactrm umat di sini, dan

hanya safu umat di sana.

Allah SWT lalu menerangkan kesempurnaan ilmu"Nya dan

kekuasaan-Nya terhadap para hamba-Nya, 'oirF5-66J'i3 a AS U

(Tidak fdapatJ sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak

[dapat pulal mereka menangguhkan [dari ajalnya ituD. Maksudnya

adalah, tidak satu pun golongan yang hidup pada satu generasi yang

dapat mendahului ajalnya yang telah ditetapkan untuk binasa, dan

tidak pula menangguhkan dari ajal itu, seperti firman-Nya, ;{i;1a6L
'ri,#-{; ''1617 i,iai5-56 Q4pabtta telah datang ajal merelca, maka

merelra tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak

[pulal mendahulukan[nyaD. (Qs. Yuunus [10]: a9). il

Atlah SWT lalu menerangkan bahwa rasul-rasul-Nya setelatr

umat-umat ini sangatlatr banyak, dan perihal umat-umat mereka juga

sama dalam hal mendustakan para rasul itu. Allah berfirman, &5 ?
W tli (kemudian Kami utus [kepada umat.umat ituJ rasul-rasul

Kami berturut-turut). Kalimat ini di-'athf-kan kepada kalimat

sebelumnya, dengan makn4 pengutusan setiap rasul setelatr adanya
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umat yang dia diutus kepada mereka. Jadi, bukan berarti pengUtusan

para rasul itu setelatr adanya semua umat itu.

Makna 6 (berturut-turut) adalah satu demi satu, yang

sebagiannya setelah sebagian yang lain, yaitu dari ?!t y*rg artinya

3;ir(sendiri).

A1 Ashma'i berkat4 "rlb ug 'c,$t2 attnya aku menyertakan

sebagian kitabku pada sebagian lainnya, hanya saja antala masing-

masingnya adajeda."

Ulama lainnya rnengatakan bahwa i-ltilit artinya fi'; t;i'rl'lit
y'ii (pengurutan tanpa jeda).

Ibnu Katsir dan Ibnu Amr membacanya ti-F, dengan tanwin,

karena dianggap sebagai mashdar.

An-Nahhas berkata, "Berdasarkan ini, maka boleh membaca

,s|p, dengan kasrah pada huruf taa' pertam4 karena makna 61'5 ?
adalah rsrj (mengutus berturut-turut dengan selang waktu). Bisa juga

pada posisi haal,yakni U-qr,fi (secara berturut-turut)."

Kalimat tfK 6i:'t] ,V C |9 Giap-tiap seorang rasul datang

kepada umatnya, umat itu mendustaftani,rrya) adalahkalimat permulaan

yang menerangkan datangnya setiap rasul kepada umatrya'

Sedangkan yang dimaksud kedatangan adalatr penyampaian.

lfr i6 Gil (matra l{ami perikutkan sebagian mereka

dengan sebagian yang /ain) maksudnya adalah dalam hal kebinasaan

dengan turunnya adzab kepada mereka.

a'F , Ai'K., @ay Kyi jadikan mereka buah tutur

fmanusia). L-;e(li adalah frtsil (buah pembicaraan), yaitu yang

diperbincangkan manusia, seperti kata t#"tb\i yang merupakan

bentuk jamak dari "U.Ff,yaitu sesuatu yang menakjubkan manusia.

Al Akhfasy berkata, "Dikatakan A'F AiKr (dan Kami

jadilran mereka buah tutur fmanusiaJ) karena sebagai buah tutur yang
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buruk, dan ini tidak 9tgq*p untuk buah tuttrr yang baik,

sebagaimana dikatakan tl,-r6 O)tl jb, yak,ai pelajaran, bahwa fulan

menjadi buah tutur yang baik. Juga sebagaimana yang difirmankan

Altarr swr dalam ayat lain, ,#ir;i;ri; ar;f ifji# (Matra Kami
jadilran mereka buah mulut dan Kami hancurkan merelca sehoncur-

lnncurnya). (Qs. Saba' [3a]: l9).

Saya katakan: lni tidak harus begitu, karena kadang dikatakan
g; '6-re l$6 tA (tulan menjadi buah tufirr yang baik). Contohnya

ucapan Ibnu Duraid dalam Maqshurah-nya,

,s), d)+t -* ,< ,.n.1 . 1o.o,...4..
o.ttr d+;\- e-,;"Jl t^il_;

"sesungguhnya manusia itu alan menjadi buah bibir ,rprn*ggotnyo

Malra jadilah buh bibir yang baik bggi yang mengisahkannya;'

6j;i-'1 
"fLfr 

(*ot- kebinasaantah bagi orang-orang yang

tidak beriman). Di sini mereka disifati "tidak berirnan", dan pada

redaksi yang lalu disifati "zhzdim'', karena.masing-masing penyifatan

ini terlatrir dari masing-masing golongan itu. Atau karena yang

ditakukan oleh golongag yang ini hanya tidak beriman (tidak

, sedangl<an mereka (yang disifati dengan le2ffiiman)
ditambah dengan mengatakan perkataan-perkataan buruk, yang

merupakan kezhalimanpahng besar dan paltng buruk.

Allah SWT lalu mengisabkan apa yang tcdadi pada Fir'aun

dan kaumnya ketilca diutunya Musa dan Harun kepada mereke 7
g* fft$\'o* W .;i $1:\$cnuaian Kan i uttts Mtua din
saudoranya Harwt dengan mernbawa tanda-tanda [KebesaranJ Karni,

dan buhi yang n!ata), yaitu sembilan mu\iizat yang telah disebutkan

beberapa kali. Namun di sini tidak termasuk pembelahan laut karena

maksudnya adalah tanda-tanda yang mereka dustakan. Maksud ld.ilJr

qJr pulti yang nyata) adalah hujjatr yang nyata danjelas.
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Namun ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah

kesembilan mukjizat itu, dan 'athf (pteran*1j*l ini termasuk bentuk

perangkaian, seperti ungkapan TGdt iti Srilt 9'$Jt J! (kepada sang

raja yang pemimpin dan Ibnu Al Hamam).

Ada juga yang mengatakan baSwa maksud ;6jr fulrill @ukti

yang nyata) adalah tongkat, karena tongkat merupakan induknya

mukjizat Musq sehingga 'athf (perarrgkaian) ini termasuk benhrk

perangkaian, seperti merangkaikan Jibril dan malaikat'

Ada juga yang mengatakan balwa maksud Urfli ltanaa-taqda)

adalah yang ada pada Musa dan Harun, sedangkan maksud i'ritilJr

liir uaA*, bukti-bukti yang nyata, yaitu sembilan mukjizat.,,
Maksud fi,Jr pada firman-Ny a, .*-*i 6;i lL (kepada

Fir'aun dan pembesar-pembesar lcaumnya) adalah para pemuka dari

kalangan mereka, sebagaimana dijelaskan bebeberapa kali'

'tir{;le (matra mereka ini takabur)maksudnya adalah mencari

kebesaran sehingga tidak tunduk kepada kebenaran 46 t;' .ij'(3 
(do.n

merela adalah orang-orang yang sombong), yang menguasai manusla

dengan kelaliman dan kezhaliman, bertindak sewenang-wenang

terhadap mereka, congkak, anglqrh, keras kepal4 dan membangkang.

Kalimat Lah dA ';iJ fl$ (dan mereka berkata, "Apakah

fpatutJ Hta percaya trepada dua orang manusia seperti Hta [iugaJ)

di-:ath-kan kepada kalimat 'tir{ZlU' (maka mereka ini takabur) qrufrra

mengingkari, yakni, bagaimarra mungkin kami mempercayai manusia

yang seperti kami juga?

Kata '-,:ttt (manusia) bisa digunakan untuk yang tunggal,

seperti pada frmarr-Nya, (* (i. ltvtanusia yang sempurna)' (Qs'

Maryarn [19]: 17). Bisa juga untuk bentuk jamak, seperti firman-Nya,

(fr ;li ; ';; (:$ <ttt* lamu melihat seorans manusia)' (Qs

Maryarrr LlgT: 26). Jadi, bentuk tatsniyah (berbilang dua) [yakni

kalimat {A) di sini berdasarkan maknanya yang pertama, dan
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bentuk tunggal lafazh J+i, Fa*i pada katimat w1 adalah karena

termasuk statns mashdar.

Makna 'r* 6 q6; Qtadahat kaum merelca [bani Isra'ilJ

adalah ordng-orang yang menghambalcan diri kepada kita) adalah,

mereka (bani Isra il) tunduk kepada mereka dan mematuhi perintatr

mereka seperti halnya hambasatraya.

Al Mubarrad berkata, *lrlir adala]r c,iel, bH,ir (yang patuh

dan tunduk)."

Abu Ubaidah berkata, "Orang Arab menyebut orang yang

merendahkan diri kepada ruia'i lqtt (budaknya; harrrbanya)."

Ada juga yang mengatakan batrwa kemungkinan Fir'aun

mengakg tuhan, lalu memerintabkan manusia untuk menyembatrny4

kemudian mereka pun mematuhinya

Hr;r:rtf loampada kata 6 terkait dengan'r1/9.. Didahulukannya

penyebutannya berhrjuan menyesuaikan pemisah antar ayat, dan

kalimat ini sebagai haal Q<eterangan kondisi)

6jr3? (maka [tetaplahJ mereka mendustakan keduanya)

maksudnya adalah 6{r-5, ,}, tt?16 (maka mereka tetap mendustakan

keduanya). lrg\fii A't'K, $ebab itu mereka adalah termasuk orang-

orangyang dibinasakan) dengan ditenggelamkan di laut.

Allatr SWT lalu menceritakan kejadian yang dialami oleh

kanm Musa setelah ditenggelamkannya musuh mereka, ,ri G.ffi{t
{nt[ (don sesungguturya telah l{atni berikan Al Kitab [TauatJ
kepada Mwa).

Maksud {fS ini adalah Taurat. Di}fiususkannya penyebutan

Musa adalah karena Taurat dittrnrnkan kepadanya di bukit Thur,

sementara Harun menggantikannya di tengatr kaumnya.

6:ff- fr @S* mereka [bani Isra'ilJ mendapat petuniufr)

maksudnya adalah, agar kaum Musa mendapat petunjuk kepada
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kebenaran dan mengamalkan syariat-syariat di dalamnya. Jadi, Allah
SWT menjadi pemberian Taurat kepada Musa sebagai pemberian

kepada kaumnya, karena walaupun Taurat itu diturunkan kepada

Musa, tapi itu unhrk menunjuki kaumnya.

Ada yang mengatakan bahwa dalam redaksi ini adalah mudhaf
yang dibuang dan digantikan oleh mudhaf ilah, yakni 

"ri ?]i 6
,./6jl (Kami berikan Al Kitab [Taurat] kepada kaum Musa).

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir pada kalim at ili
kembali kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Pendapat ini
keliru, karena Musa diberi Taurat setelah dibinasakannya Fir'aun dan

para pengikutnya, sebagaimana difirmankan Allah SWT, 6( 'fr3

6fii 6-t:h=t K14U $. t4,r%)l Cj (Dan sesungguhnya tetah

Kami berikan kepada Musa Al Kitab sesudah Kami binasalmn
generasi-generasi yang terdahulu). (Qs. Al Qashash l2\: a!.'

Allah SWT lalu mengisyaratkan kepada kisah Isa secara

global, '^1I. Atlj i, 'd (i:3.2 lDan telah Kami jaditran [IsaJ putra
Maryam beserta ibunya suatu bulai yang nyata [baSt lcelansaan

Kami). Maksudnya adalah tanda yang menunjukkan kebesaran

kekuasaan Kami dan keindahan ciptaan Kami. Pembahasan tentang ini
telah dipaparkan di akhir surah Al Anbiyaa', 'ail; -t6:: t'{-ff;
<*jA (Dan Kami jadikan dia dan analmya tanda firchtasaan

AllahJ yang besar bagi semesta alam). (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:91).
Makna firman-Ny a, i;; Jt WJt;3 (dan Kami metindungi

merelra di suatu tanah tinggi yang datar) adalah f ; f , tai suatu
' tempat yang tinggi), yakni Kami jadikan keduanya menempati tempat

itu.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu adalah kota Dimasyq.

Demikian yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam, Sa'id bin Jubair,

dan Muqatil.
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Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Baitul Maqdis.

Demikian yang dikatakan oleh Qatadah dan Ka'b.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalatr Palestina.

Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi.

Sfi g( @ang banyak terdapat padang-padang rumput)

maksudnya adalah, ada tempat yang bisa ditinggali. -$3 gan
sumber-sumber air bersih yang mengalir), yakni Wu e6i (air yang

mengalir). ' '

Az-7-anaj berkata, "Maksudnya adalah air yang mengalir dari

mata air." Berdasarkan pengertian ini, maka huruf miim-nya sebagai

tambahan [yakni asalnya 'r* lo*tu air]], seperti ditambahkannya

hwuf miimpadak,ata'$.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini bentuk j";i yang

bermakna'Jfr.

Ali bin Sulaiman Al Akhfasy berkata, "Dikatakan - irat ,;;
I t... . . ,t'.03;;t - W fi apabila air itu mengalir." Demikian juga yang

dikatakan oleh Ibnu Al A'rabi.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata itu diarnbil aari ir;rl.ir
yang artinya $3r lmanfaag.

Al Farra berpendapat seperti yang dikatakan oleh Az-7,ajjaj.

4i ; 'rg jfj tfu <noi rasut-rasut, makantah dari
makonan yang baik-baik). Az-7ayaj berkatq *Khithab ini untuk
Rasulutlah SAW, dan bentuk jamak ini menu4iul*an batrwa para

rasul semuanya juga diperintatrkan demikian."

Ada juga yang mengatakan bahwa perkataan ni di-khithab-
kan kepada setiap nabi, karena inilah jalan yang harus mereka anut.

Jadi, maknanya adalah, dan Kami katakan, "Hai rasul-rasul..." sebagai

Htithab untuk masing-masing mereka secara sendiri-sendiri di
berbagai z:rrnanLmereka.
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Ibnu Jarir mengatakan batrwa l*ithab ini untuk Isa.

Al Farra berkata, *Ini seperti Anda mengatakan kepada
t,

seseorang, tib ttid (tahanlah terhadap l.arni)."

;liri *tinya yang baik,dan enak. Ada juga yang mengatakan

bahwa artiriya yang halat. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya

baik dan halal.

Setelah Allah memerintahkan. mereka untuk memakan yang

baik-baik, Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan amal-

amal yang shalih. Allah berfirman, WW\S (dan trerjatranlah amal

yang shalih), yakni ilp ,6 (amal yang shalih), yaitu yang sesuai

dengan syariat.

Allah lalu menyebutkan alasan perintah ini dengan firman-

Nyu, H 'o!-i lL. gl$esungguhnya Aht Maha Mengetahui apa ya4g

lcamu kerjakan), tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Ku, dan

sesungguhnya Aku akan memberikan balasan kepada kamu sesuai

dengan perbuatan kamu. Jika baik maka dibalas dengan kebaikan, dan

jika buruk maka dibalas dengan kebwukan.

iLi 'fi 'H ":$ i,y @esungguhnya [agama touhidJ ini,

adalah agama lcamu sernua, agama yang satu). Ini termasuk yang di-

khithab-kan kepada para nabi. Maknanya adalah, sesungguhnya

agama dan syariat kalian ini, hai para rasul, adalah agama yang sama

dan syariat yang sama, yang bertopang pada satu dasar yang

dengannya para nabi diutus AUah dan diturunkan kitab-kitab untuk

itu, yaitu berserunya semua nabi kepada penyembahan Allah semata,

tidak ada sekutu bagi-Nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah,

sesungguhnya yang telah disebutkan ini adalah agama kalian, maka

laksanakan itu.

Pengertian-pengertian tersebut dengan anggapan bahwa

maksud iltiai sini adalah illr lagama), sebagaimana firman-Nyu, (L
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it ,y 6{q;t:ii (Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak trami

menganut suatu agama). (Qs. Az-Zukhruf [a3]: 22). Contohnya

ungkapan An-Nabighah berikut ini,

ev ;:r il .\ ;fr'yi aL'o*.'!:;l'&'.k
"Aht beTsumpah sehingga tidakmeninggallan keraguan apa pun

untukdirimu.

Adakah berdosa seorang pemeluk agama padahal dia taat."

Ayat dibaca dengan kasrah pana lrlfazh 11 k*"ou dianggap

sebagai kalimat permulaan yang memastikan apa yang sebelumnya.

Dibaca j uga dengan fathah dan tasydid.

Al Kbalil berkata, *Kalimat ini berada pada posisi nashab,

karena 6 sebagai khafidh-nya. Ma}sudnya, Aku Maha Tahu bahwa

agama kalian ini adalatl yang Aku perintatrkan kepada kalian agar

kalian mengimaninya."

Al Farra berkata, *ll1 terkait dengatJitl yang disembunyikan.

Perkiraannya adalah '&t'g* i,f t*$ (dan ketatruilah batrwa

s*unggrrhnya agama kalian ini)."

Sibawaih berkata, "Ll terkait dengan 9yil1. fontu-"yu adalah

il7r5'ttl'J6lt'o(|, Sitri tmaf<a bertalrralatr kepada-Krq karena agama

kalian adalah 4gama yang sama)."

Huruf/oa'pada l@limat ffi p*f" bertahwalah kcpada-Ku).

berfirngsi mengrrrutkan perintah bertakwa dengan redaksi sebelumnya

yang menyatakan, "Tuhan kalian adalah satu-satunya Tuhan yang

berhak atas ketuhanan." Maksudnya, janganlah kalian melakukan

sesuatu yang menyebabkan hukuman atas kalian dari-Ku dengan

menyekutukan-Ku dengan selain-Ku, atai dengan menyetisihi apa

yang Aku perintahkan kepada kalian, atau melanggar apa yang Aku

larang atas kalian."
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Allah SWT kemudian menyebutkan kejadian yang dialami

oleh umat-umat sebelumnya akibat menyelisihi apa-apa yang

diperintatr oleh para rasul, tr: 6. ;A Wii, (kcmudian mereka

[pengifut-pengihtt rasul ituJ meniadiknn agama mereka terpecah-

belah menjadi beberapa pecahan). Huruf faa' di sini berfungsi

mengurutkan kedurhakaan mereka . kepada perintah takwa

sebelumnya. Dhamir-nya kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh

lataz}- iiii lugu-a). Maknanya adalah, mereka menjadikan agama

yang satu itu terpecah-belah.

Al Mubarrad berkatq "(ff arlr;rrrya terpisatr-pisah, terpotong-

potong, dan bermacam-macam. Bentuk tunggalnya 3i;, yaitu

golongan dan kelompok, seperti Vataitgryang bentuk jamak'tryali."

Allah SWT menyifati umat-umat itu, bahwa mereka berselisih;

satu golongan mengikuti Taurat, satu golongan mengikuti Zabur, satu

golongan mengikuti Injil, kemudian mereka merubah dan

menggantinya, dan satu golongan musyrik mengikuti kesesatan yang

. dirumuskan oleh nenek moyang mereka.

Ayat ini dibaca fi, dengan dhammah pada huruf baa', yacitrt

bentuk jamak a*, ":i;.Dibaca juga dengan fothah padahtxuf baa',

yakni @ (pecatran-pecahan), seperti *re,l i}i (po,orrgan-potongan

besi).

64 iii \V;z pQrap+rap golongan merasa bangga dengan

apa yang ada pada sisi mereka [masing'masingJ) maksudnya adalah,

setiap golongan dari golongan-golongan yang berselisih itu merasa

bangga dengan agama yangadapada mereka.

* 
-6 

4? I 'i-,i (*atra biarkanlah merekn dalam

lresesatannya sampai suatu wahu) maksudnya adalah, biarkanlah

dalam kejahilan mereka, karena. mereka bukan golongan yang

mendapat petunjuk, dan janganlah engkau merasa bersempit dada

karena ditangguhkannya adzab dari mereka, karena segala sesuatu ada
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waktunya. Allah SWT menyerupakan kejatrilan mereka dengan air

yang menyelimuti orang yang ada di dalamnya.

Asal makna iifir uaArn apa yang metiputi dan menyelubungi

Anda. Asal malaranya 'f,Jit (tutup). ifit uaA*, air yang sangat

banyak, sehingga dapat menuhrpi tanah. *t:slt 'fi adalah pemberian

yang meliputi banyak orang. Dengki juia disebut ifir "t 
o i;lr.

Adapun yang dimaksud di sini adalah kebimbangan, kelengatran, dan

kesesatan. Ayat ini bernada ancauun bagi mereka, bukan sebagai

perintatr bagi Nabi SAW untuk mewaspadai mereka.

Makna b & (sampai suatu walau) yaitu, sampai datangnya

waktu diadzabnya mereka yang berupa pembunuhan. Atau, sampai

mereka mati dalam keadaan kafir, sehingga mereka dradzab di neraka

,t$ J,€ c .t, fr} fi\';H @pakah mereka mengira balwa
harta dan anak-anok yang Karni berikan kcpada mereka i@

adalah, mereka mengira bahwa apa yang Kami berikan

kepada mereka di dunia ini, yang berupa harta dan,anak. ;r'{bG
gffi ([berarti bahwal Kami bersegera memberikan trebaikan-

lrebaikan kepada merelca). Malsudnya, sebagai kebaikan dan

kemuliaan mereka Hamzah [partikel tanya] ini untuk mengingkari.

Jawabannya diperkirakan yang ditunjukkan oteh katimat 'affi- i ,t
(tidak, sebenarnya mereka tidak sadar), karena ini di-'athf-kankepada

kalimat yang diperkirakan, yang dapat dipahami dari konteksnya.

Malsudnya, tidalq Kami tidak melakukan itu, bahkan mereka tidak

menyadari sama se[<ali, seperti binatang yang tidak memahami dan

tidak berakal, karena apa yang Kami berikan kepada mereka yang

berupa nikmat-nikmat dan tambahan-tambahan berbagai kebaikan,

sebenarnya adalah istidraj bagi mereka, yaitu agar mereka bertarnbah-

tambah dosa, sebagaimana difirmankan Allah SWT, Yi$il. { rE 6y
t311Sesz ngguhnya Kami memberi tangguh kcpada mereka hanyalah

supcrya bertamb ah-tamb ah dosa mereko) . (Qs. Aali' Imraan [3] : I 78).
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Az-Zaijai berkata, "Maknanya adalah, 4t:;rJt ,t 9, i eld
(dengan itu Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada

mereka), lalu lafaztr 1 dibuang, dan 6 pada kalimat (11 sebagai

maushul,sementara roiith-oyu(penghubun$ya) adalah yang dibuang

ini."

Al Kisa'i mengatakan batrwa tS ai sini satu kata, sehingga

tidak perlu memperkir akarr r abith.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa boleh waqaf pada lafazh

Vs-
Ada juga yang mengatakan bahwa waqaf derniktan tidak baik,

-'-1.",karena o*;i- memerlukan dua maful, dan sempurnanya kedua

maf ul-ny aberakhir pada lafazh gtg
Ibnu Al Anbari berkata, "Ini keliru, karena 6 di sini sebagai

pemisah."

Abu Abdirrahman As-Sulami dan Abdurratrman bin Abu

Bakrah membacany" LlQ dengan huruf !da', dengan anggapan

bahwa fa' il -ny a adalah ipu y*g ditunjukkan oleh U3-.ri[ yaitu 3r1i1i.

Bisa juga maknanya iil }n' L#*Allah bers.egera..."

Ulama yang lain membacanya for(io, denganhuruf nuun.

Ats-Tsa'labi berkata, *Qira'ah inilah yang benar, berdasarkan

kalimat )3$.-

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya. iiiLL;6i;;\?
(lremudian Kami utus fre-pada umat-umat ituJ rasul-rasul Kami

berturut-turut), dia berkata, "(Maksudnya adalah) sebagian mereka

mengikuti sebagian lain."

Dalam latazh lainnya disebutkan, "(Maksudnya adalah)

sebagitin mereka setelah sebagian yang lain."
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Ab d*rurroq,,IbnuJarir,Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, iili'€;'d W
'i!,@an telah Kami jadikon [IsaJ putra Maryam beserta iburrya suatu

bulai yang nyata [bagr kehtasaan Kami), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) melahirkannya tanpa ayah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas,

mengenai ayat ini, dia berkata, "(Maksudnya adalah) sebagai

pelajaran."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai finnan-Nya, ip Jy'tffit|j, (dan Kami melindungi mereka

di suatu tanah tinggi yang datar), dia berkata, "(Maksudnya adalah)
'U-$-li i;1r 1t "ut 

tinggr yang datar). Sedangkan c#6jr uaAuh lCir
gsfdlt (air yang mengalir), yaitu sungai yang dikatakan Allah, j; i
# ,1, cj2 lSesunggulrnya Tuhanmu telah menjadilcon anak sungai

di bawahmzl. (Qs.Maryarn U%:2$.

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinyq mengenai firman-Nya, i", 6L -(ifij(3 
@an

Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar), dta

berkata, "Maksudnya adalah bagtan tanah yang meninggi, yaitu

tempat terbaik untuk tumbuhnya tanaman. Sfi gi' lA,ang banyak

terdapat padang-padang rumput), yatari subur. Sedangkan aAir
adalah air yang muncul."

Waki, Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibatu AM b1n Humai4 Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hadm, Tamam Ar-Razi, dan Ibnu Asakir
meriwayatkan dengan sanadyang dinilai shahiholeh As-Suyuthi, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya" i;; 6L@i saatu tanah tinggt yang

datar), dia berkata, "Karni diberitatru bahwa itu adalah Dimasyq

@amaskus)."

Ibnu Asakir juga meriwayatkan seperti itu dari Abdullah bin

Salam.
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Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim
darinya.

Ibnu Asakir meriwayatkan serupa itu dari Abu Umamah secara

marfu', namun sanadnya dha'if.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dalam Al Ausath,

Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Murrah An-
Nahzi: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aSy i;3t gr-
Rabwah adalah sebidang tanah yang tertutup pasir).

Abdwrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al
Hakim dalam Al Kuna, serta Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu
Hurairah, dia berkat4 "Maksudnya adalah area berpasir di Palestina."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari haditsnya secara

marfu'.

Ath-Thabarani, Ibnu As-Sakan, Ibnu Manduh, Abu Nu'aim,
dan Ibnu Asakir meriwayatkan serupa itu dari Al Aqra bin Syafi Al
Akki secaramarfu'.

Ahmad, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Abu
Hurailah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, .=.iU &' o1],6r ri.,-t g
'u ,F ,pllt d 6S :!ui lg-."',t * rt 't'wiit ;iht'of, ,* if .};{ i
'u ,rs r3i;ri ;,2$ 6 ts ,1,6: <W tj&i A .,lt 6s.ti ryrb$'rd,)t
t:#i ,iti il,ili;2 ,?1'65f 1,'M &rji.';i'f 5€d:i.6 p#
,Y tP t-f..tv U-ut \sdt t{) tdvt (dP o}4t W .ft rr.).t o t*
t:Fi ,iti il,ili;2 ,?1'65f i*:, ,b_ &rji fi'i .6dfr.Fs ,it,. U,i,lat2 ,?l ei31 i*lt ,H hrlt fi i .<€6T:6 y*
'qtaLJ- ,& ,'*,,6- ,:q:) ( :rtilJr ,)t {L\t f }Ju;r4$i ,?u? 

,^1,1;, 
,"1r7

'':l[rt|.lWanai manusia, titungguinya Allah itu Maha Baih Dia tidak
menerima lwcuali yang baik Dan sesungguhnya Atlah memerintahkan
kepada orang-orang beriman apa yang diperintahkan kepada para
rcsul. Allah berfirman, "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan

yang baik-baih dan kerjaknnlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aht
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjalan." Allah juga berfirman,
"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang
baik-baih yang Kami berikan kepadamu.")
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Kemudian menyebutkan seseorang yang telatr menempuh

perjalanan jauh, sementara rambutnya kusut dan berdebu,

makanannya haram, haram, dan pakaiannya haram, serta

diberi makan dengan yang haram. Dia mengulurkan tangannya ke

langrt, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Bagaimana mungkin dia

dikabulkan untuk itu?. I 16

Sa'id bin Manshur meriwayatkan daxi Hafsh Al Fazili,
mengenai firman-Nya, 4t ; 'r;t jIJl tV <noi rasut-rasul,

malcanlah dari makanan yang baik-baik), dia berkata,'"Itu adalah Isa

putra Maryam, dia makan dari hasit ibtrnya memintal."

Riwayat tersebut dikeluarkan juga oleh Abdan dari Hafsh

secara marfu'dalam Ash-Shababah.Im riwayat mursal, karena Hafsh

seorang tabi'in.

6*F" ;r-fV @6hfr ffj );-rL d i r$ iy
gt;-ti'rfi|. ;,55@ 6KA{ 6)"i t$g @6fi-n

fr nifr o'orLy-rdi @'b;?5 G, 6t'#t A7I;k,
fi ",fr A 5K-ci.'r;:ri1i $ $x :&.ri G}'oh:- 6
'i i\6 $' eM {',.t6 t; ip Ofitll S@'btrE;{

,
,-)

{ @ 5rH # fiyrfifu. rfiffA $y{i @ SJ* 4
;KW lii 4; a(i @'rrf.f{ C, Ki:i!

6;;iK#
lH
{t

'ro shat ih.
HR. Muslim Ql7O3) dan Ahmad (328), dari hadits Abu Hurairah.
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" S es ungg uhny a orang-orang yang berhati-hati karena takut akan

(adzab) Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan

ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-ordng yang tidak

mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apa pun), dan

orang-orang yang memberikan apayang telah mcreka berikan,

dengan hatiyang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya

mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, mereka itu bersegera

untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang

yang segera memperolehnyo" Kami tiada membebani seseorang

melainkan menurut kesanggupannya' dan pada sisi Kami ada suatu

kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya-

Tetapi hati orang-orang kaftr itu dalam kesesatan dari (memahami

kenyataan) ini, dan mereka banyak mengeriahan petbuatan-

perbuatan (buruk) selain dari itu, mereka tetap mengeriakannya

Hingga aiabila Kami timpakan adzab kepada oring-orang yang

hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka

memekik minta tolong. Janganlah kamu memekik minta tolong

pada hari inl Sbsungguhnya kamu tidak akan mendapat

pertolongan dari KamL Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Qut'an)
selalu dibacakan kepada kamu sekalian, mako kamu selalu

berpaling ke belakang, dengan menyombongkan diri terhadap Al
Qur'an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keii

terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di mdam harl"

(Qs. Al Mu'minuun [23]: 57-67\

Setelah Atlah SWT menafikan kebaikan yang sebenaryya dari

orang-orang kafir yang diberi kenikmatan, Allah lalu menyebutkan

siapa yang mendapatkan kebaikan sebenarnya di dunia dan di akhirat.

Allah menyifati mereka dengan empat sifat:
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Sd.at pertamo, firman-NYa, '6j$ ,;5
(sesungguhnyd orang-orang yang berhati'hati

fadzabJ Tuhan mereka).

-#u;i,$tit
karena talafi akan

&6:r,ri tyakni dari 'trirl\ adalah U'y"Ji, (taku|. Anda

mengatakan iti rii 'U W 4 .ttittyu iti r-ii 'u'r-B.e Ef (saya takut

akan perkara ini).

Ada juga yang mengatakan battwa 0r1l;i adalah 'z*SSr(.takut),

sehingga znahimya pada ayat ini terjadi p"oirl*g*. Pendapat ini

dijawab, bahwa i*;r[t di sini dimaknai adzzf,, yakni dt yiu ,
tt;4g (takut akan adzab Tghan mereka). Demikian yang dikatakan

oleh Al K4lbi dan Muqatit. Pendapat ini dijawab lagi, batrwa ilri:lliai
sini diartikan sebagai danrpaknya, yaitu senantiasa dalam ketaatan,

*b ,t" 'tt:.ls 
?.$ W b i iy- (o"*g-orang yang senantiasa

menaati Tuban mereka karena taktrt akan adzab-Nya). Pendapat ini

dijawab lagi, bahwa 6rlr1i adalah puncaknya ketahukan, sehingga

tidak terjadi pengulangan di sini.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini memang pengulangan

sebagai penegasan.

Sifot kcdaa,firman-Nya, 'oi4$. & $Y,.f ir.$!; <a"" orans-

orang yang beriman dengan ayat-ayat -Tuhon mereka). Suatu

pendapat menyebutkan bahwa ma*sud t w ai sini adatah ayat-ayat

yang diturunkan

Ada yang mengatakan batrwa maksudrryra adalah tanda-tada

padaciptaan.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adatah semua itu'

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah

mengimaninya, bukan sekadar membenarkan keberadaannya, karena

itu sudah pasti diketatrui dan tidak perlu pujian.
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Jadi, maksudnya adalah membenarkannya sebagai bukti-bukti,
dan yang ditunjukkannya adalatr benar.

Sifat ketiga, firman-Nyu, d$-S 6t ) ir$g (dan orang-

orang yang tidak mempersehttukan dengan Tuhan merekn [sesuatu
apa pun). Maksudnya adalatr meninggalkan syirik secara total, lahir
dan bathin.

sifat keempar, firman-N ya, 6 & #t Lj ii$3 tvu 'r33 iriiS
irr+S (dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka

berilran, dengan hati yang tahtt, flrarena mereka tahu balm,aJ

sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka).

Maksudnya adalah memberikan apa yang telatr mereka berikan,

sementara hati mereka merasa takut kalau-kalau pemberian itu tidak
dapat menyelamatkan mereka dari adzab Allatr.

Kalimat U';fgt (dengan hati yang taht) berada pada posisi

nashab sebagai haal $eterurrgan kondisi; Maksudnya, dan kondisinya,

batrwa hati mereka sangat takut.

Az-Zajjaj berkata, "Hati mereka takut karena mereka akan

dikembalikan kepada Tuhan mereka, sebab takut itu adalatr takut
kalau-kalau pemberian itu tidak diterima dari mereka karena tidak
sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi, bukan sekadar karena mereka

akan dikembalikan kepada Allah SWT."

Pendapat lain menyebutkan bahwa orang yang meyakini akan

kembali kepada pembalasan dan penghitungan perbuatan, serta

mengetahui bahwa yang membalas dan yang menghitung adatatl

Tuhan yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya, maka dia tidak
akan lepas dari rasa takut.

Aisyah, Ibnu Abbas, dan An-Nakha'i yempacanl a t$ t l;ti3i,
secara qashr (pendek; tanpa madd),yaitu dari oSIl.
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Al Farra berkata, "Jika qira'ah ini shahih, maka tidak

menyelisihi qira'ahjama'ah, karena di antara orang Arab ada yang

selalu menyertakan fu;r:ut alifpada setiap katabet-hanaah'"

An-Natrhas berkata, *Makna qira'ah tjl2O 6 tifii
(mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan)." 

.

Kata penunjuk f,Eil 1*t 4@ iA menunjukkan orang-orang

yang disifati dengan sifat-sifat tadi.

Makna gt"{i O 'tL$.(bersegera untuk mendapat pebailmn-

lrebaitran)yaitu q o it{i(bersegera untuk mendapatkannya)'

Al Farra dan az-z,ajiaj berkata, "(Maksudnya adalatr) saling

bersaing untuk mendapatkannYa. "

Ada juga yang mengatakan saling berlomba-

Ayat ini dibaca j rya o;1;-
'th:, (i 'it (dan merekalah oranS-orang yang segera

memperolehnya). Huruf laam di sini sebagai penguat. Maknanya F
t^ttl t, i')i' (mereka bersegera untuk memperolehnya) t

Ada yang mengatakan batrwa huruf laam iri Uermakna j!
sebagaimana firman-Ny a, 6 6rt 3i., ",1, trorrra sesungguhnya

Tuhanmu telah memerintahkan ftepadarrya). (Qs. Az-Zalzdah [99]: 5),

yakni Qt atl (memerintatrkan kepadanya).

Ada juga yang mengatakan bahwa maful'nya dibuang, dan

perkiraannya adalah r19ll. O6r Oh(., Fi (a* merekalatr orang-orang

mendahului manusia untuk memperolehnya).

Setelah Allah menyebutkan amal-amal manusia yang dibebani

beban syariat (mutallafl, Allah pun menyebutkan dua ketetapan

tentang itu:

Pertama, finnan-Nya, til,i {t rl.f ,5K 1t (Kami tiada

membebani seseorang melainlcan menurut kesanggapannya)''g3lt
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adalah iirirlr 6emampuan). Penjelasannya telah dipaparkan di akhir

surah Al Baqaratr.

Ada dua pendapat mengenai penafsiran &Itt
Pertama, g-j, adalah iid.lr ftemampuan), sebagaimana

penafsiran para ahli bahasa.

' Kedtn, &'it di bawatr iiri.lr 6r-unpuan). Demikian yang

dikatakan oleh Muqatil, Adh-Dhahhak, dan Al Kalbi.

Golongan Mu'tazilatr berkata, "Disebut ptr krena fleksibel

terhadap pelaksanaannya dan tidak menyempitkannya. Jadi, siapa

yang tidak mampu dudnk (dalam mengerjakan shalat) maka boleh

dengan isyaraf dan siapa yang tidak milnpu berpuasa maka boleh

berbtrka."

Kalimat tersebut sebagai kalimat pennulaarq yaitu sebagai

motivasi untuk meraih sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang

yang berseg€ra melakukan ketaatan, karena hal ini menyebabkan

diperolehnya kemuliaan. Jadi, ini sebagai keterangan yang

memudahkan pelaksanaan apa-apa yang di.luar batas kemampuan dan

kesangguparu dan inilah kebiasaan Allah SWT dalam men+aHif
hamba-hamba-Nya.

Kedua, kalimat fi A. dgf.lJ (dan pada sisi Kami ada

suatu kitab yang membicoakan kebenaran) termasuk penyempuma

redalsi sebelumnya yang menafiIon taklif dt atas kesanggupan para

hamba

Matsud 6a sini adalatr lembaran-lembaran catatan amal

perbuataq yakni, pada sisi Kami ada lembar catatan yang

mencatatkan perbuatan-perbuatan setiap orang dengan apa adanya.

Makna 'r*\ it -adalah, yang menunjukkan kebenaran sesuai

realitanyq tanpa penarnbahan dan pengurangan, seperti finnail Allah

swr, {'gs iXY'#Kefaist,{* UW$ Qnitah kitab
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[catatanJ Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar.

Sesungguhrrya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu

Irerjakon). (Qs. Al Jaatsiyah $51: 29). Di sini terkandtrng ancaman

bagr yang durhaka dan ketenteraman bagi yang taat dali kelaliman dan

kezhaliman.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ({ai sini adalah

Lauh Mahfuzh, karena di dalamnya telah tertulis segala sesuatu.

Ada juga yang mengatakan bahwamaksud e$ai sini adalah

Al Qur'an.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Dalam ayat ini terdapat penyerupaum ({ Gatatan amal)

dengan orang yang memberi keterangan, melalui pembicaraan dengan

lisanny4 karena catatan amal itu dapat mengemukakan apa yang ada

di dalamnya sebagaimana seseorang berbicara.

Kalimat 'rfl Qcebenaran) terkait dengan A Oang

membicaralan), atau terkait dengan kalimat yang dibumg, Ymg

statusnya sebagai haal, dankalimat tadi sebagai fa'il'rtya, yakni W-
'dur$ Oang berbicara disertai kebenaran).

Kalimat 'of,l6-f fi @r" mereka tidak dianiaya) menetang$arr

kalimat sebelumnya tentang keutamaan dan keadilan-Nya dalam

memberikan balasan kepada para Hamba-Nya. Maksudnya, mereka

tidak dianiaya dengan penguangan patrala atau penambatran siksa,

seperti yang disebutkan oleh firman Allah SWT, 1J{e|6+Ybtiu
fi,li}E(Dan meretra dapati apa yang telah mereka kcriakan ada

[tertutisJ. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang iua pun). (Qs. Al

Kahfi [8]: a9).

Allah SwT lalu beralih dari hal ini, 116 
-i 

i;5 ,t ifi S. Getapi

hati orang-orang tralir itu dalam kesesatan dari [memahami

trenyataanJ in). Dhamir-nyauntuk orang-orang kafir, yakni 'qil ,!.

)iK, (tetapi hati orang-orang kafir) itu dalam tutupan yang
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menutupinya dari kitab catataln yang membicarakan kebenaran. Atau,
dari perkara yang diyakini oleh orang-orang beriman.

Dikatakan ,Ut 'o;A apabila dia tertntupi ur. '$ p (sungai

yang dalam) yang menutupi orang yang memasukinya. Maksudnya di
sini adalah tutupan dan kelengahan, atau kebimbangan dan kebutaan.

Pembalrasan tentang ajllJl tetah dikemukakan tadi.

lW $'effi'{t <0"" mereka banyak mengerjakan perbuatan-
perbuatan [burukJ selain dari in). Qatadah dan Mujahid berkata,

"Maksudnya adalah, mereka pasti mengerjakan keburukan-kebunrkan
selain kebenaran."

Al Hasan dan Ibnu Taid berh,at+ "Maknanya adalah, meleka
mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk yang tidak mereka perbuat

sebelum apa yang sekarang mereka perbuat, sehingga mereka masuk
neraka."

Jadi, kata penunjuk ,16 (itu) menunjukkan perbuatan-
perbuatan orang-orang beriman, atau perbuatan orang-orang kafir,
mereka melalnrkan perbuatan-perbuatan selain perbuatan-perbuatan

orang-orang beriman yang disebutkan Allatl. Atau, selain perbuatan-

perbuatan orang-orang kafu yang telatr disebutkan itu, yaitu orang-
oftulg yang hatinya sangat lalai terhadap apa yang telatr disebutkan itq
dan itu merupakan bentuk kelufuran serta kedurhakaan mereka,
diantaranya hujatan mereka terhadap Al Qur'an.' 

Al Wahidi berkata, "Ijma para mufassir dan para ahli lrta'nni
menyatakan batrwa ini pemberitatruan tentang perbuatan yang akan

mereka lakukan, berupa perbuatan-perbuatan buruk yang tetatr

ditetapkan atas mereka, yang pasti akan mereka lakukan."

Kalimat 'oJ* 4 I (mereka tetap mengerjakannyo)

memastikan yang sebelumny4 yakni pasti mereka melalarkannya,

sehingga mereka masuk neraka, karena telah ditetapkan kesengsaxaan

bagi mereka. Mereka tidak akan lepas dari itu.
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Allah SWT kemudian kembali menyebutkan sifat orang-orang

kafir, 
"fi{\ 

Oii g'S 'f+{* (hingga apabila Kami timpaknn adzab

lrepada orang-orangyang hidup mewah di antara merelm).

Lafazh 13; di sini sebagai permulaan dari kalam

(pembicaraan) berikutnya. Kalam ini adalah kalimat syarat tersebut,

dan kalimat ini menjelaskan redaksi sebelumnya.

Dhamir padakalimat ,;/ {orr"S-orang yang hidup mewah di

antara mereka) kembali kepada orang-orang kafir yang telah

disebutkan. Orang-orang yang hidup mewah adalah orang-orang yang

diberi kenikmatan diantara mereka, yaitu orang-orang yang telah

Allah beri harta dan anak yang telah disebutkan diatas. Atau

maksudnya adalah para pemimpin mereka. Kemudian yang dimaksud

adzab di sini adalah pengadzaban mereka dengan pedang pada Perang

Badar, atau berupa kelaparan karena doa Nabi SAW berikut ini, ffijJi
lii ,# V W qiaz f ib oivt i'l5r (Ya Attah,

kencanglranlah hentakan-Mu atas Mudhar, dan jadikonlah atas

merelra paceHik seperti paceHik pada tnasa Yusufl.rr7

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud "ldzab" ini adalatt

adzabakhirat. Pendapat ini dikuatkan oleh bukti batrwa ]r.;*lr 6eriakan

minta tolong) tyakni dmi 6iA terjadi saat adzab akhirat, sebab

pekikan adalah bentuk permintaan tolong kepada A[ah, dan itu tidak

mereka lakukan saat Perang Badar atau saat kelaparan karena

paceklik. Pendapat ini dibantah, bahwa secara bahasa )rf.it adalah

teriakan dan pekikan.

Al Jauhari berkata *'st:ilt seperti kata i6*il (suara sapi).

Dikatakan 3e.. - 't'it tL (sapi itu bersuara), yakni 7b @erteriak),

dan itu terjadi pada mereka serta keluarga dan anak-anak mereka

ketika mereka diadzab dengan pedang saat Perang Badar, dan saat

tL7 Mutta|aq'alaih.
Tal*rijnya telah dikemukakan sebelumnya.
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diadzab dengan kelaparan saat paceklik. Jadi, 'tt3irl ai sini tidak

diaxtikan sebatas merendahkan diri dengan memohon...."

Kalimat 5*f i 6y(dengan serta-merta mereka memekik

minta totong) sebagai penimpal kata syarat, dan 61 di sini

menunjukkan tiba-tiba. Malaranya adalah, hingga ketika Kami

timpakan adzab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara

mereka, tiba-tiba mereka berteriak.

Allah SWT lalu mengabarkan ba]rwa untuk membungkam

mereka, saat itu dikatakan kepada mereka, 'fit@{ (ianganlah kamu

memekik minta tolong pada hari ini). Hal tentang perkataan di sini

disembunyikan. Kalimat ini dikemukakan untuk membungkam

mereka dan memutuskan harapan mereka

Allah SWT mengkhususkan penyebutan orang-orang yang

hidup mewah, kendati adzab itu menimpa semua orang, tidak hanya

yang hidup mewah, guna menjelaskan bahwa setelah kenikmatan yang

mereka peroleh itu, mereka mengalami kondisi yang kebalikannya,

sehingga dari kenikmatan yang sempuma berubah mer{adi

penderitaan rnurni. Disebutkannya 'fi (n"n fnr) untuk menunjukkan

kedatrsyatan.

Kalimat 'rrf"f { q f3S (sesunggatutya lamu tidak akan

mendapat pertolongan dari Kami) sebagai alasan larangan berpekik

minta toolong. Maknanya adalah, sesungguhnya kalian tidak dapat

dielakkan dari adzab Kami, maka tidak ada gunanya teriakan minta

tolong.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah,

sesungguhnya kalian tidak akan mendapat pertolongan dari Kami

yang mencegah kalian dart adzab yang menghitamkan kalian.

Atlah SWT lalu menyebutkan kebunrkan-keburukan mereka

sebagai celaan bagi mereka, '6$;if d$ 6#7 (sesungguhnya ayat-

ayat-Ku (Al Qur'an) selalu dibacakan kepada kamu selcalian) sewaktu
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di dunia, yaitu ayat-ayat Al Qt*'an. 6;{g #&;lK (matra kamu

selalu berpaling kc belalcang), yakni kembali ke belakang kalian.

Asal makna 'efilt tyakni dari 6)$1 adalah berbalik ke

belakang. Contohnya ucapan penyair berikut ini,

=w<ti 
*",*€,, p,w JL'#u*:)

"Mereka mengHaim balma merela di atas kebenaran,

s ementara kami berb alik lce b elakang."

Kata "ini" di sini sebagai kata pinjaman yang maksudnya

berpaling dari kebenaran.

Ali bin Abi Thatib membacany uVrCtl.rii sebagai "Et*t

i tbk,dengan dhammah pada hwuf kaaf.

Kalimat # {$ tel<ut dengan 6j5;, atau terkait dengan

kalimat yang dibuang, yang statusnya sebagai haal $eterangan

kondisi) dari fa' il 6;Si
., "rrrk (dengan menyombongkan diri terhadap Al Qur'an

itu). Dhamir pada.+ kembali kepada rumah tua (Ka'bah). Namun ada

juga yang mengatakan kembali kepada tanah suci.

Penggunaan dhamir tanpa adanya penyebutan sebelumnya

adatatr karena terkenalnya mereka dengan kebanggaan terhadap tanah

suci, penguasaannya dan penanganannya. Bahkan mereka pernatr

berkata, *Tidak seorang pun dapat mengalahkan kami, karena kami

adalatr penduduk tanah suci dan pelayan-pelayannya." Demikian

pendapat mayoritas mufassir.

Ada juga yang mengatakan batrwa dhamir ini kembali kepada

Al Qur'an. Maknanya adalah, mendengar Al Qur'an menimbulkan

kesombongan dan keanglruhan mereka, sehingga mereka tidak

beriman kepadanya.

Ibnu Athiyah berkata, "Ini pendapat yang bagus-"
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An-Nahhas berkata, "Pendapat pertama lebih tepat."

Lalu dia mer{elaskannya sebagaimana penjelasan kami.

Berdasarkan pendapat pertarna, maka 91 terkait dengan

'rU!U. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, terkait dengan {ni,
(di waldu kamu bercakap-cakap pada rnalam h*i), karena mereka

biasa berkumpul di sekitar Ka'batr pada malam hari sambil

berbincang-bincang, dan mayoritas perbincangan mereka mengenai Al

Qur'an serta hujatan terhadapnya

?r1tr seperti *6Jtpada segi kemuflakannya pada jarnak.

Al Wahidi berkata, *';t,t)t adalah kumpulan orang yang

berbincang-bincang pada matam hari."

Bisa juga lafazh tersebut terkait dengan 1t;# (dan

mengucaplcan perkataanyey$taan keii terhadoprya).'yraht, dengan

fatluh, artinya adalah o6-dJt (ingauan), yakni mereka mengigau

tentang Al Qur'an. Bisa juga dari riiir, dengan dhammah,yaitu li.iir
(perkataan keji).

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Haiwatr

membacanya t]1,1, dengan dhammah pada huruf siin danfathah pada

huruf miim disertai tasydid.

TAid bn Ali dan Abu Raja' membacanya tjrl-,,. Qira'ah ini
diriwayatkan juga dari Ibnu Atbas.

Mattshub-nya W ud"lut karena sebagai laal (keteratgan

kondisi), baik sebagai haal Mifa'it |j$i,maupun dari dhamir pada
. .7-.)drA:-..

Ada juga yang mengatakan sebagai mashdm yang berbentuk

lafazh ,19ri. Oitcatatcan 

"16 
?'jr.Contohnya adalah ucapan penyair

berikut ini,

iL *\X-'{t k: riat J\pr;rt rt'#p Lk

710 TAFSTR FATHUL Qenrn



"sealrnn-akan tidak ada yang ramah di antara Huiun hWga Shafa,

dan tidak ada seorang punyang berbicang-bicang pada malam hari

di MakJcah."

Ar-Raghib berkata, *Dikatakan !li" dan ]lii, serta ]r.l a*
ojatw.*

Jumhur membacanya $ffi, dengan fathah pada huruf raa'

dan dhammah pada hurufjiiz.

Nafi dan Ibnu Muhaishin membacanya dengan dhammah pada

huruf ,aa' dan kasrahpada hurufi iim, dai,';,bl, yarrgartinya e |fdt
aiLli (melontarkan perkataan keji).

Zud bin Ali, Ibnu Muhaishin, dan Abu Nuhaik membacanya

dengan dhammahpada hr.guf taa',fathah pada huruf haa', dan kasrah

pada hurufT iim serTa tasydid,yaitu bentuk mudhari' dun'ij-
Ibnu Abi Ashim membacanya seperti qira'ahjumhur, hanya

saja dengan htxuf yaa', dan ini berarti pengalihan bentuk redaksi.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ahmad, Abd bin Humaid, At-

Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Na;t Al Kha'ifin,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,.Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dalart Asy-

Syu'ab, dari Aisyah, dia menuturkan, '!Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, tentang finnan Allah, U'A33$;U.i'3i-"5G <a* orang-

orang yang memberilan apa yang telah mereka berilcon, dengan hati

yang tahfi), apakatr ifu seseorang yang mencuri, beruina" dan minum

k*ramer, sementara dia juga takut kepada Allah?' Beliau lalu bersabda,

ry ,fr r bf iirr UW u.s e $i ,d'hfr iJ:rurr ijz,- ,y}t '4t ,7

(Bulran, akan tetapi seseorangyang berpuasa, bersedelah, dan shalat,

sementara dia tahtt Allah tidak menerima itu darinya).-rr8

"8 shahih.
HR. Ahmad (6t205); Ibnu Majah (a198); At-Tirmidzi (3175); Al Hakim QB9$;

dan Al Baihaqi dalam l.qy-,Syu'ab (h.762).
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Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Al Anbari dalan Al
Mashahif,Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Hurairalu dia berkata: Aisyah berkata'oWatrai Rasulullah...." Lalu dia

mengemukakannya menyerupai riwayat tadi.

Abdrurr;az.zaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, 6;6'&f- 
"59 

(don orang-orang yang memberikan apa

yang telah mereka berikan)dia berkata, *(Maksudnya adalatt) 6 tt:$i
rii*f lyang memberikan apa yang telah mereka berikan)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, U';fgt (dengan harti

yang tahtt), dia berkata, "(Maksudnya adalatt) beramal dalam keadaan

takut"

Al Firyabi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu lJmar, - i$tj
ti't:-6itji-@an orang-ore7g yang memberikan apa yang telah mereka

b erikan) maksudnya adalah zakat."

Sa'id bin Manshu, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mr:ndzir

meriwayatkan dari Aisyah, mengenai firman-Nyq $;-t,i'fiijt <a*
orang-orang yang memberikan cea yang telah mereka berikan), dia

berkata, *Mereka adalah orang-orag yang tunduk kepada Allatr, serta

menaati-Nya"

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Mulaikah, dia

b€rkat4 *Aisyah berkata, 'Bila ayat ini sebagaimaiu qira'ah-laymaka

itu lebih aktr sukai daripada unta merah'. Ibnu Abbas lalu berkata,

'Apa itu?' Aisyah berkata 'Vt:.-6 '"33- rjt (dan orang-orang yang

memberikan apa yang telah mereka berilcan)'." Kami telah

mengemukakan qira'ah Aisyatr dan maknanya

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

darinya, dari Rasulullatr SAW: Bahwabeliau membaca: 6r.titfi-'c$G

Dinrlaishohih oleh Al Atbani.
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(dan orang-orang yang memberiftan apa yang telah merefta berikan),

dengan qashr, dari rurr"lt

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshtr, Ahmad, Abd bin

Humaid, Al Buk:hari di dalam Tarikh-nya, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abi

Syaibalr, Ibnu Al Anbari di datam Al Mashahif, Ad'Duaquthi di

dalam Al Afrad, Al Hakim dan dia menilainya shahih, serta Ibnu

Mardawaih, dari Ubaid bin Umar, bafuwa dia bertanya kepada Aisyah,

"Bagaimana Rasulullah SAW membaca ayat, $t:. 
-(, '"i'i l$tt <ar"

orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan)?"

Aisyah berkata, "Mana yang lebih kau sukai?" [ftu menjawab, "Demi

Dzat yarryjiwaku berada di tangannya, salah satunya lebih aku sukai

daripada dunia dan semua isinya." Aisyah berkata, "Yang mana?" Aku

berkata, "$t;i1'"j,3-r-ri5 (dan orang-orang yang memberikan apa yang

telah merefta beriftan)." Aisyah berkata, uAku bersaksi bahwa

Rasulullah SAW membacanya demikian, dan demikian ayat itu

diturunkan. Akah tetapi, hiia'iyyah adalah harf." Dalam sanadnya

terdapat Isma'il bin Ali, perawi yatgdha'if.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ,r'tlft-A#il
Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

'oh3 6 {, nt{fi (mereka itu b.ersegera untuk mendapat lcebaikan-

kebailran, dan merelalah orang-orang yang segera memperolehnya),

dia berkata, "Mereka yang segera memperoleh kebatragiaan dari

Allah."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny a, u # O'#fi $.

lG Qetapi .hati orang-orang kafir itu dalam lcesesatan dari

[memahami kcnyataanJ ini), dia berkata, "Maksud i;;lt adalah

kekuturan dan syirik. Af' gi' n 36 '#t fa"" mereka barryak

mengerjaftan perbuatan-perbuatan [burukJ selain dari itu), yakni

perbuatan-perbuatan buruk yang leibh ringan daripada syirik. 4 'ff
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lrJ* (merelra tetap mengerjakannya), yakni mereka pasti

melakukannya."

An-Nasa'i meriwayatkan darinya, mengenai finnan-Nya, {;-
-!if\ ,ii tS $l@ingga apabila Kami timpakan adzab lccpada

orang-orang yang hidup mewah di antara tnereka), dia berkata,

"Maksudnya adalatr orang-orang yang berperang pada Perang Badax.'

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
darinya, mengenai firman-Nya, 6iH { $l(dengan

serta-merta mereka memekik minta tolong), dia berkata, "(Maksudnya
adalah) t) ;S;-(meminta tolong)."

Mengenai firman-Nya, Itj$t K$A & ;K1 Qnaka lcamu

selalu berpaling lce belalcang), dia berkata, "(Maksudnya adalah)
o ;;"5 (membelakangi). "

Mengenai firman-Nyq 6i*f W (dan mengucapkan

perkataan-perkataan keji terhodapnya di waldu kamu bercakap-cakap
di malam hari), dia berkat4 "(Maksudnya adalah) bercakap-cakap

pada malam hari di sekitar Baitullah dengan mengatakan perkataan-

perkataan keji."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,
mengenai firman-Nya, 'aiifr W @r mengucapkan perkataan-
perkataan lrcji terludopnya di waldu kamu bercakap-cakap di malam
hari), dia berkata, "Orang-orang Quraisy biasa duduk melingkar di
sekitar Baitullah sambil'berbincang-bincang. "

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi SyaibalU Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,
ser0a Ibnu Mardawaih, darinyq bahwa Rasulullah SAW membaca,
'o;#i W * ',s.,(*, (dengan menyombongkan diri terhadap At

Qur'an itu dan mengucapkan perkotaan-perkntaan keji terlwdaprya
di walcu lramu bercakap-cakap di malam hari), dia berkata, "Orang-
orang musyrik mengatakan perkataan-perkataan keji terhadap
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Rasulullah SAW dalam percakapan-percakapan mereka pada malam

5*i.::ll9

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan

dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "sesungguhnya dimakruhkan bercakap-cakap pada malam

hari ketika diturunkanny a ayat, 6$# W +, 'u*SU (dengan

menyombongkan diri terhadap Al Qur'an rtu dan mengucapkan

perlrataan-perlcataan kej i terhadapnya di w aWu lcamu bercakap-calap

di malam hari)."

'e,; iJ@ $'-i1 ?;fL* i (, )'& I JirtWi ifr
ffi rrr. -,tr'ii -ril;) 7 @ 5",f-r fr #'g)

e:,(fri ftit* 35'€t j5 @ W ffi?jzy
e;#bP*#5"4.66*V3iai

b

r-'fi T,- 43 Lfu q' "fi36,J@ 6;"? e;,

vt:fii, &Ifi ";iJ@'bri:--'f;# 
O'Hfr i ne,

?(i$$r-l6L1g& '0g;46'6-6U6
rre Sanadnya dha'if.
HR. Al Hakim (2D46).
Adz-Dzahabi berkata, "Yahya perawi matruk (riwayatnya tidak dipakai)."
Disebutkan jt'ga oleh Al Haitsami dalarn Al Majma' (7173), dan dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Yahya bin Salamah
bin Kuhail, perawi dha'if,"
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',rfif 'gK6 o';l fr @6# x i yt *r$
e$E,ig o 3 r,t "i, -f'@ sj# e *S,i:'6*t;

fi ,:As g 31$fi L;j "?."fij6 G} 'r#3

c+6jf6@ <,fffiJc(:jr1j6.f @ ofi
tS 6516 i, $;'ii, @'"LiA € i LL,; (G Cu'

@6$q'bti$tKyku
*Maka apakah rnereka tidak mcmperhotikan perkataan (Kami),

atau apakah tebh datang kepada meteka oPa yang tidah peruah

datang kepada nenek rruryang meteka dahulu? Ataukah meteka

tidak mengenal rosul mereha, lcarena itu mereka memungkirinya?

Atau (apakah patut) ruerelca betkota,'Padanya (Muhanntad) ada

penyakit gib'. Sebenarnya diatelah membawa kebenaran kepada

mcreka, dan kebanyakan mereka benci kepoda kebenaran

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, posti

binasatah lmgit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnyu

Sebenarnya Kan i telah mendatangkan kepada tnereka kebanggaan

mereka tetapi mereka beryaling dafi kebanggaan itu- Atau kama

mcminn upah kpada nureka? nuko upah dari Tuhanmu odolah

tebih baik, dan Dia odtloh Penbeti rezehiYangpaling baih Dan

sesungguhnya kamu benar-benat nunyeru mereka kqadaialan
yang lurus. Dan sesungguhnya orung4rang yang tidak betinan

kepada negeri akhirat, benar-benar menyimpang dariialan (yang

lurus). Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan

kemudharatanyang mcreka atami, benar-benar mereka akan terus-

mcnerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka' Dan

sesungguhnya Karni telah pemah menimpakan adzab kepada

mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan
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fiuga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri
Hingga apabila Kamibukakan untuk mereka suata pintuyang ada

adzab yang amat sangat, (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi
putus-osu Dan Dialah yang telah rnenciptakan bagi kamu sekalian,

pendengaran, penglihatan dan hati Amat sedikitlah kamu

bersyukun Dan Dialah yang menciptakan serta

mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepada-Nyalah kamu

akan dihimpunkan. Dan Dialah ya4g menghidupkan dan

mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan

siang. Maka apakah kamu fidah memahaminya? Sebenarnya

mereka mengacapkan perkataan yang serupa dengan perkataan
yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala Mefeka berkata,

'Apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi
tanah dan tulang-belulang, apakah sesungguhnya kami benar-

benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak

kami telah diberi ancaman (dengan) ini dahulu, ini tidak lain
hanyalah dongengan orang-orang dahulu hala ! )'.'

(Qs. Al Mu'minuun [23]: 68-83)

Firman-Nya, Jidl \{ii, ifr (Maka apalcah merelm tidak
memperhatikan' perlmtaan [KamiJ). Allah SWT menerangkan, bahwa

sebab keberanian mereka terhadap kekufuran adalah salah satu dari,

empat hal berikut ini:

Pertama: Tidak memperhatikan Al Qur'an. Jika mereka

memang memperhatikan makna-maknanya, niscaya akan tampak bagi

mereka kebenaranriya, dan mereka akan beriman kepadanya serta

kandungannya. Hamzah [partikel tanya] di sini bertujuan

mengingkari, dan huruf faa'-nya untuk merangkaillan kepada kalimat
yang'diperkirakan, yakni rlT.g W tt6i 6 tp (mereka telah

melakukan apa yang mereka lalcukan itu, maka mereka tidak
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memperhatikan), seperti fi rman-Ny a, lf,ill'bij \ <ifr Wrno ap akah

merylra tidak memperlutikan Al
Mubammad p7l2$.

Kedua: Firman-Nys '4i;'.iijri'61 
'1Y, 

1€ j& J lotgu apakah

telah datang trcpada mereka apa yang tidak pernah datang lcepada

nenek moyang mereiko dahulu?). I di sini sebagai pemutus.

Maksudnya, padatral telah datang kepada mereka Al Kitab yang tidak

pernah datang kepada nenek moyang mereka datrulu, maka ittr

menjadi sebab pengingkaran mereka terhadap Al Qur'an. Maksudnya

adalah penetapan, batrwa tidak ada rasul yang datang kepada nenek

moyang mereka datrulu. Ini sepeni'firman-Nya"'fiCLlTi 6rt4
(Agar lramu memberi peringatan trepada koum yang bapak-bapak

merelra belum pernah diberi peringafanl. (Qs. Yaasiin [36J: 6).

Ada yang mengatakan batrwa telatr datang kepada mereka

rasul-rasul yang dfurtus Atlah kepada mereka, yaitu sebagai

Sunnatgllah dalam mengutus para rasul kepada para hamba-Nya, dan

mereka pun telah mengetahui ifu, tapi mengapa mereka mendustakan

Al Qur'an.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatl, ataukatr

telatr datang kepada mereka jaminan keamanan ddn adzr;b Allatr yang

tidak pematr datang kepada nenek moyang mereka dahulu, seperti

Isma'il?

Ketisa: Firman-Ny\ 6if.-:. :i {t'{i;'6; 5 ;1 @trukah

merelca tidak mengenal rasul mereka, ksrena itu mereka

memungkirinya?). Ini beralih dari satu celaan kepada celaan lain,

yakni, ataukah mereka tidak mengenalnya met'riliki amanat dan

kebenaran sehingga mereka mengingkarinya? Sebagaimana diketatrui,

mereka telah mengOtahui itn.

Keempat: Firrran-Nya , '4 +'blfi X (atuu [apakah patut|

merelra berkatg "Padanya [MuhammadJ ada penyakit grla.')- Di sini
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beralih lagi kepada celaan lain, yakni, ataukah mereka mengatakan

bahwa dia mengidap penyakit gila, padahal mereka telatr mengetahui

bahwa beliau adalah manusia paling lunrs akalnya, akan tetapi beliau

membawakan sesuatu yang menyelisihi hawa nafsu mereka sehingga

mereka menolaknya dan menentangnya akibat fanatisme.

Allah lalu beralih dari semua iat, Su, fla,Lii, (sebenarnya dia

telah membawa kebenaran kepada mereka), bahwa perkaranya tidak

seperti yang mereka nyatakan mengenai Al Qur'an dan Rasul itu,

bahkan sebenarnya itu telah datang kepada mereka dengan membawa

kebenaran, dan kebenaran itu adalah agama yang lurus ;fiW
W (dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran), karena

mereka telatr dikuasai oleh fanatisme, berpaling dari kebenaran, dan

jauh dari yang haq. Oleh karena itu, mereka membenci kebenaran

yang nyata dan jelas ini. Konteksnya menunjukkan bahwa sebagian

kecil mereka tidak membenci kebenaran, akan tetapi mereka tidak

menampaklcan keimanan karena takut terhadap orang-orang yang

membenci kebenaran.

Kalimat ftitfr'At &, g (andaitata kebenaran itu menuruti

hav,a nafsu mereka) adalah kalimat permulaan untuk menerangkan

batrwa seandainya kebenaran itu datang dengan mengikuti

kecenderungan dan keinginan mereka, maka hal itu akan

menimbulkan kerusakan yang besar, dan norma alam pun akan keluar

dari garis kemaslatratan secara keselunrhan. Itulah makna $3
€4. 6 i:X 35i3-ft @asti binasalah langrt dan bumi ini, dan

semuayang ada di dalamnya).

Abu Shalih, Ibnu Juraij, Muqaril, dan As-Suddi berkata, *Wl
'adalah Allah. Maknanya yaitu, sekiranya Allah menetapkan sekutu

bersama Diri-Nya, sebagaimana mereka sukai, niscaya binasalah

langit dan bumi ini."
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Al Farra darl Az'7eiaj berkata, "Bisa juga yang dimaksud fiif
adalah Al Qtu'an, bahwa seandainya Al Qgr'an itu ditunrnkan dengan

membawa kesyirikan yang mereka sukai, niscaya rusaklah nonna

alam semesta."

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr,

seandainya kebenaran itu adalatr apa yang mereka katakan, yaitu

bersatunya tuhan-tuhan bersama Allah, niscaya akan berselisihlah

tnhan-hrhan, sebagaimana firman-N yu, 6'!3 fri Syi'1, -Ct' '"(: i
(Sekirarrya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah,

tentulah lceduanya itu telah rusak binaso). (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:22).

Mayoritas orang berpendapat dengan pendapat yang pertama,

namun ada sanggahan, bafuwa yang dimaksud di sana itu adalah Allah

SWT. Jadi, yang lebih utama adalah menafsirkan lyfi ai sini dan di

sana adalatr kebenaran, yaitu agama yang murni dari syariat Allalt.

Maknanya yaitu, sekiranya agaffLa itu mengikuti kecenderungan

mereka dan sesuai dengan maksud-maksud mereka yang rusak,

niscaya terj adilah kerusakan.

Maksud €4. $ @an sernua yang ada di dalamrrya) adalah

semua akhluk yang ada di langit dan di bumi.

Ibnu Mas'ud membacartya ffi.6j (dan apa'apa yang ada di

antara keduanya).

Sebab rusaknya manusia cukup jelas, yaitu dosa-dosa mereka

yang diantaranya adalah hawa nafsu yang menyelisihi kebenaran.

Adapun rusaknya selaiq mereka adalah karena dampak ikutan, sebab

biasanya mereka dikendalikan oleh yang berakal, sehingga ketika

yang berakal rusak, mereka pun rusak.

Allah SWT kemudian menyebutkan batrwa dih[unkannya Al

Qur'an adalah termasuk kebenaran, g,2rz-:" #\ $ (sebe.narnya

Kami telah mendatanglcan kcpada mereka kcbanggaan tnereka).

Ivtaksua fbr di sini adalatr Al Qur'aru yakni Al Kitab yang

720 TAFSIR FATHUL QADIR



merupakan kgbanggaan mereka dan kemuliaan bagi mereka.' Ini

seperti firman-Ny u 644',nf$ frV (Dan sesungguhnya Al Qur'an
itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi

kaummu). (Qs. Az-Zulfinrf p3l: a$. Maknanya adalatr, Sebenarnya

telatr Kami datangkan kepada mereka kebanggaan dan kemuliaan

mereka yang semestinya mereka terima.

Qatadah berkata, "Maknanya adalah Kitab mereka, yang di

dalamnya menyebutkan patrala dan siksa mereka."

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr

peringatan yang mereka perlukan, berupa perkara agama.

Ibnu Abi Ishaq dan Isa bin Umar membacany"'&i;f (Aku telah

mendatangkan kepada mereka), dengan huruf raa' mutakallim.

Abu Haiwatr dan Al Jahdari membacanya p*f t""Stau telah

mendatangkan kepada mereka), dengan huruf taa' khithab.

Maksudnya adalah, engkau, hai Muhammad, telatr mendatangkan

kepada mereka.

Isa bin Umar membacany u etf 1.
Qatadatr membacanya 'i:i';t,dengan huruf nuun darr tasydid,

aari .f, i3r. Berdasarkan qira'ah ini, maka kalimat ini berada pada

posisi nashab sebagai haal Seterangan kondisi).

Ada juga yang mengatakan batrwa fhr ini adalah nasihat dan

peringatan.

6;r; fS: & ;# (tetapi mereka berpaling dari
lrebanggaan iA maksudnya adalah, dengan kesombongan yang

mereka tunjukkan dan berbaliknya mereka ke belakang, mereka

berpaling dari kebanggaan yang dikhususkan bagi mereka, dan

mereka enggan menoleh kepadanya dengan cara apa pun. Redaksi ini
menurjukkan bahwa berpalingnya mereka itu khusus terkait dengan

itu, tidak melanda yang lain.
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' 
Allah SWT kemudian menjelaskan batrwe seruan Nabi SAW

tidak disertai dengan ambisi terhadap keduniaan, L'# i\ @to'

lramu meminta upah kejada merelca?). J Ai titti sebagai pemutus.

Maknanya adatah, atau mereka menyatakan bahwa engkau meminta

upatr kepada mereka atas risalatr ini, iyrir adatah '|la'i iti lupatr;

komisi), sehingga mereka tidak beriman kepadamu dan apa yang

engkau bawa karena alasan itu, padatral mereka mereka tahu battwa

engkau tidak meminta itu dari mereka.

'E -,ly lfi (maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik)

maksudnya adalalt rcznki dari Tuhanmu yang memberimu rezeki.di

dunia dan upah dari-Nya yang diberikan kepadarrru di akhirat kelak

akan lebih baik bagimu daripada yang disebutkan itu.

lHamzat\ Al Kisa'i, A[ A'masy, dan Yahya bin Wutsab

membacanya q, 'gfi,iL seaangkan yang lain membacanya q7.
semua ulama membaca latazh berikutnyat l.(iL, kecuali Ibnu Amir

dan Abu Haiwah, keduanya membacanya 'tfi,tanpa lnxaf alif.'gVt
adalah biaya potongan pemasukan (pajak). Dikatakan juga bahwa

setiap yang Anda keluarkan kepada orang lain adalah U
(pengetuaran). Sedangkan A ir\t biasanya berupa pajak tanah.

Al Mubarrad berkat4 "i|A adalah mashdo, sedangkan

LtlSt adalah ism]'

An-Nadhr bin Syamuet berkata "Aku tanyakan kepada Abu

Amr bin Al Ala tentang perbedaan antara 'g}Jt aan irfir,- lalu dia

berkata, 'Lr:F adalah kewajiban atasmu,-sedangl€n- 'Uyt adalatr

sumbangan'."

Diriwayatkan juga darinya, dia berkata, "tF' dari perorangan

(pajak perorangan), sedangkan LtlJ dari tanah Gajak tanatr)."

Kalimat '4;$ f 'fi gan Dia adalah Pemberi rezeki Yang

Paling Baik) memastikan kalimat yang sebelumnya, bahwa upah dari

Allah SWT pasti akan lebih baik.
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Setelatr Allah SWT menetapkan bagi Rasul-Nya dalil-dalil
yang jelas, yang menjadikan tayak diterimanya apaypng beliau bawa,

serta menafikan darinya kebalikan-kebalikan dari itu, Allah pun

berfirman, *if I,e J;'i;;i ifi$ ga" sesungguhrrya kamu benar-

benar menyeru mereka lcepada jalan yang lurus), yaknf kepada jalan

yang jelas, yang diakui oleh akal bahwa itu adalah jalan lurus yang

tidak berbelok.

Secara bahasa, Lrla adalah eyt (alan). Agaura disebut

jalan karena mengarahkan kepadanya.

Allatr kemudian menyifati mereka, bahwa mereka kebalikan

dari itu, <irs$ tJ$ ,f 'r"-$t" 6j;i{ 'u$ $ @"" sesunsguhnya

orang-orang yang tidak beriman kepada negeri aWirat, benar-benar

menyimpang dari jalan [yang lurus).

Dikatakan $.;lt - '*<:l- - *y, f l,J:i.apabila menyimpang

dari jalannya dan belok ke jalan fuio"yu. +63t dan ijSr adalatr

menyrmpang dan condong. Dari pengertian ini ada istilah'"r53r untuk

angin di antara dua angrn. Disebut demikian karena berubatrnya arah

hembusannya.

Kalimat tgl $ te*At dengan <it{!. Malaranya adala}r,

orang-orang yang disifati dengan tidak beriman kepada akhirat itu
menyimpang dari jalan yang lgrus.

Allah SWT kemudian menjelaskan bahwa *"r"ku terus-

menerus dalam kekufiran dan tidak akan kembali, 6,,C(KS'rifiit 5S

* e (andaitcata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyaplcan

lrcmudharatan yang mereka alami), yakni berupa kelaparan dan

paceklik. eGt O 'fofr lbtror-benar mereka akan terus-menerus

dalam keterlaluan mereka), yakni terus-menerus dalarn kesesatan

mereka.';rti14 (t er omb ang-ambing), yakri ragu dan bimbang.

Asal makna Lzu, adalah terus-menerus dalam

pembangkangan. Contohnya kata li.tlt lsuara hiruk pikuk; gaduh)
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karena berulang-ulangrya suaxa. ..tr. A @adai laut) adalah

berulangnya ombak-ombaknya. ,IAi A (pekatnya malarrr) adalah

karena berulangnya ke gelapannya

Ada juga yang mengatakan bahwa matnanya adalah,

seandainya Kami mengembalikan mereka ke dunia dan tidak

memasukkan mereka ke nerakq lalu Kami uji lagi mereka, niscaya

mereka terus-menerus dalam kesesatan mereka.

Kalimat C-ii! ri|'fi 'fi @o" sesungguhnya Kami telah

pernah menimpokan adzab kepada mereka) adalah kalimat permulaan

untuk memantapkan apa yang sebelumnya

Suatu pendapat menyebutkan bahwa adzab ini adalah

kelaparan yang menimpa mereka saat musim paceklik.

Ada yang mengatakan batrwa adzab ini adalah penyakit.

Ada yang mengatakan bahwa adznb ini adalatl dibunuh di
medan Badar. Pendapat ini dipilih oleh Az-7ayaj.

Adayang mengatakan batrwa adzab ini adalah kematian.

Ada juga yang mengatakan batrwa adzab ini adalah adzab yang

menimpa umat-umat terdahulu.

6) l3(fr (i (maka mereka fidak twduk kepada Tulwn

mereka) maksudnya adalah, mereka tidak tunduk dan tidak

merendaHcan diri, bahkan mereka tetap membangkang Allah dan

tenggelam dalam kedurhakaan terhadap-Nya
a ra.aa. ,aa ,'a?;;fr- tlj (dan [iugal tidak memohon [kcpada-Nyal dengan

merendahkan diri) maksudnya adalah, tidak merendahkan diri kepada

Allah saat ditimpa kesulitan, serta tidak memohon kepada-Nya unhrk

menghilangkan itu.

*$ 7G 6$ ,;$#!i $r? @Ws" apabita Kami butatron

untuk merelca suatu pintu yang ada adzab yang amat sangaf). Suatu

pendapat menyebutkan bahwa itu adalah adzab akhirat.
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Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah dibunuhnya

mereka dengan pedang saat Perang Badar.

Ada yang menyebutkan batrwa itu adalah paceklik yang

menimpamereka.

Ada juga yang menyebutkan batrwa itu adalah penaklukan

Makkah.

iH *i- i $y gai waldu itulahJ tiba-tiba mereka menjadi

putus-asa) maksudnya adalah bimbang, tidak "tatru apa yang harus

mereka perbuat. )Uryi brakni dart i,AA artinya bimbang dan putus

asa dari segala kebaikan.

As-sularni membacanya 0t[$, dengan fathah pada huruf
laam, dad i:.!{, yang artinya memasukkannya ke dalam kebimbangan

dan keputusasaan. Peqielasannya telah dipaparkan dalam surah Al
An'aam.

";1rrgr?614,;a 
(dan Dialah yang telah menciptakan

bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan). Allah menyebutkan

kepada mereka sebagian nikmat yang telah dianugeratrkan kepada

mereka, yaitu nikmat pendengaran dan penglihatan,'i:t${\ (dan hati),

maka dengan adanya ketiga hal ini, semestinya mereka mendengar

nasihat-nasihat, melihat peringatan-peringatan dan memikirkan
dengan hati, namun mereka tidak memanfaatkan ifu karena terus-

menerusnya mereka dalam kekufi.ran dan jauhnya mereka dari

kebenaran, serta tidak bersyukur kepada Allah atas semua ini. Oleh

karena itu, Allah berfirman, 'ofiii e # @*o, sedikitlah kamu

bersythtr), tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang besar itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, mereka

sama sekali tidak bersyukur kepada-Ny4 dan bukan berarti mereka

bersyukur sedikit, sebagaimana dikatakan bagr yang mengingkari

niknrat, 'r'ii3 #t 6 (betapa sedikitnya kesyukurannya), yakni tidak

bersyukur, sebagaimana firman-Nyq -.1i'ilA$ W f* &1A
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*1 ; #|fi (Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati merepa itu

tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka). (Qs. Al abqaaf $61:26).

d;ft O {U;t "if, it 
(a" Diatah vang menciptakan serta

mengembangbialctcan traiu di bumi ini) maksudnya adalatl

mengembangbial*an kalian di bumi sebagaimana

mengembangbiak&an biji-bijian supaya tumbuh. Penjetasannya telatr

dipaparkan.

'ri:# ,1t1 @"" kcpada-Nyalah kamu akan dihimpunkan)

maksudnya adalab kalian akan berkumpul kepada-Nya pada Hari

Kiarrrat setelah berpencarnya kalian.

qj G- ,t;fi ?6 (dan Dialah yang menghidupkan dan

mematikan) dengan sangat leluasa. Ini mengingatkan akan nikmat

kehidupan dan keterangan tentang beralih dari dtrnia kepada

kehidupan akhirat.

a(f!6 ,Et C;Et'i3 @* Dialah yang [mengafirJ pertukaran

malam dan siang). Al Farra berkata, *(Maksudnya adalatt) Dialah

yang medadikan keduanya saling bertukar dan saling bergantian

datam hitam danputih.'

Ada yang mengatakan batrwa bertukarnya siang dan malam

adalah berlurangnya salah satunya dan bertambahnya yang satu lagi.

Ada juga yang mengatakan bahwa mal<rmnya adalah berulang-

rrl*g hari demi hari dan malam demi malam.

-a'# tlfr Qnaka apakah kamu tidak memahaminya?)

maksudnya adalatr memahami hakikat kekuasaan-Nya dan

memikirkan ittr?

Allah SWT lalu menjelaskan bahwa tidak ada syubhat pada

mereka dalarn mengingkari pembangkitan kembali kecuali berpatokan

pada taqlid yang bertopang hanya pada anggapan ketidaknrungkinan,

6;f;fi XGC JilSE & (sebenarnya mereka mengucapkan perlcataan
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yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang

dahulu kala), yakni nenek moyang mereka dan yang sepaham dengan

agafflamereka.

Allah kemudian menjelaskan perkataan orang-orang terdahulu,

63H G;W(GG*rCr$i$6 lneretra bertrata, "Apatrah betur,

apabila lrami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang-

belulang, apakah sesungguhnya komi benar-benar alcan

dibangkitkan?'). Ini berarti hanya sekadar anggapan tidak mungkin,

mereka tidak mengaitkan syubhat apa pun dalam hal ini.

Selarfuhya mereka melengkapi perkataan itu dengan

perkataan mereka, ti utl6$66'oz$;';n (sesungguhnya knmi dan

bapak-bapak kami telah diberi ancarnan [denganJ ini dahulu).

Maksudnya, pembangkitan kembali ini telah diancamkan kepada

nenek moyang kami dahulu sebelum kami, maka kami tidak
mempercayainya, sebagaimana orang-orang sebelum kami.

Mereka lalu menyatakan pendustaan dan menuduhnya hanya

sebagai klaim yang batil, 6-fi'11 *ti Sy fii q Qni tidak tain
hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala). Maksudnya, ini
hanyalatr mitos orang-orang terdahulu yang menuliskannya dalam

kitab-kitab ibti adalah irpJt (mitos; legenda). ibtljuga berarti

kebatilan-kebatilan, hal-hal yang tak berguna dan kebohongan.

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu A1

Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih,

mengenai firman-Nya, {fiVr;f ;1(Ataukah mereka tidak mengenal

rasul mereka), dtaberkata, "Mereka mengenalinya, hanya saja mereka

mendengkinya." Kemudian mengenai fir:nan-Nya, 116* 3^ 3 ;;
Q4ndailcata kcbenaran itu menuruti howa nafsu mereka), dia berkata,
* fi$ adalahAllah'Azza wa Jalla}'

Ibnu

meriwayatkan

Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abbas, mengenai

drn Ibnu

firman-Nya,

Jarir,

dari
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$H, (sebenarnya Kami telah mendatangkan kcpada mereka

lrebanggaan merelca), dia berkata, "(Maksudnya adalah) Karni
terangkan kepada mereka."

Mereka juga meriwayatkan darinya, mengenai fimran-Nya, f
1ES t#i (benar-benar menyimpang dari jalan [yang htrus), dra
berkata, "(Maksudnya adalah) benar-benar menyimpang dari

kebenaran."

Diriwayatkan. oleh An-Nasa'i, IbnU Jarir, Ibnu Abi Hatim,
Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu
Mardawaib serta Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il, dari Ibnu Abbas, dia
berkata" *Abu Su&an datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 'Hai
Muhammad, aku persumpatrkan engkau kepada Altalt dan atas nama

keluarga, sunggtrh l€mi telah memakan 'allnz'. Maksudnya adalalr

bulu dan daratr. Allatr lalu menurunkan ayat, 6 ,tlitt, fffi 't*
'af;;;- tZ 6l iSkJ (dan sesungguhnya l{ami teiah pernah
menimpalran adzab kipada mereko, maka mereka tidak nnduk lcepada

Tuhan merelca, dan [iugal tidak memohon [kcpada-Nyal dengan

merendahkan dir)." Asal hadits ini terdapat dalam Ash-Shaftihain,
batrwa Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi orang-orang

Quraisy karena mereka berma}sia! beliau mengucapkan, ,*t 'i1dii,
'.iri 

{ f. 99rV ga Allah tolong aht atas mereka dengan
p ace kl i k s ep er ti pac eklibtya Yusufl ."

Ibnu Jarir, Abu Nu'aim dalarn Al Ma'rifah, dan Al Baihaqi
dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Ibnu
Atsal Al Hanafi menemui Rasulullah SAW lalu memeluk Islam, dia
berstatus sebagai tawanan, maka beliau membebaskannya, dan ketika
telatr sarnpai di Yarnamah, ia menghalang-halangi antara penduduk

Makkah dengan Maimh dari Yamamah, sampai-sampai orang-orang

Quraisy memakan 'blhaz (bulu dan darah). Abu Su&an lalu menemui
Rasulullah, kemudian berkata, "Bukankah engkau menyatakan bahwa

engkau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam?" Beliau meqiawab,
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(Benar). Abu Suffan berkata, "Sungguh, engkau telatr membunuh

leluhur dengan ped*g, dan para anak keturuiran dengan kelaparan."

Allah lalu menunrnkan ayat, ..rl:fi\ fitfr i$ @an sesungguhnya

Kami telah pernah menimpakan ailzab kcpada merekn).

Al Askari dalam Al Mawa'idz meiwayatkan dari Ali bin Abi
Thalib, mengenai finnan-Nya, 'a{fr6 dl3Kfr(i (maka mereka

tidak tunduk kcpada Tuhan merelca, dan fiugal tidak memohon

firepada-Nyal dengan merendahlan diri), dia berkat4 "Maksudnya,

mereka tidak merendahkan diri dalam berdoa dan tidak tunduk.

Seandainya mereka tunduk kepada Allah, tentu Allah mengambirlkan

pemrohonan mereka."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny u, $6 $7i
*$ ,f(i $ (l thtngga apabila Kami bukakan untuk merelca suatu

pintu yang ada adzab yang amat sangat), dia berkata, *Itu telatl

berlalu, yaitu saat Perang Badaf,.'

";t'b$7@ <,A3 i'L i)LW.i:t #*i Ai,
,iilt Ur; 4 eiidt tJ 6ji @ <,'f'S {i S
-'ir:i',$ @ ail i3 3h 6Ji;1 ,r6it
'B 

-,1 ** 314{J i)* fi e6r lL Lg:r*Y_r 1t,"--;rrA $:6
{t 6"it@F (.,i;L';iu,i,"&,.,$;" @'"i6
AA A1 <,(46 ti nlli':Atc @'ri.*<i fig
g,ifi {;4,V tF ii-;;6'ii-q $i4;S fa

,. -
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;;i1:t,#i6;; 6i33-C,6iey-s,i,

A$tEr, @ 6ie ;i35 u tr,} 6 {86}, @ 6,yi;:i
si'^r+r6ii"'-o,ai;rA

erf4661l'I$@+#isfi
"Katakonlah, 'Kepunyaan sbpakah bun i ini, dan semaayang ada

padanya, jika kamu mengetahui?'Mereka ahan menjantob,

'Kepunyaan AAah| Katakanlah, 'Maka opakah kamu tidak ingat?'
Katakanlah,'Siapakah Yang Empanya langityang tujuh dan Yang

Empunya Arsy yang besar?' Mereka akan menjawab,'Kepunyaan
Altnh'. Katakanlalt,'Maka apakoh kami tidak bertakwa?'

Katakanlah, 'siopakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas

segala sesualu sedang Dia melkdungi, tetapi tidak ada yang dqat
dilindungi dari (adzab)Nya, jika kamu mcngetahui?' Mereka akan

menjawabr'Kepunyaan Allah'. Katakanlahr' (Kalau demikian),
mako dari jalon monokah kamu ditipu?' Sebenornya Kami telah
mcmbawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka

benar-benar orangetang yang berdusto Allah sekali-kali tidak
mempunyai arrak, dan sekali-kali tidak ada tuhutt (yang loin)

beserta-Nyo. Kalou ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan
itu akan membawa makhla$ yang diciptakannyo, dan sebagian dari
tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagion yang lain Maha Suci
Allah dari apa yang mereka sifatkan itu, Yang mcngetahui semua

yang gaib dan semuayang nampak, maka Maha Tinggilah bia dari
opa yang mcreka percekutukan. Katakanlah,'Ya Tuhan, jika

Engkau sungguh-s ungguh hendak memperlihathan kepadaku adzab

yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah

Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zhalim'.

@ ab;;.e {tfr ,fia:s # P @ ot-
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Dan sesungguhnya Kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan

hepadamu apa yang Kami ancamkan kepada merehu Tolaklah

perbuatan buruk mereka dengan yang lebih bailc Kami lebih

mengetahui apayang mcreka sifatkan. Dan katakanlah, 'Ya
Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan

syetan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku,
dari kedatangan mereka kepadaku'. "

(Qs. Al Mu'minirun [23]: 84-98)

Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk
menanyakan kepada orang-orang ka.fir tentang hal-hal yang harus

mereka akui kebenarannya dan tidak mampu berkelit darinya.

Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk membantatr mereka

setelatr adanya pengakuan mereka, dan mendamprat, mereka, ;i- ,i-q ;i ,.XSi (Katakonlah, "Kepunyaan siapakah bumi ini, dary

semua yang ada padanya.') Maksudnya, katakanlatr, hai Muhammad,

perkataan ini kepada orang-oftrng Makkatr.

Maksud f\\i G ,i (seinua yang ada di bumi) adalah semua
'maktrluk. Penggunaan latazh i,', [biasanya untuk yang berakal] adalatr

karena dominasi yang berakal

6A5 b bLfiilu kamu mengetahuf?) sedikit saja dari

ilmu pengetahuan. Penimpal kata syarat dibuang, yakni: jika kalian
mengetatrui, maka beritahukan kepadaku. Pola kalimat ini
mengisyaratkan kejahilan dan kedunguan mereka.

b il,;r? (mereka akan menjawab, "Kepunyaan Altah.')
maksudnya adalatr, pasti mereka akan mengatakan ifu, karena ifu
memang sudatr diketatrui akal secara omatis. Kemudian setelah

pengakuan itu, Allah SWT memerintahkan beliau unhrk berkata

kepada mereka, 6-rf:n {16aru apaftah kamu tidak ingat7) sebagai

dorongan bagi mereka unfuk berpikir dan mencermati secara serius,
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karena hal itu temrasuk hal yang bisa menuntun mereka mengikuti
kebenaran dan meninggalkan kebatilan, sebab Dz-at yatg kuasa

memulai tentu *:uasa pula untuk menghidupkan yang mati.

;1t 6l;13 @ $t ,i,Ar Ui 4t .+Sti.fi 6 i'i,
(Katakanlala "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang

Empurrya Arsy yang besar?" Mereka akan menjawab, "Kepurquan
Allah.'). Di sini digunakan huruf laam [yaY*i pada lafaztr ;ilsebagai
jawaban da''i. 2iiAfr {t 6l karena melihat makna pertanyaan, sebab

ungkapan 'tr| dar-'yt i,eJ, maknanya sama, seperti ungkapan 
t;. 

t u
fltiJt orii (siapa pemilik rumatr ini?). Lalu dijawab ti-i atau {-j..

Abu Amr dan oftmg-orang kak membacanya hr oj;*
(mereka akan menjawab, uAllah.u), tanpa huruf laam, sesuai redatsi
pertanyaan. Qira'ah ini tebih jelas dari qira'ah yang lain" yang

menggunakan huruf laam fqira'ah jumhurl, akan tetapi qira'ah
jumhur dikuatkan oteh bentuk tulisan yang dicanttrmkan di semua

mnshaf yang menggunakan hwaf laam, tanpa fuiruf alif.

Begitu juga fiiman-Ny4 {3 3t4'X il:P LK1, $l;',i
;\ ..,3j" @'r;$ B -l *!F 3t4, fiatatcaniah,,Sipakah yang di
tangan-Nya berado kchtasaan atas segala sedang Dia

. melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dwi (adzab)Nya,

jika lramu mengetalui?" Mereka akan menjmtob, "Kepunyaan
Allah') dengan huruf laam karcra melihat makna
pertanyaarq sebagaimana sebelumnya.

Abu Amr dan orang-orang hak membacanya tanpa htxuf laam
karena melihat lafazhpertanyaan, seperti ucapan penyair berikut ini:

aC

{F.E:-"Jr)Qtr)) 6iU 4)rJt'*;; ;;-rit
* 

B i I a di lrat alran s iap a p e mil ik j ar ak-j ar ak p e rj al anan dan
perlrampungan-p erkompungan, s erta pemilik htda-htda gagah

berperisai? Malca dilcatakan'Milik Khalid'."
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Maksudnya adalah '4ti"lr W (siapa pemilik jarak-jarak

perjalananl. i:rjfir adalah irtiijr 6"tu aan), tambahan huruf taa'
untuk mubalaghah, seperti halnya kata"afr dan Lr3|i.

Makna U- 'fr (sedang Dia melindungi) adalah, Dia

menolong selain-Nya bila menghendaki, dan mencegahnya bila
menghendaki. *& 34. {j ltetapt tidak oda yang dapat dilindungi

dari [adzabJ-Nya). Maksudnyq tidak ada seorang pun yang dapat

melindungi, menolong, dan membantu seseorang dari adzab Allah.
Dikatakan $i t 7t apabila si fulan meminta tolong kepadaku lalu
aku melindunginya. Dikatakan * U;t apabila aku melindingrnya

darinya.

<'i;3 \tt Q*ntolah, "[Kalau demikianJ, maka dari jalan
manalrah kamu ditipu?'). Al Farra daa Az-7-anaj berkata,

"Maksudnya adalatr, terpalingkan dari kebenaran dan tertipu?

Maknanya yaitu, bagaimana bisa terbayang oleh kalian bahwa yang

haq itu batil dan yang benar itu rusak?" Yang menipu mereka adalatl

syetan atau hawanafsu, atau keduanya.

Allah SWT lalu menjelaskan bahwa Allah sudatr sangat

banyak menyampaikan hujjatr kepada mereka, ;itV #1 .f
(se:benarnya Kami telah membayta lccbenaran kepada mereka), yakni
perkara yang jelas, yang berhak diikuti. 'r}+gJ 4t, @an
sesungguhnya merela benar-benar orang-orang yang berdusta)

mengenai apa-apa yang mereka nisbatkan kepada Allah SWT berupa

anak dan sekutu.

Selanjuhya Allah menafikair (meniadakan) keduanya dari

Diri-Nya {LL AA <,(b6 ), nfifr ':AiC (Altah sekati-kati tidak
mempunyai anak, dan sekali-luli tidak ada tulun [yang lainJ beserta-

Nya). 4 di kedua tempatnya adalah tambahan unttrk menegaskan

penafian (peniadaan).
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Allah SWT lalu menjelaskan dampak dari penetapaq sekutu

yang diklaim oleh orang-orang kafir bila itu benar, 'il-Wt+?+Xf4
(Kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu .aknn
membnsa makhluk yang diciptakannya). Dalam redaksi ini ada

kalimat yang dibuang, dan yaitu, sekiranya ada tuhan-

tuhan lain bersama Allah, tentulatr masing-masing tuhan itr membawa

ciptaannya, menguasainya dan memisahkan fterajaannya dari kerajaan

tuhan yang laia sehingga terjadilah persaingan, saling berebut unttrk

menguasai . 
"* & ffifft @o sebagian dui tutun-tulun itu akan

mengalahkan sebagian yang lain), yang kuat akan mengalatrkan yang

lemah dan menundukkannya serta mengambil kerajaannya,

sebagaimana kebiasaan para raja manusia

Oleh karena ifiL tidak mungkin pda persekutuan dalarn hal itu,
dan tidak akan ada yang eksis kecuali Allah SWT. Datil ini, selain

menunjukkan tidak adanya sekutr:, juga menunjukkan tidak adanya

anak bagi Allab karena anak juga kadang menentang ayahnya untuk

mendapatkan keraj aannya

Altah SWT lalu menl,ucikan Diri-Nya, 6j;g $ {;4
(Maha Suci Allah dui apa yang mereka sifatkan irz), yakni dari

sekutu dan anak, serta dari penetapan itu bagi Allah 'Azzawa Jalla.

';^iA!t # P (Yang mengetahui semua yang gaib dan

semuo yang nampak) maksudnya adalah yang lfiusus dengan iLnu
gaib dan yang lahir. Adapun selain-Nya, kendati mengetatrui yang

lahir, tapi tidak mengetatrui yang gaib.

Nafi, Abu Bakar, HamzalL dan Al Kisa'i membacanya p,6,

karena sebagai ktwbar dari mubtada'yang dibuang, yakni 'lY'$.

Ulama lain membacanya dengan jaar Y,arena sebagai sifat
unhrk St, rtuosebagai badat darinya.
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Diriwayatkan dari Ya'qub, bahwa latazh itu dibaca khafadh

apabila disambrrng, dan dengan rafa' apabila berkedudukan sebagai

permulaan.

{yii (matro Maha Tinggilah) Allah 6b} (i7 (dart apa

yang mereka persehttukan). Ini di-'athfi1r*, kepada makna redaksi

sebelurnnya. Seakan-akan dikatakan, J"A f, fE (YanS mengetahui

semua y.ang gaib, maka Maha Tinggilah), seperti ungkapan, L# U::

i{p' "t:&i (Zatd seorang pemberani, maka besarlah pengardhnya),

yul*i "&i !,a3. Atau .de.nean anggapan dibuangnya qaul (hal
perkataan), yakni 3rr jr;;i iyf fam katakan, "Maka Maha Tinggilah
Allah."). Maknanya adalah, Allah SWT Maha Tinggi daripada

memiliki sekutu di dalarn kerajaan-Nya.

<rfric 6ti eyS Ji Grntrnlah, "Ya Tuhan, iika Engkau

sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kcpadafu adzab yang
diancamkan kepada mereka.'). Maksudnya adalah, jika memang

harus Engkau perlihatkan kepadaku adzab pembinasa mereka yang

diancamkan kepada mereka. 'o,t +,fet ,jfr + el fr * O"
Tuhanh+ maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara
orang-ordng yang zhalim), yakni ,# ')t'q3 ri # (tutut*tut,
"Wahai Tuhanlu, maka janganlah Engkau jadikan aku..."). Az-Zajjaj
berkata, "Maksudnya adalah, jika Engkau turunkan siksaan kepada

mereka, wahai Tuhanku, maka jadikanlah aku di luar mereka." Makna
perkataan ini yaitu, doa itu sebagai ungkapan keberatan. 6 pada

kalimat t1;sebagai tambahan, yakni r*i'oij,1t,Y (katakanlatr, "Wahai
Tuhanku, jika Engkau memperlihatkan kepadaku."). Lalu
penimpalnya adalah ,# {3 fuaka janganlah Engkau jaditran

aht...), Lafazh .1j disebutkan dua kali, yaitu sekali sebelum kata

syarat, dan sekali lagi setelahnya, sebagai bentuk mtubalaghah dalam

ketundukan. Allah memerintatrkan beliau untuk memohon kepada-

Nyq supaya tidak menjadikannya termasuk orang yang zhalim,

kendati para nabi tidak akan pernah bersama orang-orang yang
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zhalim. Hal ini sebagai bentuk pengajaran kepada Nabi SAW dari

Tuhannya tentang bagaimana bersikap rendah hati.

Ada juga yang mengatakan batrwa ini sebagai ungkapan

mengerdilkan diri, atau karena dampak kekufuran kadang- menimpa

selain pelakunya, seperti pada firman-Nyu, l;G'"$-6=;'J ''.Zrl;,313

'6. '$a 1O"" peliharalah dirimu dari pada silcsaan yang tidak

lrhusus rnenimpa orang-orang yang zhalim saja di antara ftomu). (Qs.

Al Anfaal [8]: 25)

Dikarenakan orang-orang musyrik mengingkari adza;b itu dan

mengolok-otok Nabi SAW ketika beliau menyebutkannya kepada

mereka, maka Allah SWT menegaskan kepastian terjadinya dengan

firman-Nya, {'i$ i# V 6Ii 6 & GE (dan sesungguhnva Kami

benar-benar htasa untuk memperlihatkan kcpadamu opa yang Kami

ancamlan kepada mereka). Maksudnyq Allah SWT Maha Kuasa

untuk memperlihatkan kepada Rasul-Nya pengadzabari mereka, akan

tetapi Allah menangguhkannya, karena Allah mengetahui bahwa

sebagian mereka tidak akan beriman. Atau, akan tetapi Allah SWT

tidak mengadzab mereka karena Rasut-Nya ada di antara mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa Allatr SWT telatr

memperlihatkan iAr kepada beliau saat Perang Badar dan penaklukan

Makkah.

Selaqiutnya Allah SWT memerintatrkan beliau untuk bersabar

hingga tibanya waktn yang ditetapkan untuk adzrlb iW !$i'n,lt,!f
";rr1i Qolalclah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik).

Maksudnya, tolaklatr dengan cara yang lebih baik dari cara lainnya,

yakni memaafkan dan be.rpaling dari syirik yang dilakukan oleh

oftmg-orang ka.fir.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa hukrm ayat ini telah

dihapus oleh ayat pedang.
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Ada juga yang mengatakan bahwa hukum ayat ini tetap
berlakp bagi umat ini di kalangan mereka, namun hukumnya telah
dihapus terhadap orang-orang kafir.

'-: ;- ,+ &1 irz (Kami lebih. mengetahui apa yang mereka

sifatlran) maksudnya adalah apa yarLg mereka sifatkan kepadamu,
padahal engkau kebalikan dari itu. Atau, apa yang mereka sifatkan
berupa syirik dan pendustaan. Di sini terkandung,ancaman siksa bagi

mereka.

Allah SWT lalu mengajarkan i."puau beliau apa yang dapat

menguatkannya dalam melaksanakan apa yang telah dianjurkan Allah
kepadanya .unfuk memaafkan, berlapang dada, serta membalas

keburukan dengan kebaikan, ylr*fi e!3 b A,I;3 :; ,i3 @o"
lratalcanlah, "Ya Tuhanht, aht berlindung kcpada Engkau dari
b i s ikan-b is ilan syet an.' ).

t>t:i4ht adatatr bentuk jamak aarr i:1a, yang secara batrasa

berarti menodorng dengan tangan atau lainnya

d*)i q!fiadalah bisikan-bisikan para syetan dan godaan-

godaan mereka. Demikian yang dikatakan oleh paxa mufassir.
Dikatakan 'oiS ,a,# dar-ii,j.i artinya iiiS lmendorongnya).

Ada juga yang mengatakan bahwa liir aaaah berbicara dari
balik tenglcuk, sedangkan ijlt ,""*6 berhadapan.

Ayat ini membimbing umat ini untuk memohon perlindugan

kepada Allah dari godaan syetan dan dari bisikan syetan yang dapat

menimbulkan kemarahan, ymg seseorang kadang tidak dapat

mengendalikan diri ketika marah.

yizl 6 C,. 4 I;V (dan atu berlindung [pulal kcpada
Englrau ya Tuhanht, dari kedatangan mereka kepadah). Allah SWT
memerintahkan beliau agar memohon perlindungan kepada Allah dari
kedatangan para syetan setelatr memerintatrkannya unfuk memohon
perlindungan kepadanya dari bisikan-bisikan mereka.
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Maknanya adalah, dan aku berlindung kepada-Mu agar pdra

syetan tidak bersamaktr dalanr kondisi apa pun, karena sesungguhnya

jika mereka mendatangi manusia, maka tidak ada yang mereka

lakukan selain menggoda dan membujuk untuk melalcukan kebunrkan

dan berpaling dari kebaikan.

Datam qira'ah Ubay disebutkan, 91i,6 b U. 146'qi ,y,
9 t:.,bt;-lrt'q', *,ryi *9,.

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai

fir:nan-Nya, #:P LKli 4:;:i Qatakanlah, "siapakahyang di
tangan-Nya berada kchtasaan atas segala sesuatu.'), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) perbendaharaan segala sesuatu."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,'zlgi ';:1 A 6i'e J

(tolaHah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) berpalinglatr dari penganiayaat mereka

terhadapmu."

Ibnu Abi SyaibalU Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Atha, firman-Nya, 'qi irA A ,tiE'J
(tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) dengan kedamaian."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Nu'aim dalarn Al flilyah
meriwayatkan dari Anas, mengenai finnan-Nya, 'tAi'r;S e AiEl
(tolaHah perbuotan buruk merelca dengan yang lebih baik), dia

berkat4 "(Maksudnya adalah) ucapan seseorang kepada

yang tidak mengandung keburukan, yaitu dengan berkata, 'Jika
engkau dusta maka aku memohon kepada Allah agar mengartpunimu,

sedangkan jika engkau benar maka aku memohon kepada Allatr agar

mengampuniku'."
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Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Daud, At-

Tirmidzi, dan dia menitainya hasan, An-Nasa'i, Al Baihaqi dalam Al

Asma' wa Ash-Sifat, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahny4 dari

kakeknya, dia berkata, *Rasulullah SAW mengajari kami kalimat-

katimat yang karni ucapkan ketika hendak tidur sebagai permohonan

perlindungan dari ketakutan, Y&itu, *Ab'u frir ilr yr;tfiigl At 4
92ip;-i15 gtJr ?f#'us ,glV ?t ,ryt (deigan *eiyebri nami

Allah, aht berlindung dengan lalimat-kalimat Allah yang sempurfut

dari lremurlcaan-Nya, siksaan-Nya, dan kcialntan para hanrba-Nya,

serta dari bisikan-bisikan syetan dan lcedatangannya kepadaht)."

Abdullah bin Amr lalu mengajarkan kepada anak-analnya

yang telah dewasa unhrk mengucapkannya ketika hendak tidur, dan

untuk yang masih kecil ia menusnya dan mengikatnya di bagian

Iehernya. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq, dan

mengenainya terdapat komentar-komentar yang cukup dikenal-

Ahmad meriwayatkan dari Al Walid binAl Wali{ diaberkata,
*wahai Rasulullatu sesungguhnl;;'a aktr merasa ketakutan' Beliau lalu

bersabda" ?: *W: # u 3ir3r &r ptt*ift 1p ''rebi i:rbf rit
3)?ti- | 'rhg ,it:*i'oii *g( yt::* bi ,o.tV (apabita engkau

beranjak lre tempat tidurmu, ucaplanlah 'Aht berlindung dengan

kalimat-lralimat Allah yang sempurna dari kemurlcaan-Nyo, silcsaan'

Nyq dan lcejahatan para hamba-Nya, serta dui bisiknt'bisikan

syetan serta lccdatangawrya kcpadaht'. Dengan demikian syetan tidak

akan mendatangimu). Dengan kewaspadaan, maka tidak akan

membahayakanmu."

ej"ir -'; i6 $1 p:; {; sLrF

'rfr; SA €"L q'W''r W$ftk; *
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63{:;.{; #i ;i:;. ;6-f, r,yt a i r,g

c$ @ s';g '* O 
"#ir; t;fr ag&,L);,

6j-r4e?#6\W

vj <,j3- a tQ "d b,i i'K{'y@
{{- W fiti;e @ aali 7 :fiW6 EE sc
qififf.;i-!@

i y 4 oL#@ tilrif ,g ;; ;*, J 6.qtJ6

5 ti&{ A:t6) fi '{A; ;6 @ 4:J,( 6fr u,

,+; .$J @ ir?;{Ji Ui{,fr1:;rj'r* i,CCA *,G,fr#:;$;:rg#
K@emikionlah keadaan orang-orang kaftr itu), hingga apabila
datang kematian kepada seorang dari mcreka, dia berkata, ,ya

Tuhanku kembalikanloh aku (ke dunia), agat aku berbuat amal

3L -fu @ <,jrj5i p .,{J-jr,,4i; _i{,;

-w i1G,6*i o 4,;{ 36@ i$ai ?,#1 ri&
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yang shalih terhadap yang telah aku tinggalkan'. Sekali-kali fidalc

Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja Dan di
hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitan.

Apabila sanghakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab

di antara mcreka pada hari ilu, dan fidak oda pula mereka saling

bertanya Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka

mereka itulah orong-orang yang dapat keberuntangan Dan

barangsiapayang ringan fimbangannya, maka mereka itulah

orong4rang yang meragikan dirinya sendiri, mereka kekal di
dalam Neraka lahanam. Muka tnereka dibakar api neraka, dan

mereka di datam neraka itu dalam keadaan cacat Bukanlah ayat-

ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetopi kamu selalu

mendustakannya? Mereka berkata,'Ya Tuhan kami, kami telah

dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang

tersesal Ya Tuhan hatit, keluarkanlah kami daripadanya (dan

kembalikanlah kami ke dunia), maka jika hami kembali $uga
kqada kekaftran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang

zhalimt. Allah berJirman,'Tinggallah dengan hina di dalawtyo"
dan janganlah kamu berbicara dengan Aku'. Sesungguhnya ada

segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia),'Ya Tuhan

kami, kami telah beriman, maha anpunilah kami, dan berilah kami

rahmat dan Engkou adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik'.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan)

kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lapa mengingat Aku,

dan adalah kamu selalu menertawahan mereka- SesungguhnyaAku

memberi baltsan kepada mereka di hari ini korena kesabaran

mercka; Sesungguhnya mcreka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?'
Mereka menjawab, 'Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah

hari, maka tanyakanlah kepada otang4rrang yang menghilung'.

Allah berftrman,'Kamutidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar

saja, kalau kamu benar-benar mengetahui'. Maka apahah kamu
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mengira' bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara
main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan

kepada Kami? Maka Maha TinggiAttah, Raja yang sebenarnya;
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (yang

mempunyai) Arsy yang mulia. Dan barangsiapa menyembah tuhan
y"Qns bin disamping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun

baginya tentqng itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi
Tuhanny* Sesungguhgnya orang-orang yang kafir itu tiada

beruntung. Dan katakanlah, 'ya Tuhanku berilah ampun dan
berilah rahmat, dan Engkau adarah pemberi rahmat yang paling

Baik,.,, (es. Al Mu'minuun [23]: 99_11g)

i3L thnggal sebagai mubtada' yang dimasuki kalimat syarat,
disamping itu juga sebagai klimaks redaksi sebelumnya yang terkait
dengan'ai}<J.

Adajuga yang mengatakan terkait dengan <rjr;*.
Firman-Nya, t;-if iaa ,.t; 6! (apabita' datang trematian

kepada seorang dari mereka). Maksud "datangnya kematian" adalah
datangnya tanda-tanda kematian

-";*5 S JG <aA berkata, ,,ya Tuhanht kembatikanlah atat [ke
/uniaJ.")- Maksudnya adalah, itu dikatakan oleh seseorang ketika
datangnya tanda-tanda kematian karena menyesali clan bersedih atas
apa yang telah dilakukannya.

-b#t;maksudnya adalah $fur j1 ;;31 ftemtalikanlah aku
ke dunia). Dia mengatakan giiSjt, dengan-menggunakan dhamir
i ama".'gh sebagai bentuk pengagungan terhadap mukhathab.

,i'* Ada juga'yang mengatakan batrwa ini bermakna pengurangan
fi'I, yalrrri *tl *\t #'tlftembalikanlah aku, kembalikanlah aku,
kembalikanlah aku), seperti firman-Nyu, .ii; ,t Url (Lemparkanlah
olehmu berdua ke dalam neraka). (es. e*i l5\: Zg.

742 TAFSIR FATHUL QADIR



Al Mazini berkata, "Maknanya adatah it it (temparkanlah,

lemparkanlatr)."

Demikianjugatentang ucapan Al Hajjaj berikut ini: ,

itiL G?\,/; u

" Wahai pengawalk4 tebaslah lehernya."

Contoh lain adalah ucapan penyair berikut ini:

€t-iAtU7'*r+'{t
"Jilu aht mou aht haramkan puawanita selain kalian."

Jrrga ucapan penyair berilut ini:

pitu;rtdvf
"Ketahuilah, maka kasihanilah aht, wahai Tuhannya Mulwnwnd."

Ada juga yang mengatakan bahwa ketika mereka memohon

pertolongan kepada Allah, seseorang dari mereka berkate "Wahai

Tuhanlxr." Lalu kembali berbicara ke.pada para malaikat , @ 4HJS
W JS # t " Tuhanfiat, trembalitantah aht fire duniaJ, agar aht

berbuat amal yang shalih). Tatkala dia berharap untuk dikembalikan

agar bisa beramal shahb AUah menolak itu dengan firman-Ny4 '<f

We ';46yA"kali-lwti tidak Sesunggulmya itu adalah perkataan

yang diucapkan saja). Allah menjawabnya dengan celaan dan

bentakan.

Dhamir pada kalimat fflkemUai kepada perkataannya $
gfij @a Tuhanla+ kembalikanlah aht tl@ duniaf, yakni

sesungguhnya perkataan ini pasti dikatakannya, rulmun perkaranya

tidak sebagaimana yang dia kira, bahwa dia diperkenankan kembali ke

dunia. Atau, sesungguhnya bila diperkenankan, maka dia tidak akan

memenuhi itq sebagaimana firman-Nya, ,e W g l,J,,(,J W ji
(Sekirarrya mereka dilcembalikan ke dunia, tentulah mereka kcmbali
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lrepada apa yang mereka telah dilarang mengerjalcannya). (Qs. Al
An'aam [6]:28).

Ada juga yang mengatakan batrwa dhamir pada Q1{3 kembali
kepada Allah, yakni tidak ada penggantian pada khabtr-Nya, karena

Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah tidak akan
menangguhkan seseorang bila telah tiba ajalnya.

U gS; (dan di hadapan mereka ada dinding)maksudnya
adalah dThadapan dan di depan mereka. ti;;t adalah pembat4s antara

dua hal. Demikian perkataan Al Jahari.

Ada perbedaan pendapat mengenai makna ayat ini.

Adh-Dhahhak, Mujatrid, dan Ibnu 7-aid mengatakan bahwa itu
adalah pembatas kematian dan pembangkitan kembali.

Al Kalbi mengatakan bahwa itu adalah masa di antara dua
tiupan sangkakalq dan jarak antara keduanya adalah empat puluh
tatrun.

As-Suddi mengatakan batrwa itu adalah ajal.

'ofri- i 8t (sampai hari mereka dibangkitan) maksudnya
adalah Hari Kiarnat.

*5 A 'd 69 (apabita sangkakala ditiup). Suatu pendapat

menyebutkan bahwa ini tiupan yang pertama.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalatl tiupan yang
kedua. Pendapat ini lebih tepat, yaitu tiupan yang terjadi antara
pemb,pgkitan kembali dan penghimpunan di padang mahsyar.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalatr, apabila
ditiupkan roh-roh kepada jasad-jasadnya, dengan anggapan bahwa

|tjj ai sini sebagai bentuk jarnak d*i;i* @entuk) dan bukannya
sangkakala. Pemaknaan ini dituajukkan oleh qira'ah Ibnu Abbas dan
Al Hasan, ;jd, denganfathah padaluruf wawu dan dhammah pada
trrtruf shaid,yaitu bentuk jarnak drrri\*.
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Abu Razin membacanya ;idt, dengan fathah pada hunrf

shaaddatwaav,u

Ularna yang lain membacanyu g5t, dengan dhammah pada

huruf shaad dan suhtn pada huruf warryu, yaitu tanduk yang ditiup

(sangkakala).

#5_ ffi4,3$ (mako tidawah ada lagt pertalian nasab di

antara merelca pada lwri ifz) maksudnya adalalU mereka tidak

membanggakan pertalian nasab dan tidak ingat akan hal itn karena

sangat bingung dan tercengang

<-r?.6- {i @a" tidak ada pula mereka saling bertanya)

maksudnya adalah tidak saling bertanya" karena saat ihr mereka benar-

benar sibuk, seperti yang disebutkan dalam finnan-Nya

*i, .*.*;, @ ,rI -rti@- ; b.,fi +;i- (Ptu hori tetika

manusia lari dui sauduanya, dari ibu dan bapabtya, dari istri dan

anak-anabrya). (Qs.'Abasa [80]: 34-36)

(-; # ',p-{; (Dan tidak ada seorang teman abab pun

menanyakan temanrrya). (Qs.Al Ma'aarij [70]: 10).

HaI tersebut tidak menafftan apa yang disebutkan dalam ayat

lainnyi, yaitq lrJ'^$ ,# & 'iX, SiV (Sebagian dan mereka

menghadap kepado sebagtan lain yang berbantah'bantahan)- (Qs.

Ash-Shaffaat l37l: 27), karena hal ini disesuaikan dengan berbagai

kondisi pada Hari Kiamat kelak.

Jadi, penetapannya berdasarkan kondisi sebagiannyq dan

penafiannya berdasarkan kondisi sebagian lainnya, sebagaimana kami

nyatakan mengenai ayat-ayat serupa ini, yaihr ada ayat yang

menetapkan dan ayat lainyang menafikan

,Uf, JIi ;:, (barangsiapa yang berat timbangan

ftrebaitranJnya) mak,sudnya adala]r timbangan amal-amal shalihnya.

6j,$5 F al*' (maka mereka itulah orang-orang yang dapat
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keberuntungan), yakni memperoleh keinginan yang mereka sukai dan

selamat dari hal-hal yang mereka takuti.
,, .. ,4.,&jr 6L J6 (dan barangsiapayang ringan timbangannya)

maksudnya adalah timbangan amal shalihny 
^. |fi:ih W '".fi <16- e

(maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri)
maksudnya adalah menyia-nyiakan dan meninggalkan apa-apa yang

bermHnfaat bagi diriny u. |ti*'* C (mereka ket@l di dalam Neraka
Jahanam). Kalimat ini sebagai badal dai, shitah maushul, atau

sebagai khabar kedua untuk kata penunjuk t.r*tl. pembahasan

tentang ayat ini telah dipaparkan secara gamblang, sehingga kami
tidak mengulanginya.

Kalimat 361 ii1,; ff {*"t, mereka dibalcar api neraka)
sebagai kalimat permulaan. Bisa juga berada pada posisi nashab
sebagai haal, atausebagai khabar lainnya untuk g[tt.

oa

Makna Ct] fra*i dari ifrl uaAun dlr;li (pembakaran).
Dikatakan ';r[t i{ra apabila dia di6-akar oleh api. yelSu. i,f^i artinya
aku menyabefirya dengan pedang. Dikhususkannya p"rry"u"tun wajah
adalah karena wajatr merupakan anggota tubuh termulia.

Kalimat 5j -KQ.-fi {aon mereka di dalam neraka itu dalam
keadaan cacat) berada pada posisi nashab sebagai haat (keterangan
kondisi).

ilr3r artinya adalah, yang kedua bibirnya telah rontok dan
tampak gigi-giginya. Demikian perkataan Az-Zajjaj.

. 
CtS p3 adalatr zantatyang berat

Para atrli bahasa mengatakan batrwa L#jtt pdalah bermuram
durja.

Kalimat'fii l$ q:; K {1 (butrantah ryat-ayat-Ku tetah
dibacalcan kepadamu sekalian) dengan perkiraan disembunyikannya
qaul Qtal perkataan), yakni dikatakan itu kepada mereka sebagai

746 TAFSIR FATHUL QADIR



celaan dan dampratan, bahwa bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan

kepada kalian sewaktu di dunia, 5j.93 qE;K Qetapi kamu selalu

mendustakannya)?

Kalimat GJl'4 :ti, W, $6 (mereka berkata, "Ya Tuhan

lcam| lrami telah dilansai oleh kcjahatan kami.') sebagai kalimat
permulaan, yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan. Maksudnya, kami telah diluasai oleh kenikrnatan dunia

dan oleh syahwat karni. . Hal itu disebut kejahatan karena

menyebabkan penderitaan.

Warga Madinahl2o, Abu Amr, dan Ashim membacanya Gh.
Ulam a ynglain membacanya 6sfu . Qira'ah ini diriwayatkan

juga dari Ibnu Mas'ud dan Al Hasan.

<,!li q; ('4) (dan adalah kami orang-orang yang

tersesat) maksudnya adalah, karena sebab itulah mereka spsat dari

kebenaran

Kemudian mereka memohon apa yang tidak akan dikabulkan.

Mereka berkata, <rAfi EF # i9 $ Gj VJ gta Tuhan trami,

lrcluarlranlah kami daripadanya [dan kembalikanlah kami kc duniaJ,

malra jilro komi kembali [iuga kepada kelmfiranJ, sesungguhnya karni

adalah orang-orang yang zhalim). Maksudnya adalah, jika kami

kembali kepada kekufiran dan tidak beriman, maka ses',ngguhnya

kami adalah orang-orang yang menzhalimi diri kami sendiri karena

hd itu.

Allah lalu menjawab mereka" g# {; W W J6t (Allah

berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah

lramu berbicara dengan Afu.') Maksudny4 tinggallah kalian di dalam

Jatranam.

t'o Y-g benar adalah warga Hljaz.
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Al Mubarrad berkata , ":o"u.At adalatr menjauhkan yang disertai
dengan ketidaksukaan. "

Az-zajjaj berkata, "(Maksudnya adalah) menjauhkan kalian
sejauh kebencian, dan menjauhlah kalian sejauh anjing.,,

Dengan demikian maknanya adalah, menjauhlah kalian ke
dalam Jatranam, sebagaimana dikatakan kepada anjing, 

tr*ir1 
thus),

menjauhlatr. * i*i3r ?tl? artinya aku -"rrguri. anjing.
Janganlatr kalian berbicara dengan-Ku untuk mengeluarkan kalian dari
neraka dan mengembalikan kalian ke dunia. Atau, untuk
menghilangkan adzab dari kalian. .

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr,
janganlatr berbicara dengan-Ku sama sekali.

Allah kemudian menyebutkan alasan itu, ,srq U,3; irf ,*y
<-'li @esungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa
[di duniaJ), yaitu orang-orang beriman.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah para sahabat.
Mereka berdoa, G)I E ',;,V (#$ 6 fr6 Crt; -Vj ty" Tuhan tami,
lrami telah beriman" maka ampunilah kami, don berilah kami rahmat
dan Engkau adolah Pemberi rahmat yang pating Baik).

Jumhur membacanya $j ir( ,iSy, dengan kasrah pada Ll
sebagai permulaan dan alasan. sementara itu, ubay membacanya
dengatfathah.

W 'i3fr6 (lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan).
Nafi;lHarnzatr, dan Al Kisa'i membacanya dengan dhammah pada
hurufsiln, sedangkan yang lain membacanya dengan kasrah.

Abu Amr membedakan antara keduanya, yutu kasrahdari segi
ejekan, sedangkan dhammahdari segi olokan.

An-Natrhas berkata, "Al Khalil, Sibawaih, Al Kisa.i, dan Al
Farra tidak mengetahui perbedaan ini."
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Ats-Tsa'labi menceritakan dari Al Kisa'i, batrwa dengan

kasrah bermakna ejekan dan olokan dengan perkataan, sedangkan

dengan dhammah bemrakna ejekan dan mer{auhkan dengan

perbuatan.

";{} {6 {i lsehtngga [kcsibukanJ kamu mengejek mereka,

menjadikan lramu lupa mengingat Aht) maksudnya adalah, kalian

menjadikan mereka buatr ejekan hitggu tingl@t ini, sehingga mereka

lupa mengingat Allah lcarena sangat sibuknya dengan ejekan.

<,K# ;;,, ,K3 (don adolah kamu selalu menertawalcan

mereka) sewaktu di dunia. Maknanya adalah, hingga kalian lupa

mengingat Aku karena kesibukan kalian dengan ejekan dan tawa.

Dinisbatkannya ini kepada para hamba-Nya yang beriman adalatr

karena mereka menjadi sebabnya

Kalimat W q $1 tr, $y(sesuns*thnya Atu mentberi

balasan lrepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka) sebagai

kalimat permulaan yang memastikan apa yang sebelumnya. Hunrf
baa' padakalimat WA qberfungsi menur{ukkan sebab.

'ai;pfi { #1 (sesungguhnya mereka itutah orang-orang.yang

menang). Halnzatr dan Al Kisa'i membacanya dengan kasrah pada

huruf harruah sebagai permulaan kalimat, sedangkan yang lain

membacanya dengao,fathah. Maksudnya, karena mereka itulah orang-

orang yang menang. Bisa juga berada pada posisi nashab sebagai

maf ul kedua untukfi/-nya

'ry2'r1io ,fi A fr4 '€',F (Atlah bertanya, "Berapa tahunlcah

lamanya lamu tinggal di bumi?'). Yang berkata ini adalatl Allatr
'A,zza wa Jalla, untuk mengingatkan mereka tentang rentang waktu

mereka tinggal di bumi ketika mereka memohon untuk dikembalikan

ke dunia setelatr Allah memberitahukan kepada mereka bahwa itu
tidak akan terjadi, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya tadi,

t/1fi Gfnggallah dengan hina di dalamnya).
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Maksud ,r;;li d, sini adalatr negeri yang mereka minta
dikembalikan kepadanya. Kemungkinan juga pertanyaan. ini
menanyakan tentang lamanya mereka tinggal pada masa kehidupan
dan di alam kubur

Ada juga yang mengatakan bahwa ini pertanyaan tentang alam
kubur, berdasarkan kata ,y1fi.i (di dalam bumi) dan tidak dikatakan

,f\\i * (dt atas permukaan bumi). Pendapat ini terbantahkan oleh
ii.rrqp-Ny \ 6{i j lrL.ilt .{j (oan janganlah kamu membuat
kerusa.kan di muka bumi). (Qs. Al A'raaf l7l:56).

Manshub-nya 'W '$G aaahn karena tamyiz, sebab '€
menunjukkan ketida\ielasan. Lafaztr '4;a aenganfathah pada huruf
nuun sebagai nuun jama', namun sebagian orang Arab ada yang
meng- khafadh-nya dan men-t arw in-ny a.

fr ,.ri 5 V5 q iJG (mereka menjawab, "Kami tinggat [di
bumiJ sehari atau setengah hari.'). Mereka merasa hanya sebentar di
dunia karena beratrya adzab di neraka.

Ada juga yang mengatakan bahwa adzabdiangkat dari mereka
di antara dua tiupan sangkakala,'maka mereka pun lupa adzab yang
mereka dami di dalam kubur mereka.

Ada juga yang mengatakan batrwa Allah membuat mereka
lupa akan adzab yang mereka alami dari sejak tiupan sangkakala yang
pertarna hingga tiupan yang kedua.

Setelah mengetahui bahwa mereka telah lupa karena
kedahsyatan besar yang mereka alami, mereka pun berarih kepada
selain mereka. Mereka berkata, 'U-iYfi,P (maka tanyakanlah kepada
orang-orang yang menghitung), yaitu para malaika! karena mereka
adalah para penjaga yarry mengetatrui perbuatan dan r:rnur para
harnba.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, maka

tanyakanlah kepada manusia-manusia yang bisa menghitung dan

mengerti penghitungan.

Ibnu Katsir, Hamzalu dan Al Kisa'i membacanya e e V S
,/3\i (katakanlatL "Berapa lamakatr kalian tinggal di bumi?') dalam

bentuk perintah. Maknanya yaitu, katakanlab, hai Muhammad, kepada

orang-orang l€fir. Atau sebagai perintah untuk malaikat agat

menanyai mereka. Atau dengan perkiraan" '&'l rjj 6ut fo"fuf,

oteh kalian, "Berapa lamakatr....'). Lalu redaksinya menggunakan

latazhperintatr hrnggal tapi memaksudkan j amak.

Ulama yang lain membacanya lij '€ 'Ji, dengan anggapan

batrwa yang berkata itu adalah Allah 'Azza wa Jalla atau seorang

malaikat.

*E Sy 4 oL# (Atlah berlirmaa "Kamu tidok tinggal [di
bumiJ melainkan sebentar saia."). Hamzah dan Al Kisa'i

membacanya &'ol,F, seperti ayat sebelumnya (dalam bentuk kata

perintah), sedangkan yang lainnya membacanya J3, dalam bentuk

berita. Keterangan makna kedua qira'ah ini telatr diterangkan tadi,

yakni ftJ q, if flti .J H 6 (tidaklah kalian tinssal di bgmi kecuali

sebentar). 5A7 g'#1' j 1t*tou kamu benar-benar m;engetahui)

sesuatu dari ilmu. Penimpalnya dibuang, yakni, kalau kalian dulu

mengetahui, tentulatr haxi ini kalian mengetatrui sedikit masa tinggd

kalian di brrmi, atau di dalam lubur, atau di dalarn keduanya, karena

semua itu adalah sebentar bila dibandingkan dengan Euuia tinggal

mereka saat itu (di akhiraQ

Allah SWT lalu menambah dampratan kepada mereka, #
63 'F6L (31 lmatra apakah kamu mengira, balwa sesungguhnya

Kami menciptakan kamu secara main-main [saiaD. Hamzah [partikel

tanyal untuk celaan dan pemastian, dan huruf faa'-nya untuk

merangkaikan kalimat yang diperkirakan, sebagaimana yang
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dijelaskan beberapa kali, bahwa apakah kalian tidak mengetatrui
sesuatu sehingga kalian mengira?

Manshub-nya (ii adalah karena sebagai haal (keterangan
kondisi), atan 'illah (alasan), yakni *:iit (untut main-main).

Sibawaih dan Quthrub berpendapat dengan yang pertama,
sementara Abu ubaidah dengan yang kedua. Dia juga berkata, ..Bisa

jaga manshub -nya itu karena sebagai mas hdar.,,

) rai*ut 'o;.4, * e$ '$fr_, go" bahwa kamu tidak aknn
ai*etfrttatttron kepada Kami?) ai-'attTual kepada C 'FO 

",(bahu,a sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main
bajaD.

Secara bahasa L;iir uaa*, i,;ilr 11auirr-main).Dikatakan -4
4.b'tii - t* - ,#-artinya bermain-main. Maknanya;;;, *"f"
apakah kalian mengira bahwa Kami menciptakan kalian untuk
disepelekan, sebagaimana diciptakannya binatang, tanpa pahala dan
tanpa siks4 dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Kami dengan
pembangkitan kembali, lalu Kami membalas perbuatan-perbuatan
kalian.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya oy.}, dengan fathah
pada huruf taa' dar- kasrah pada huruf jiim dalam bentuk mabni lit
fa'il.

Ulama yang lain membacanya daram bentuk bina' ril mafut.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa kalimat .bF$* Qt&L
(dan balrwa kamu tidak akan dikembaritan kepada Kami?) bisa juga
dr-'athf-yaa (!i ltrroro main-main), dengan makna, apakah kalian
mengira bahwa Kami menciptakan kalian hanya untuk main-main dan
tidak dikembalikan kepada Kami?

Allah swr lalu menyucikan Diri-Nya, iifr Jia (maka Maha
Tinggi Allah), yakni menyucikan Diri-Nya dari memiliki anak dan
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sekutu, atau dari menciptakan sesuafu dengan main-main, atau dari

semua itu. Padahal, Dia adalatr i$Si 6oial yang memiliki kekuasaan

secara mutlak. $iil lyang sebenarnya) dalam segala perbuatan dan

perkataan-Nya. *Z;fr d;$tt j {1 i61-{ Gidak ada tulwn fyans
berhak disembahJ selain Dia, Tuhan [Yang mempunyaiJ Arsy yang

mulia), maka bagaimana tidak sebagai Tuhan, padahal Dia yang

menciptakan Arsy yang mulia di antara para makhluk lainnya.

Disifatinya Arsy dengan kemuliaan adalatr karena turumya rahmat

dan kebaikan dari Arsy. Atau karena istiwa'-nya Altah di atas Arsy;

sebagaimana dikatakan ei q (rumah yang niulia) apabila para

penghuninya orang-orang yang mulia

Abu Ja'far, Ibnu Muhaishin, Isma'i[, dan Aban bin Tsa'lab

membacanya 'e-jiir, dengan rafa'karena dianggap sebagai za'r untuk
Lz.J.J.

Ulama yang lain membacanya dengan iarr tarcna dianggap

sebagai na'runhrk #t
Allah lalu merendahkan apa yang dilakuton oleh para pelaku

syirik sebagai celaan dan dampratan bagi mereka, 6t il itg ;t
j{. @"" barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah),

yakni menyembahnya disamping menyembatr AllalL atau

menyembahnya saja.

Kalimat 4j 5 l;;i { @aaana fidak ada suatu datit pun

bagirrya tentang itu) berudz pada posisi nashab sebagai sifat untuk

4i! yuit, sifat untuk menegaskan, seperti pada finnan-Nyq ir-
$i-(Yang terbang dengan kedua sayapnya). (Qs.Al An'aarn [6]:
38).

irriJr uaaah hujiah yang jetas dan datil yang terang. Penimpal

kata syaratnya adalah kalimat i-, b 
^;G$ 

1ma*a sesungguhnya

perhitungannya di sisi Tuhannya). Kalimat * {'oq,.{ @adahal ttdak

ada suatu dalil pun baginya tentang irz) kontradiktif antara kata syarat
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dan balasarurya, seperti ungkapah {$ h,t gG)tt ry',gt f ,u-: C ',#1",i
(siapa yang berbuat baik terhadap zud,dan tiiai< ada yang lebiir berhak
untuk berbuat baik darinya, maka Allahlah yang mengganjamya).

Ada juga yang mengatakan batrwa penimpal kata syarat itu
adalah kalimat a 5l;i;{ @adahal tidnk ada suatu datil pun baginya
tentang itu), dengan anggapan dibuangnya huruf/aa' penimpal, seperti
ucapan penyair berikut ini:

:, Gfl^;-?nr et*jt,p,y:i

" Bmmrgsiapa melalatkan kebajikan-kebajikart

(maka) AII ah mensyuhninya."

'ai\<fr 'e3,-{,i3y(sesunsslthwta orong-orang yang kafir itu
tiada beruutung). Al Hasan dan Qatadatr membacanya ijf, d*gar, fattuh
pada huruf lumzahsebagai alasan.

Ulama yang lain membacanya dengan kasrah sebagai kalimat
permulaan.

Al Hasan membacanya'CA l, dengatfathahpada htrruf yaa' darr
laam,yaitu bentuk mudltari' dari'Clyang bermakna afif 6eruntung).

Allah lalu menutup surah ini dengan mengajarkan kepada Rasul-
Nya SAW untuk memohon ampun.m dan ratrmat kepada-Nya, ;iti;,i;
+iSt E ',r$ ;;S (dan l@tatwntah ,,ya Tuhsnht berilah ampun dan
berilah rahmot, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang patW baik').
Allah SWT memerintahkan beliau beristighfar (memohon urmpun kepada
A[ah]agar diikuti oleh umatnya

Ada juga yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan beliau
untuk memohonkan ampruuill bagi umatnya. Pe4ielasan tentang G)Ifr.
telatr dipaparkan, kaitannya dengan yang sebelumnya, batrwa setelah
Allah SWT menjelaskari perihal onmg-onurg kafir, Allah memerintahkan
untuk berlindung dengan memohon ampunan serta rahmat-Nya.
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Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Dzilr Al Maut dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Bila orang kafir
dimasukkan ke dalam kuburnya, maka dia akan melihat tempat

duduknya di neraka. gHJ {t iG (dia berkata, 'Ya Tuhanht,

lrembalilranlah aht fire dunial 1) aku akan bertobat dan beramal shalih.

Lalu dikatakan kepadanya" 'Kau telatr diberi kesempatan, tapi kau

tidak menggunakannya'. Lalu disempitkanlah kuburannya sehingga

sangat sempit, dia meronta dan meminta tolong, sementara ular-ular

dan kalajengking mengharrrpirinya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir.meriwayatkan dari Ibnu Juraij,

dia berkata *Mereka menyatakan batrwa Rasutullatr SAW berkata

kepada Aisyatr, J,l,S*i.Efur d l!i?'j tj,6 tSinr i,lb t\t'uii,'ttt
'*i1 ;fr .:.')tq:j i:i lj;$ jd rlti.nr j 6n #. ,gt1\ii'Tjtasr tri
eS f 6t il.d'Pt ,rul gyq')t (Sesuniguhiyo ororg mulonri m, btta

dia melihat malaikat, malca malaiknt berlcata, 'Kami akan

mengembalikanmu kc dunia'. Dia berlcata, 'Ke negeri yang penuh

lredulraan dan kesedihan? Tidalr tapi trepada Allah'. Sedangkan orang
lrafir, mala malaikat berkata kcpadanya, 'Kami kembalikan kamu'.

Dia berlrata, 'Ya Tulunh+ kembalilanlah afu [fu dunial agar alat

berbuat amal shalih terludap yang telah aht tinggallcan'.)."

Ad-Dailami meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, ,',? ,if 'i'Cht-i6ir ir:-f i'V; $1

q.U.b',.Wi ,16 py*t:t'*t1 ,J*-Ui; *i ,*'d.ga.|'r9;,:t ir'iA-
&Sf (Bila seseorong didatangi kcmatian, maka dihmpulkan
padanya segala sesuatu yang menghalanginya dari lccbenman, lalu
ditempatlcan di antara kedua matanya. Saat itulah dia berkata, "Ya

Tuhanht, kernbalikanlah alru [kc dunial agar aht berbuat amal shalih

terhadap yang telah aht tinggalkan.')."'

tzt Dha' iTkarena Ad-Dailami meriwayatkannya sendirian.
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Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Sifal meriwayatkan dari

jalw Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, W 33
(berbuat amal yang shalih), dia berkat4 "(Maksudnya adalah) aku

mengucapk an laa ilaaha illallaah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyatr, dia berkata,

"Kecelakaanlah bagi para pelaku maksiat di dalam kubur. Di dalam

kubur mereka, mereka didatangi oleh ular-ular hitam; ada ular di arah

kepalanya dan ada juga ular di arah kakinya, semuanya mematukinya

hingga rnencapai tengatr tubuhnya. Itulah adzab di alam barzakh yang

dikatakan Allah, '"Fi-r)-6t$ elt $ (dan di hadapan mereka ada

dinding sampai hari mereka dibangkitan)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya-. A44lci13
63ri:1- {i #i (maka tidaWah ada lagi pertalian nasab di antara

merelra pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya), dia
berkata, "Ketika ditiup sangkakala, tidak ada lagi yang hidup selain

Allah."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, bahwa dia ditanya mengenai

fnman-Ny", 6jiG-{i *ri ffiQ5fr @ako tidafuah ada lagi
pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula
mereka saling bertanya) dan firman-Nya, 'oj:6- 

"?4 e ffi ;66
(Lalu sebagian merelca menghadap kepada sebagian yang lain sambil

bercaknp-cakap).(Qs. Ash-Shaffaat [37]: 50). Dia pun berkata, "Itu
adalah tempat-tempat berdiri. Adapun tempat berdiri yang tidak ada

lagi pertalian nasab di antara mereka dan tidak pula mereka saling

bertanya adalatr pada saat pingsan yang pertama [yaitu pada tiupan

sangkakala yang pertama], tidak ada lagi pertalian nasab di antara

mereka ketika mereka siuman, dan pada tiupan yang kedua mereka

bangkit serta saling bertanya-tanya."
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Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir serta Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, darinya jug4 bahwa dia ditanya mengenai kedua ayat tersebut,

dia pun berkata: Firman-Ny4 6jri::i {i @r" tidak ada pula mereka

saling bertanya) maksudnya adalah adalah pada tiupan yang pertarn4

yaitu ketikatidak ada apa-apalagi di bumi. Sedangkan firman-Nya, Je-i6
'bj:11,'rr4.{A;i^2;Oa"sebagianmerekamenghadapkepadasebagian

yang lain sambil bercakapcakap) maksudnya adatah ketika meneka

masrk ke sr:rgq sebagian mereka menghadap kepada sebagian lain

sanrbil bertanya-tanya

Ibnu Al Mubarak dalam Az-ZuM,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, Abu Nu'aim dalam Al flilyah, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, '?ada Hari Kiamat nanti,

Allah menghimpun semua malfiluk dari yang pertama sampai yang

teralfiir."

Dalam lafa^lainryra disebutkan, eeflkm ditarik tangan i*r*rg
harnba lelaki atau seorang hamba perempuar pada Hari Kiamat di

hadapau para mat<filuk dari yang pertama hingga yang teralchir.

Kemudian penyeru bersenl 'Ketahuilalx, ini adalah fulan

bin fulan. Barangsiapa mempuqrai hak terhadapnya maka ambillatr

hilolyat."

Dalam lafafu lain disebutkaru 'Barangsiapa telah dizhaliminya

maka hendaklatr mengambil haknya. "

Jadi, sungguh akan bergembira seseorang yang mempunyai hak

atas orang tuany4 atau anakny4 atau istriny4 walaupun kecil. Ini
dibenarkan oleh Kitabul tut\ 6]:(i{i ili ;iX.Xifr )r5 OU f,F
(apabila sangkalcala ditiup, maka tidaHah ada lagi pertalian nasab di
antara mereka pada hmi iha dan tidak ada pula merelm saling

bertanya).

Ahmad, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan Al Baihaqi dalam Sunan-

nya meriwayatkan daxi Al Miswm bin Makhramah, dia berkata:
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Rasulullah SAw bersaMa, q;+."i ,ft gS * fqit {i'F vr1.$fi i,1

(Sesunggirrya pertalian nasab terrytus pada Hui Kiamat, kecuali

nas abla+ lehttrur la+ dan b e s at*tt) .Ln

Al Bazan, Ath-Thabarani, Abu Nu'aim, At Hakim, dan Adh-

Dhiya dalanr Al Mthhtaroh meriwayatkan dari Umar bin Khathtlmb,

batrwa dia mendengar Rasulullah SAW bersaMa, tl$ ft - 
F

orTt g 'ff 
FqIr (Semtn lehthttr dan nasab okan terpuits poia n*t

ii*r-ti n"o-ti lefuhwht dan nas abht).rz3

Ibnu Asakir meriwayatkan deri Ibnu IJmar, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabd4 ,t;e"t 6-J ll y.t '#'&- i*" f S
(Semua nosab dan besan akan terpttus pado Hui Kiunat, lcecwli

nas ab ht dan b e s wtht) .r2a

Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersaMa di atas mimbar, J6.t iri U

"u * r,fr t',t\ !,i a,:ni'g- l Pi *v tro,,k !, iF: ei'oi,oi ;rl'6'oi ir,,3t ,l,l ,ip ,;f:?t r31J' d (Mengapa ada orong-orans yang

berkata, "Sesungguhnya kerabat Rasulullah SAW tidok mendatangkan

mwtfaat bagr kaumnya." Ketahuilah demi Altah sesttnggutvtya

lrerabatht menyambung di dwia dm di aldirat, dan sesungguhrrya,

walni manusiq aht adalahyang merdahului lcolian).rzs

'o shahth.
HR Ahmad (41332) dan Al Haitsami dalam Al Majia' (91173).

Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya
tsiqah, dari hadits Ibnu Abbas."

Tentang hadits Al Misawar, dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.
Dalam sanadnya terdapat Ibratrim bin Zakariya Al Abdi, orang yang tidak aku
kenal."

Saya katakan: Ada jalur-jalur periwayatan lain yang shahih.

'u shohth.
HR Ahmad @D72); Al Hakim QfiaD; dan Al Albani dalam Ash-Sh&ibah

(236).

"'shahih.
HR Al Albani dalan Shahih Al Jami' (4563), dan disandarkan kepada Ibnu

Asakir, dari hadits Ibnu Umar.

'r HR- Ahmad (3/18).
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Firman-Nya, U
)6 &lfit (mutra merela dibatrar api neraka) maksudnya adalah

dihembus."

Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya' dalam S{at An-Nar

meriwayatkan dari Abu Darda dia berkata: Rasulullah SAW bersabda

mengenai firman-Nyq 3$1i6;ri:-fr (mutra mereka dibaknr api neraka),

beliau bersabdq ;y$f ,b '&F :# ,t ri '# (Meretra dihembus

oleh suatu hembwan lalu daging mereka meleleh ke belakang merekn)."

Abu Nu'aim dalam Al Hilyah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

mengenai ayat ini, dia berkata *Mereka dihembus oleh suatu hembusan,

maka tidak ada dagrng pada tulang kecuali terhempaskan ke belakang

mereka."

Diriwayatkan oleh Ahma4 Abd bin Humai{ At-Tirmidzi, dan

dia menilainya shahih,Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Si/bt An-Nar, Abu

Ya'l4lbnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakirn, dan dia menilainya

shahih, Abu Nu'aim dalam Al flilyah, serta Ibnu Mardawaih, mengenai

firman-Nya, 6j -K q. '{t (fur, merela di datam neraka itu dalam

treadaan cacat), dia berkata, 'Api neraka membakamya sehingga bibir

atasnya menyusut hingga mencapai bagian t€ngah kepalanya, sementara

bibir bawahnya menjulur (ke bawatr) hingga mencapai pusamya."

Diriwayatkan oleh AMurrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibatr,

Hannad, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Flatim, Ath-Thabarani,

serta Al Hakim, dan dia menilainya shahih,dari Ibnu Mas'ud, mengenai

ayat ini, dia berkata "seperti bentuk kepala matang yang menampallkan

gtgl-gtgr merekq semelrtara bibir mereka rontok."

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

dari Ibnu Abbas, bahwa 6i*;Kmaksudnya adalatr muram.

Al Haitsami juga menyebutkan serupa ni (81217), dan disandarkan kepada Al
Baz-z-ar, dia berkata, "Dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Yahya bin Salamatr bin
Kuhail."
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Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang Sifat para

penghuni neraka apa yang mereka katal<arr, dan semua hadits itu cukup

populer.

Al Hakinu At-Tirmidzi, Abu Ya'la, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, Ibnu As-Sunni dalam 'Amal Al Yaum wa Al-Iailalt, Ibnu

MardawaitL dan Abu Nu'aim dalam At flityah meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, bahwa dia membacakan ayat ini pada telinga orang yang terkena

musibatr, e 'F6L*1 f6 Qr*l- qtuh lamu mengira balwa

s esungguhnya Kami menciptakut karru s e cffi a main-main b ai aD hingga

aktrir suralr, lalu orang itu pun sembuh. Rasulullah SAW lalu bersabda,

tqSf g e'lji w4 (Apa yong englant bacakan pado telin-ganya?). Dia pun

memberitatru beiiau, maka Rasulullah SAW bersabda'ttt j y*:{ *l!'
lt1J F ,iV tE 'fj A.i "*i @r*i Dzat yang jiwaht berada'di' tangan-

Nya,- lalmt saja seseorang sectra yakin membacakonrrya pada sebtnh

gumng, niscaya gtmung itu akot lwrctr).

Ibnu As-Sunni, Ibnu Mandulu dan Abu Nu'aim dalam At
Ma'rifah meriwayatkan dengan sanad yang clinilai hasan oleh As-

Suyuthi, dari jalur Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari ayatrnya, dia

berkata: Rasulullah SAW qengirim karni dalam sebuatr pasukaq dan

beliau memerintahkan kami agm pada sore dan pag hari mengucapkarl
't'F${ e$'{SL gi 'F{iL6 f# Qntatu apakah tramu mengira

balwa sesunggulmya Kami nunciptakan komu sectra moin-main bajal,
dan balwa ka nu fidak akm dikembalikm kcpada Kmri?). Kami pun

membacanya, lalu kanri pun memperoleh harta fitmpasan perang dan

karni selamat.

Allumdulillah Ta'ala, selesai juz ketiga ini. Berikutrya adalatt

juz keempat yang diawali dengan tafsir srnah An-Nuur.
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SURAII AN.NUUR

Ini surah Madaniyyah, berjumlah 64 ayat.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-

Zttbur,keduanya berkata, "Surah An-Nuur diturunkan di Madinah."

Al Hakim dan Ibnu Mardawaih dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Aisyah, secara marfu', *Janganlah kalian hanya

menempatkan mereka 
-yakni 

kaum wanita- di kamar-kamar tanpa

mengajari mereka menulis, namun ajarilatr mereka memintal dan

surah An-Nuur."l26

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Mujatrid, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

,lr;r*'&u.,&i ,91.t47tt riy" €\ rtlJt pai*itah kaum tetaki
'kalian 

surah Al Maa'idah dan ajarilah kaum wanita kalian swah An-

Nttlzr-).rn Hadits mursal.

Abu Ubaid dalam Fadha'il'tya meriwayatkan dari Haritsah

bin Mudharrib, dia berkata" "IJmar bin Khaththab mengirim surat

'* Morrilru' (palsu).
HR AlHakim (@1396).

Al llaldm berkata, "Sanadnya shahih."
Adz-Dzzhabi mengomentarinya, "sebenamya ini palsu, dan kerusakannya pada

Abdul Wahhab. Bahkan dia dinilai pendusta oleh Abu Hatim."
Hadits ini dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi dalarn Asy-S\u'ab Q453) dari hadits

Aisyah. Dalam sanadnya juga terdapat Abdul Wahhab bin Adh-Dhahhak, yang

dinilai matntk (haditsnya ditinggalkan) oleh Al Hafiztt.

'n Dha'y.
Dicantwnkan oleh Al Albani dalam Dha'if Al Jami' (3731) dari Mujahid sectua

mursal.
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kepada kami (yang isinya): Hendaklah kalian mempelajari surah An-

Nisaa', Al Ahzaab, dan An-Nuur."

'qrri@
@ffi;;r*-

'rrfi Kl:t * #,); W.({i,, W5 r{iti,-,.

{ +4i *t oT'V q f{s {;';L'irua );''S bi#,gi

@uaw)v'
n(fni adalah) satu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan
(menjalankan hukun-hukumyang ada di dalam)nya, dan Kami
turunkan di dalamnya ayot-ayat yang jelos, agar kamu selalu

mengingatinya Perempuan yang berzina dan laki-taki yang berzina,

maka deralah tiop-tiop seorang dari kedaanya seratus kali dera, dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjatankan) agamaAttah, jika kamu beriman kepadaAllah dan

HariAkhirat, dan hendaklah (pelalcanaan) hukuman mereka

disaksikan oleh sekwnpulm dafi orurrgerang yang beriman Laki-
Iaki yang berzina tidah mengawini melainkan perempaan yang
berTina, atau perempuan yang musyrik; dan perempaan yang

berzina fidak dikawini nulainhan oleh laki-lakiyang berzina, atau
laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-

orongyong mulunirl" (Qs. An-Nuur [24]: l-3)
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Secara etimologi, i;ts' adatatr sebutan untuk himpunan mulia

yang diturunkan, maka dalam Al Qur'an disebut it;.O*rpengertian
ini ada ungkapan Zrfilrar,

,i.'r-w:i # ,F "i i:t;aWf }i,r Lf i jl
"Tidakkah kau lihat balwa Allah memberimu sebuah surah?

Yang mana lcau lihat setiap malaikat di balilcrtya berayunan-"

Maksudnya adalatr, yang diturunkan

Jumhur membacany u',:;,dengan rafa'.Alasannya yaitu:

Pertama:Sebagai Htabaruntuk mubtada' yang dibuang, yakni

itiS, g;6.Ini di-rajih-kan oleh Az-Z.a11ai,Al Fara, dan Al Mubarrad-

Mereka berkata, "Itu karena tafazh itu nakirah, padahal tidak ada

mubtada' yang benttrkny a nakir ah."

Kedua: Sebagai mubtada', dan dibolehkan ibtida'dengan kata

nakirah karena disifati dengan t{iii ty""S Kami turunkan), darr

khabar-rya adalatr Ufi'"$t (perempuan yang berzina dan laki-laki

yang berzina). Malcnanya yaitu, surah yang diturunkan dan diwajibkan

(pelaksanaan hukum-hntctrmnya) adalah demikian dan demikian-

i;j;, adalah ungkapan tentang ayat-ayat yang dikemukakan,

yang memiliki permulaan dan penutup. Ini makna yang benar, dan

tidaklah tepat perkataan pertama tadi, yang melarang ibtida'dengan

kata nakirah, karena nakirah ini dikhususkan dengan sifat, dan telah

disepakati bolehnya ibtida' dengan itu.

Pendapat lain menyebutl<an bahwa ini adalah mubtada' yang

Htabar-nya dibuang, dengan perkiraan 'rtt* q*if 64 (di antara

yang Kami wahyukan kepadamu adalah suratr...). Pendapat ini

disanggah, bahwa statusnya adalah penjelasan perihal suratr ini, bukan

penjelasan bahwa di antara yang diwahyukan kepada Nabi SAW

adalah surah yang perihalnya demikian dan demikian.
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AI Hasan, AMut Aziz,Isa Ats-Tsaqafi, Isa Al Kufi, Mujahid,
Abu Haiwah, dan Thalhah bin Musharrif membacanya dengan

nashab. Mengenai ini ada beberapa alasan:

Pertama: Manshub-nya itu adalah karena fi'l yang

diperkirakan, yang tidak ditafsirkan oleh yang setelatrnya,

perkiraannya adalatr i;; ,ft @acalah surah) atau'{y," ljg (bacalah

surah).

Kedua: Manshub-nya itu adalah karenafi'l tersembunyi yang

ditafsirkan oleh yang setelaturya, karena fungsi7t7 bisa mewakilifa'il
dengan dhamir-nya, yatcni riUif 'at; A:1l(Kami mentrunkan surah,

Kami menurunkannya), maka tidak ada posisi untuk Afi:1t di sini
karena merupakan kalimat yang menafsirkan. Beda dengan yang

sebelumnya karena posisinya naslab sebagai siat untut iijl,.
Ketiga: Mrchub-nya itu karena ighra', y+ni ii;" |!Js!,

sebagaimana dikatakan oleh pengarang Al Kasysyaf. Pendapat ini
disanggah oleh Abu Hayyah, karena tidak dibolehkan membuang

partikel ighra'.

Keempat: Maruhub-nya itu karena sebagai haal (keterungan

kondisi) drr;t dtumir (i>yl.

Al Farra berkata, "Ifu sebagai lraal darJ. huruf huruf lraa' darl
alif, sedangy,an hal dari gelar boleh didahulukan darinya. Berdasarkan

ini, maka dhamir pada ({jl tidak kembali kepada li;, t pi kepada

ir3,.1i Jadi, seakan-akan dikatakan i* 'u i,r* W:jr ,So i6e\i a$
glalt $ami menunmkan hularrn-hulnrm dalam kondisi sebagai salah

satu surah Al Qur'an)."

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya 6bjt, dengan

tasydid.

Ulama yang lain membacanya dengan taLhfif ftarrya tasydidl.
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Abu Amr berkata, "6b!jt artinya adalah, Kami membagi-

baginya dalam peilrnrnannya sekelompok demi sekelompok

[bersangsung-angsur] . "

,y?, artinya liJr 6otongan). Bisa juga dengan tasydid, yang

menunjukkan banyak atau mubalaghah (menunjukkan sangat).

Sedangkan makna dengan tatdlfif yaitu, Kami mewajibkannya dan

menj adikannya terbagi karenanya.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya yaitu, Kami

mewajibkan kalian rurtuk mengamalkannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa adalah, Kami

menetapkan ketentuan-ketentuan di dalamnya.

*?, artinya i.rfit (penetapan). Contohnya dengan pengertian

iru: L,(;lt 45; ,j:; "!ti Ll-lsesrngguhnya yans mewajiblmn

atasmu Al Qur'an). (Qs.Al Qashash t28]: 85).

#, #; W6iV (dan Kami turunkan di dalamnya ryat-ryat
yang jelas) maksudnya adalah, Kami menurunkan di datam lipatan-

tipatannya. Makna statusnya sebagai 9,{, batrwa ayat-ayat itu dalam

keadaan sangat jelas menunjukkan kepada yang ditunjukkannya.

Pengulangan kata Ulll (menunrnkan) menunjukkan sempurnanya

penjagaan pada penurunan surah ini karena kandungannya terhadap

hukum-hukum

,#y :iilli Qterempuan yang berzina dan laki-taki yang

berzinal. Di sini dimulainya perincian yang masih global dari bfii
b(ir (ayat-ayatyang jelas) . Marfu'-nya ini karena sebagai mubtada',

sedangkan khab ar -nyaadalah W )rtt'S ltLfi (matra der al ah ti ap ii ap

seorang dari keduarrya). Atau karena sebagai khabar trnhrk ',j;,
sebagairnana dijelaskan tadi.

Zina adalah bersenggamanya lelaki dengan perempuan pada

kemaluannya tanpa nikah dan bukan karena syubhat nikah.
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Ada juga yang mengatakan bahwa zina adalah masuknya

kemaluan ke dalaln kemaluan secara alami, yang dilakukan secara

haram menurut syariat.

{9 fpu"mpuan yang berzina) adalatr peremprun yang

melakukan zj1na secfia sukarela, sebagaimana dittrnjukkan oleh

redaksi "tanpa paksaan." Demikian juga qi,lll (laH'laki yang berina).

Masuknya ln;rrrff faa' pada khabar adalah karena mubtada"nya

mengandung makna syarat. Demikian menurut pandangan Al
Akhfasy. Adapun menurut pandangan Sibawailu Htabar'nya dibuang,

perkiraannya adalatr.. *;:lt '€t 'd* #i t14 (di antara yang

dibacakan kepadarrru adalah hukum wanita yang berzina...).

Allah lalu menerangf.* lrUS @aka deralah). d+ir uttityu
'-:rdt (pukulan; deraan). Dikatakan 'o:& apabila'oL.7p (memukul

kulitrya), seperti 'fu. apabila'titt a? (memukul perutrya), dni;ft
apabila 'eY: q? (memukul kepalanya)

7* 't;U(seratus kali dera) adalatr hukuman bagi pezina laki-

laki merdeka yang baligh dan belum menikah. Juga pezina perempuan

yang demikian.

Sururatr menetapkan adanya tambatran terhadap dera (pularlan

atau pencambukan) ini, yaitu diasingkan (dibuang) selama satu tahun.

Adapun budak lelaki dan budak perempuan yang berzina,

hukumannya adalah lima puluh kali derq berdasarkan firman Allah

swr, etaill A €;4;51 8, ti JA'J4:' #,6 'r9'

(Kemudian mereka melahtkan perbuatan yong keji [zinaJ, maka atas

merelra separu huhtman dari huhtman wanita-wanita merdeka yang

bersuami). (Qs. An-Nisaa' [4]: 25)). Ini nash mengenai budak

peremprnn dan budak laki-laki, karena tidak ada perbedaan antara

keduanya.

Adapun bagi yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam

[ditempari dengan batu sampai matd, sebagaimana ditetapkan olgh
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Sunnah yarry shahih mutawatir, serta berdasarkan ijma' ulama,

bahkan berdasarkan Al Qur'an yang telah dihapus lafazhnya, namun

hukumnya tetap berlaku, yaitu 4t vi,;,o-tti gi ts1!*;#li i#' Quf.i-
laki tua dan perempuan tua apabila keduanya berzin4 maka rajamlah

keduanya secara saksama).

Sejumlah ulama menambahkan, bahwa selain rajam juga dera

seratus kali. Kami telah menjelaskan yang benar mengenai ini dalam

syarah kami terhadap Al Muntaqa, dan pembahasan tentang hukuman

zina telatr dipaparkan secara gamblaps. Ayat ini menghapus ayat yang

menyebutkan hukuman penahanan (penahanan di rumatr) dan

penyusahan yang disebutkan dalam surah An-Nisaa'.

Isa bin Umar Ats-Tsaqafi, Yahya bin Ya'mur, Abu Ja'far, dan

Abu Syaibatr membac anya gtijtj a!,tlt, d"rrg*, nashab.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini sebagai qiyas menrxut
Sibawaih, karena menurutnya sama seperti ungkapan 'q*t ti.t3-i (Zud
itu, pukullatr [dia]).

Adapun menurut Al Fara, A1 Mubarrad, dan Az-Zajjaj, rafa'
lebih tepat. Ini merup akar qira' ahjumhur.

Alasan didatrulukannya penyebutan i$i Qterempuan yang

berzina) daripada penyebutan g.tlt (laki-laki yang berzina) di sini

adalah, perzinaan pada nrasa itu lebih banyak dilakukan oleh kaum
perempuan, sampai-sampai mereka (para perempuan pelacur)

memasang tanda (bendera k*rusus) di depan pintu mereka supaya

diketahui oleh orang yang hendak melakuk4n perbuatan keji dengan

mereka.

Ada yang mengatakan bahwa didahulukannya penyebutan itu
karena perempuan merupakan asal perbuatan ini.

Ada yang mengatakan bahwa itu karena biasanya syahwat

pada peremiuan lebih banyak.
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Ada juga yang mengatakan batrwa itu karena 'aib (cela) pada

mereka lebih banyak, sebab semestinya mereka berhijab dan

berlindung

Ihrilhabdalam ayat ini untrk para Imam (para pemimpin; para

penguasa) dao orang-orang yang melaksanakan tugas iman (pihak-

pihak yang berwenang), karena pelaksanaan hukuman diwajibkan atas

mereka semua, dan Imam bisa mewakili mereka bila tidak

dimungkinkan berkumpulnya orang-orang untuk menyaksikan

pelaksanaan hukuman.

$i *;rTrS tT, fci? {e ldan iangantah betas lasihan kcpada

lreduarrya mencegah kunu untuk [menjalankanJ agama Allah).

Dikatakan 'rilt - Uft- - Ot seperti wazan ii5, d* iiTi seperti wazan

ii6i, seperti ib,lr aan i'rrllr. Keduanya bermakna lembut dan belas

kasihan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr belas

kasihan yang sangat lembut.

Jumhur membacanya'{5, O"og* suhnpada huruf hanaah.

Ibnu Katsir membacanya dengan fathah.

Ibnu Juraih membacany o'titidengan madd seperti'$ttl.

Mal<rn i,i g-l 4 (untuk [menialankanJ agama Attah) adalatr

dalam menaati-Nya dan melaksanakan attuanNya, seperti firman-
Nya, qff ;l-'- ,.1',,6 'fiA; i( Y 1ri"aa"n patut Yusuf menghuhtm

s audar anya mentrut mdang-undong r aj a) . (Qs. Yuusuf ll2l:. 7 6).

Kemudian menegaskan bagi orang-orang yang diperintatrkan

itu, dan sebagai dorongan bagi mereka, ++91fiS ifVij$ { "ttir*
lramu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat), seperti unglglran

Anda untuk seseorang yang Anda kawal pada suatu perkara, 'c.K t:1

G Si'6 r+:J (ika kamu memang lelaki, maka lakukanlatr.ilu), yuf*f
jika kalian membenarkan tauhid dan Hari Berbangkit yang
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mengandung balasan segala perbuatan, maka janganlah kalian

mengesampingkan pelaksanaan hukuman ini.

U35i e W qG fr:fij (dan hendaHah {petataanaanJ
huhtman mereka disaksikan oleh sehtmpulan dari orang-orang yang

beriman) maksudnya adalah, hendaklah pelaksanaan hukuman itu

dihadiri oleh sekumpulan orang beriman, sebagai tambahan untuk

membuat jera para pelaku dan tersebamya aib para pelaku itu.

iiiti.tr uttioyu kelompok yang berkumput di sekitar sesuatu,

berasal dari kata '.1Y, (mengelilingi). Minimal tiga orang.

Ada yang mengatakan bahwa minimal dua orang.

Ada yang mengatakan bahwa minimal satu orang.

Ada yang mengatakan bahwa mlimal empat orang.

Ada juga yang mengatakan bahwa minimal sepuluh orang.

Allah SWT lalu menyebutkan sesuatu yang khusus bagi laki-

laki yang berzina dan perempuan yang berzinu 31'11y1'&J 
"!1iK/ O"*i-laki yang berzina tidok menga'ntini melainkan perempuan

yang berzina, atau peremryonyang muryri$.

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ayat ini,

menjadi beberapapendapat '

Pertama: Maksudnya adalah pemburukan zina dan pelakunya,

bahwa itu diharamkan bagi orang-orrmg beriman.

Makna '6;rt $i aaaUnbersenggama tanpa akad nikah, jadi

maknanya yaitu, laki-laki pezina tidak beruna kecuali dengan

perempuan pr.zin4 dan perempuan pe,nm tidak berzina kecuali

dengan laki-laki. peanu Ditambabkannya penyebutan perempuan

musyrik dan laki-laki muqnik adalah karena syirik lebih umum

kemaksiatannya daripada zina

Az-7-anaj menyanggah pendapat ini dan berkata "Kata L,3t
dalam Kitabullah hanya dikenal dengan makna 'E'ift (nikatr; kawin)."
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Sanggatran tersebut disanggah,lagi, bahwa kata irSr ddT
Kitabullah SWT bisa juga bermakna +iir lsenggama). Contoh: &
f;? €.fi '$i lUngga dia kawin dengan suami yang lain). (Qs. Al
Baqarah pl:230)

Nabi SAW menjelaskan, bahwa makzudnya adalah senggama

[yakni telah menikatr dengan suami lain dan telah bersenggama

dengannya].

Mereka yang mengatakan bahwa makna '^;$ 1l 6;;- J a!)i
adalah, laki-laki peana tidak berzina kecuali dengan perempuan

W/nqyutuZa'id bin Jubair, Ibnu Abbas, dan Ikrimah, sebagaimana

diceritakan oleh Ibnu Jarir dari mereka, dan dikemukakan oleh Al
Khaththabi dari Ibnu Abbas.

Kedua: Ayat ini diturunkan l<husus berkenaan dengan

perempuan, sebagaimana dikemukakan keterangannya (riwayatrya)

setelatr ini. Jadi, ini khusus berkenaan dengan perempuan,

sebagaimana dikatakan oleh Al Khaththabi.

Ketiga: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki

muslim. Jadi, ini khusus berkenaan dengannya, sebagaimana

dikatakan oleh.Muj ahid.

Keempat: Ayat ini difimnkan berkenaan dengan para Ahlush-

Shuffah (para penghuni serarnbi Masjid Nabawi). Jadi, ini khusus

berkenaan dengan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Abu Shalih.

Ketima: Malaud .;,rlr (hki-laki yang berzina) tu 'i$i
(perempuan yang berzina) adalah yang dihukum karena zina dengan

ladd zrna, sebagaimana dikemukakan oleh Az-Zayaj dan lainnya dari

Al Hasaq dia berkata, "Tni adalah hukum dari Allah, maka laki-laki
yang berzina, yang telah dihukum (di-hadd dengan hadd zina) tidak

boleh kawin kecuali dengan perempuuur yalag beruin4 yang telah

dihukum (dr-hadd dengan hadd zim)juga"
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Diriwayatkan juga pendapat serupa dari Ibrahim An-Nakha'i.
Demikian pula pendapat sebagian sahabat Asy-Syafr'i.

Sementara itu, Ibnu Al Arabi berkata, "Makna ini tidak benar,

karena tidak pemah ada nukilan seperti itu."

Keenam:Hukum ayat ini telah dihapus oleh ayat, ij{ltffiv'h(O* kowinkanlah orang-orang yang sendirian di antara lmmu).

(Qs. An-Nuur [2a]:32).

An-Nahhas berkata, "Ini pendapat mayoritas ulama.".

Ketujuh: Hukum ini bertopang pada kebanyakan. Artinya,
mayoritas laki-laki pezina tidak suka kawin kecuali dengan

perempuan pezina, dan perempuan pezina tidak suka kawin kecuali
dengan laki-laki pezina. Tujuan adalah celaan, agar orang-orang
beriman tidak menikah dengan pezirra setelah mereka diperingatkan
tentang zina.

Oleh karena itu, Asy-Syaf i dan Abu Hanifah mengatakan

bolehnya menikah dengan orang yang pernah berzina. Sementara itu,
diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Umar, Ibnu Mas'ud, dan Jabir, bahwa

itu tidak boleh.

Ibnu Mas'ud berkata, "Bila seorang laki-laki berzina dengan

seorang perempuan, kemudian laki-laki itu menikatrinya, maka

keduanya b erzina selamanya. "
Malik berkata, "Makna 'ry,:A $1y"r/,ldan yang demikian

itu diharamkan atas orang-orang yang mulomn) maksudnya adalatr

menikahi pezrn4 karena terkandung kefasikan, tuduhan, dan
pencemaran nasab (keturunan)."

Ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya makruh.

Adapun pengungkapannya dengan kata "haram" adalah karena
makruh yang mendekati haram merupakan bentuk ungkapan yang

mendalam unfuk memburukkan serta memperingatkan.
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 

',1L
6.15 ($j1 gtni adatahJ satu surah yang Kami turunlan dan Kami

wajibkan (menjalankan huhtm-huhtm yang ada di dalamJrrya), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) Karni jelaskan.'

Itbdunazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abi Hafim meriwayatkan dari jalur LJbaidullah bin Abdullatl

bin Umar, bahwa seorang budak perempuan milik Ibnu Umar beruina"

lalu Ibnu Umar memukul kedua kakinya dan punggun$yq maka aku

berkata, Si g-l O''rrV \r fi| {: (dan ianganlah belas kasihan kepada

lreduanya mencegah kamu untuk [menjalanlcanJ agama Allah). lbnu
Umar lalu berkata, "Wahai AnaklflI, apakah engkau melihatku

tercegah oleh belas kasihan terhadapnya? Sesungguhnya Allah tidak

memerintahkanku untuk membunuhnya dan tidak pula mencambuk

kepalanya. Sungguh, aku telah menyakiti(nya) dengan pukulan."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, C;!i" W:*St e Z$L g"" hendaHah JpelatrsanaanJ huhtman mereka

disaksilran oleh sehtmpulan dari orang-orang yong beriman), dra

berkat4 *igidtartinya sahr orang lelaki atau lebih.'

Abdurrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin Manshtr, Ibnu Abi
Syaibatr, Abd bin Htrmai{ Abu Daud dalam Nasikbny4 Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Baihaqi dalarn Sunan-aya, dan Adh-

Dhiya Al Maqdisi dalam Al MuWttarah dari jalur Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, '6!iJ oli <**-
laki yang berzina tidak mengawini), dta berkata, *(Maksudnya) ini
bukan nileb tapi persetubtrhan. Tidak ada yang beruina dengannya

ketika dia berzina kecuali pezimjtrgq atau orang musyrik. Ay"Ffr
|*,Iii & @" ydng demikian itu diharamkan atas erang-orang yang

mulonin),yakni zina."
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Ibnu Abi Syaibah dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Mujahid, mengenai firman-Ny 4 'zi| I'& { a$i Qaki-latci yang

berzina tidak mengowini melainkan perempuan yang berzina), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) para wanita yang bertingkah sebagai

pelacur pada masa jahiliyah. Di antara mereka ada seorang wanita

cantik bernama Urnmu Jalrril, dan ada seorang lelaki muslim yang

menikahi salah seorang dari mereka agar dia mendapat nafkah dari

pekerjaannya. Allah SWT lalu melarang kau muslim menikahi

mereka." Riwayat iri mursal.

Abd bin Humaid meriwayatkan serupa itu dengan lebih

ringkas dari Sulaiman bin Yasar.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Wanita pelacur pada masa jahiliyah adalah

wanita pelacur milik keluarga fulan dan keluarga fulan. Allah lalu

berfirman, '^ly$&{ ,$i Qaki-taki yang berzina tidak mengawini

melainkan perempuan yang berzina). IJlah menetapkan itu terkait

perkara jatriliyah."

Diriwayatkan menyerupai itu dari sejumlah tabi'in.

Ibnu Abi Syaibah dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Adh-Dhahhak, mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalatr

zina, bukan nikah."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan serupa itu dari

Sa'id bin Jubair.

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah.

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

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia berkata, "Laki-
laki pezina dari ahli kiblat tidaklah bizlmra kecuali dengan perempuan

pezina dari ahli kiblat atau wanita musyrik yang bukan dari atlli kiblat.

Perempuan pezina dari ahli kiblat tidaklah berzina kecuali dengan

TAFSIR FATHUL QADIR 773



-t

lelaki pezina dari ahli kiblat atau lelaki musyrik yang bukan ahli

kiblat. Zina diharamkan atas orang-oftmg beriman."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, Abu Daud dalam

Nasikh-ny4An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi dalam Sunan-ny4 dari Abdullah bin Umar, dia berkata "Ada
seorang wanita bernarna Ummu Mahzul, dia melacurkan diri dan

mensyaratkan untuk memberi bayaran [kepada si lelaki]. Lalu ada

satrabat Rasulullatr SAW yang ingin menikahinyq maka Allah
menurunkan ayat, 'iti 5 ,rf JS$$;-{ f;99 (dan perempuan yans

berzina tidak dil@1,ini melainkan oleh laki-laW yang berzina, atau

Iaki-Iaki musyrik);'

Diriwayatkan oleh Abd bin Hurnaid, Abu Daud, At-Tirrfd?i,
dan dia menilainya hasan, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu

Mardawaih, serta Al Baihaqi dad hadits Amr bin Syu'aib, dari

ayahnya" dari kakeknya, dia berkata, "Ada seorang lelaki bernama

Martsad yang biasa membawa para tawanan dari Mal*ah ke Madinalr.

Sementara itu, di Makkah ada seorang perempuan pelacur bernama

'Anaq, dan perempuan itu adalah temannya...." Lalu dia kemukakan

kisahnya Di dalarnnya disebutkan: "Kemudian aku menemui

Rasulullah SAW, dan aku katakan, 'Wahai RasulullalL bolehkah aku

menikahi 'Anaq?' Beliau belum memberikan jawaban kepadaku

hingga turunnr ayat,'+y1&* ajli Qabi-taki yang berzina tidak

mengawini melainkan perempuan yang berziza). Rasulullah SAW
bersald1- jt g,: rt W3- | el$ti's y,':t U.,i\l'&: ;.rlr ,!i, U

WJt )d ,!# (Wahai tiarxad,' lakt-tikt i""s beriina tiitak
mengautini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan

musyrik Begitu juga perempuan yang berzina, tidak dikmtini
melainlcan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laW musyrik Hal
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tersebut diharamlmn atas orang-orang mulonin. Oleh larena itu,

j anganl ah e ngkau me ni ka hi ny a)." r28

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, mengenai

ayat ini, dia berkata, "Mereka adalah para perempuan yang telatr

diketatrui. Lalu ada seorang lelaki muslim miskin yang menikahi salah

seorang perempuan tersebut agar peremp.r* iq menafkahinya. Allatl

kemudian melarang hal itu."

Abu Daud dalam Nasiffit-rya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan paxa perempuan pelacur yang terang-terangan

melakukannya padra masa jatriliyah, dan mereka adalatr para

perempuan pelacur yang musyrik. Allah telatr mengharamkan kaurn

mukmin nntuk menikatri mereka.

Ibnu Abi Syaibalu Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

jalur Syu'bah-maula Ibnu Abbas-, dia berkata, "Ketika aku sedang

bersama Ibnu Abbas, seorang lelaki mendatanginya lalu berkata,

'sesungguhnya aku mengiluti seorang perempuan, lalu aku

melalo:kan sesuatu terhadapnya, yenB telatr Allah haramkan atasku.

Allah lalu menganugeratriku tobat darinya, dan kini aku ingrn

menikalrinya'. Orang-orang pun berkata, K; J'f+::it'$J ASi

(laH-laki yang berzina tidak mengawini rnelainkan perempuan yang

berzina, atau perempuan yang musyrik). Ibnu Abbas lalu berkata,

'Bukan itu porsi ayat ini. Sesungguhnya mereka dulunya adalah para

perempuan pelacur yang terang-terangan memasang bendera (tanda)

di depan pintu-pintu mereka agar orang-orang datang kepada mereka

karena mereka telah diketahui [sebagai pelacur] dengan tanda

"'shahih.
IIR. At-Tirmidzi(3177); Abu Daud (2051); dan An-Nasa'i (6/66).
Di-shahih-h,an oleh Al Albani dalan ShahihAs-\unan.
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tersebut. Allah lalu menurunkan ayat ini. Nikahilatr dia, kalau ada

dosa atas ifu, maka ifu atasku'.)'

Abu Daud, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Adi, Ibnu
Mardawaih, dan AI Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullatr SAW bersabda, ^4\l3i;*ir ,f.,:Jt'&i ltrtott
pezina yang telah dicambuk tidaklah menikahi kecuali yang seperti
dia).t2e

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari
Ali bin Abi Thalib, bahwa seorang lelaki hendak menikahi seorang
perempuzm, nzlmun lelaki itu lalu berzina, maka dilaksanakanlah
hukuman terhadapnya. Mereka kemudian membawanya kepada Ali,
lalu Ali memisahkannya dari istrinya, dan berkata, "Janganlah engkau
menikahi kecuali perempuan yang (uga) telah dicambuk sepertimu."

t;i:;* # w6 i("r, *168 t? effi ifrtit
,/_/ ,. I cllu lot I

c-t)s ++crllk cdt YI 'bj*;rt l,i{*75 ;'^v ?'i$,
<L*.ii'fi ,K,fi "i-t\*r"i,-{g U3;r'ii"rbW

<-&-+'4)i d,frL' i'y B'+ 6 rfi i:riT tr
> <*SJi'; frifi?'-Vd^aS
;i'65rfjf@ 'rg+iai'vi,( ofrE rar

-;i"&,i*J3-K{;

i.r1:6 t a'W;@ 4+ffi( aiful*-I ;it A ;J i.;fS

9 -- / Ci:ffqv
"'shahih.
HR. Abu Daud (2052) dan Ahmad Q1324).
Al Albani berkat4 'Hadits rni shahih),

a{r'"i'""'';iG
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"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,

maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan pulah kali dera,

dan janganlah kamu tErima kesaksian mereha buat selama-

lnmanya. Dai mereka itulah ofang-orang yangfasik, kecuali ofang-

orang yang befiobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya)' maka

sesungguhnyaAllah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang- Dan

orang4rang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mcreka

tidak ada mempunyai saksi-salesi selain diri mereka sendiri, maka

persalcsian orang itu iatah empat kali bersumpah dengan noma

Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benan

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa lahnatAllah atasnya,iika dia

termasuk orangerang yang berdusta. kttinya itu dihindarkan dari

hukwnan oleh sumpahnya empat kali atas namaAllah:

sesungguhnya s uaminya itu benar-benar termasuk orang-orang

yang dwta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa kemurkaan Allah

atasnya jika suaminya itu termosuk orang-orong yang benar- Dan

andaikata tidak ada karunia Allah dan rahrnat-Nya atas dirima, dan

(andaikata) Allah Qukan Penerima Tobat lagi Maha Biialesana,

(niscaya kamu akon mengalami kesulitan'kes ulitan). "
(Qs. An-Nuur [24]: 4-f0)

Firman-Ny r, 'ofi- ,-lf (Dan orang'orang yang merutduh

[berbuat zina). Peminfaman kata ;]t [yang secara haffiatr berarti

melempar] untuk mengungkapkan tuduhan perbuatan zina adalatt

karena tuduhan merupakan tidak kejatratan dengan perkataan,

sebagaimana perkataan An-Nabighatr,

#tcF pir L"3
"Luka karena lisan seperti lulw karena tangan-"

Penyair lain berkata,
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t.t

d.6, ,s:Pt ,yf ut q; q$ilib * f\,t.G,
"Dia menuduhht dengan suatu perkara yang alat aor'oi*g'tuaht

terbebas dari itu, dan karena kelaparan dia menuduhlal"

Tuduhan untuk perbuatan keji ini disebut qadzaf (tuduhan

zinalr,.

Maksud .# adalah para wanita, dikhususkannya
penyebutan mereka disini karena keburukan dalam menuduh berzina
kepada mereka lebih tercela dan aib yang mereka lebih besar. Kendati
yang disebutkan di sini kaum wanita, rurmun hukumnya berlaku sama

untuk tuduhan zirra terhadap laki-laki. Demikianlah pendapat para
ulama umat ini, tanpa adanya perbedaan pendapat.

Berkenaan dengan itu, kami telah menulis risalatr tersendiri
tentang bantahan kami atas gebagian ulama muta'akhl<hirin dari
kalangan ulama abad kesebelas yang memperdebatkan itu.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat ini berlaku umum
unhrk kaum laki-laki dan kaum wanita. Perkiraannya adalatr Ariti
;rt;:o213 (diri-diri yang baik). Pendapat ini dikuatkan oleh firman
Allah Ta'ala, f41'e A*;51i (Dan wanita yang bersuami). (es.
An-Nisaa' pl:za)

Kata keterangan ,141 i1 mengindikasikan batrwa lafazcrr

.#mencakup selain wanita, dan jika tidak demikian maka tidak
ada gunanya kata keterangm, ;J41'u.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud .#5 adalatr
kemaluan, sebagaimana firman Allah, tj{; # -35 <Or"
[ingatlah kisah MaryamJ yang memelihara kehormatanrrya). (es. Al
Anbiyaa'[21]: 9l) sehingga ayat ini [yang sedang dibahas] mencakup
laki-laki dan wanita

Ada juga yang mengatakan bahwa walaupun lafazh .#5
untuk wanita, namun di sini mencakup wanita dan laki-laki. Adapun
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penyebutannya dengan lafazh itu adalah karena unsur dominasinya.

Walaupun demikian, unsur dominasi wanita terhadap laki-laki tidak

dikenal dalam bahasa orang Arab.

Maksud ";#5 di sini adalah qWJrt (yang memelihara

kehormatan diri).

Dalam surah An-Nisaa' telah dipaparkan makna-makna

ir:";1i.
Ada pembatrasan yang cukup panjang dari para ulama tentang

syarat-syarat yang terkait dengan hukwn-hukum yang dituduh berzina

dan yang menuduhkan zina. Pembatrasan ini telah paparkan secaxa

gamblang dalarn kitab-kitab fftih. Diantaranya adalah yang

berpangkal dari dalil, dan adajuga yang sekadar pandangan.

Jumhur membacanya $::IU dengan fathah pada huruf
shaad-

Yahya bin Watsab membacanya dengan kasrah pada huruf
shaad.

Jumhur ularna berpendapat batrwa tidak ada lndd (hukuman

tertentu) terhadap orang yang menuduhkan zina terhadap laki-laki
kafir atau perempuan kafir.

Az-Zttbi, Sa'id bin Al Musayyab, dan Ibnu Abi Laila
mengatakan bahwa waj ib dilaksanakan haad terhadapnya.

Jumhur juga berpendapat bahwa hukuman bagi budak [yang
melontarkan tuduhan zina] adalatr empat puluh kali dera, sementara

Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul A?iz, dan Qubaishatr mengatakan

delapan puluh kali dera.

Al Qurthubil3o berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa orang

merdeka ttdzk dt-hadd karena melontarkan tuduhan zina terhadap

budak lantaran perbedaan martabat mereka.

r30 Lihat Tdsir At gurthubi OAl74, pembahasan kedelapan).
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Disebutkan dalam Ash-Shafuifu dari Nabi SAW, bahwa

barangsiapa menuduh zina terhadap budaknya, maka dilaksanakan

hadd atasnyapada Hari Kiamat, kecuali tuduhannya benar.l3l

Allah SWT lalu menyebutkan syarat untuk melaksanakanhadd
(hukuman) terhadap orang yang menuduhkat zina terhadap orang-

orangryang memelihara kehormatan diinya,:,6$ frfi'|}fr- i t <a*
mereka tidak mendatangkan empat orang saksi), yakni yang

memberikan kesaksian terhadap mereka bahwa mereka telah

melakukan zina.

Lafazh f menunjukkan bahwa kesaksian para saksi itu boleh
dilakukan di selain tempat saat terjadinya tuduhan tersebut. Demikian
pendapat jumhur, namun Matik menyelisihi pendapat ini.

Zhahir ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan persaksian

secara bersamaan dan terpisatr, fttmun Al Hasan dan Malik
menyelisihi pendapat ini. Juga dinyatakan bahwa jika para saksi tidak
mencapai empat kesaksian (umlah minimal), maka mereka semua

dikenakan hadd (hukuman tuduhan zina).

Al Hasan dan Asy-Sya'bi mengatakan batrwa tidak ada hadd
atas para saksi dan si tertuduh. Demikian juga yang dikaiakan oleh
Ahmad, Abu Hanifah, dan Muhammad bin Al Hasan. Pendapat ini
tertolak oleh kejadian pada masa Khilafah Umar RA, karena dia
menerapkan hukuman dera terhadap tiga orang yang bersaksi tentang

zinaatas Al Mughirah, dan hal ini tidak diselisihi oleh seorang sahabat

pun.

Jumhur membacany a :.($, il,fiu a""gan bentuk di-idhafah-
kannya $if kepada'!$.

, Abdutlah bin Muslim bin Yasar dan Abu Ztx'ah bin Amr:.
membicanya dengan t anw in pada lafazh {isf.

t3t Muttafaq'alaih.
IIR. Al Bukfiari (6858) dan Muslim (3/1282) dari hadits Abu Hurairah.
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Ada perbedaan pendapat mengenai i'rab qira'ah irri:

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ini tantyiz. Namun

pendapat ini disanggah, karena tamyiz yang terdiri dari tiga hingga

sepuluh di-idwh-kan kepada angka sebagaimana yang ditetapkan di

dalam ihnu nahwu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa latazh ini berada pada

posisi nashab sebagai haal. Pendapat ini juga fisanggah, l<arenla lwal
tidak bisa berupa nakirah yang tidak dil*rususkan. .

Pendapat lain menyebutkan batrwa latazh'f$ Aeraaa paaa

posisi jaar Y'arena sebagai za't untuk 6f. mtu Juni menguatkan

qira'ah ini, namun pendapat ini disanggatr oleh Sibawaih, sebab

tamvin pada kata bilangan yang" tidak di-idhafah-l<an hanya

dibotehkan dalam syair.

Allah SWT lalu menjelaskan kewajiban bagi penuduh, W6
i:E'6 (maka deralah mereka [yang menuduh ituJ detapan puluh

kali dera).

iriair artinya t-r:Pt (pukulan; deraan), sebagaimana disebutkan

tadi.

iriro.ir adalah l{ir ,t tt:rl;t (saling memukul pada kulit)
utu" ljii! 'tf5:ali (saling memukul dengan kulit), kemudian kata ini
dipinjam untuk mengungkapkan pukulan dengan tongkat, pedang, dan

sebagainya. Contohnya adalah ucapan Qais bin Al Khathim berikut

ini:

,:*t iith ;'!.su'r1ULk L€c '.4t ?;'i:r1t
*Aht saling berpuhtlan pada hari bertrebun tanpa tutup kepala.

Sealran-akan kedua tanganht pemain yang murah hoti dengan

pedang)'

Penjelasan tentang iliril telah dikemukakan tadi.
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Manshub-nya '*-3 seperti manshub-nya mashdar, dan

mans hub -ny u 1,1i* adalah karena t amy iz.

Kalimat fi1 :,"ii '{ W Jt @"" ianganlah kamu terima

lrelrsaluian mereka buat selama-lamanya) di-' athf-kan (dirangkaikan)

kepada rj4ir tyakni ii*gl, yakni, maka padukanlah dua hal untuk

mere$a, yaitu deraan (cambukan) dan tidak diterima kesaksian

mereka, karena dengan tuduhan itu mereka menjadi orang-orang yang

tidak adil [kesaksiannya tidak dapat diterima], bahkan sebagai suatu

kefasikan, sebagaimana dinyatakan Allah di akhir ayat ini.

Huruf laam pada kata 'il terkait dengan kata yang dibuang,

yattu haal (keterangan kondisi) dari ',"5. Seandainya.posisinya

setelatr :,'.t{i, maka sebagai sifatnya. Malcna 6J lsetama-lamanya)
adalah selama mereka hidup.

Allah SWT lalu menerangkan tentang hukum mereka setelah

melontarkan tuduhan dan terus-menerus demikian serta tidak bertobat,
'bri*rt ? ,ir{* (dan merelca itulah orang-orang yang fasik). lru
kalimat permulaan yang memastikan redaksi sebelumnya.

.i:.iir artinya keluar dari ketaatan dan melewati batas dengan

kemaksiatan

Abu Al Baqa menyatakan bahwa bisa juga kalimat ini berada

pada posisi nashab sebagai hoal Seterangan kondisi).

Allah SWT lalu menerangkan batrwa kesinambungan itu,
yakni tidak diterimanya kesaksian mereka untuk selamanya adalah

karena tidak adanya tobat. Allah berfirman 'Ge t-ri Jy gecuati orang-
orang yang bertobat). Kalimat ini berada pada posisi noshab sebagai

istitsna' (pengecualian), karena stafus ini termasuk yang

mengharuskannashab

Ada juga yang mengatakan bahwa bisa juga berada pada posisi

khafadh sebagai badal (pengganti). Makna dan penjelasan tobat telah
dipaparkan.
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Makna [$t fi toc (sesudah itu) adala]r setelatr mereka

melalcukan dosa melontarkan tuduhan zina

Makna W (dan memperbaiki [dirinyaJ) adala]r

memperbaiki perbuatan mereka yang diantaranya dosa melontarkan

tuduhan zinayangdisertai dengan tobat dan tunduk kepada hadd.

Para ularna berbeda pendapat mengenai pengecualiffi ffi,
apakatr kembali kepada dua kalimat sebelumnya (yaitu kalimat yang

menyebutkan tidak diterimanya kesaksian mereka dan kalimat yang

menghukumi mereka fasik)? Atau hanya kembali kepada kalimat yang

teraklrir? Perbedaan pendapat ini terjadi setelah adanya keshmaan

pendapat mereka bahwa itu tidak kembali kepada kalimat yang

menyebutkan tentang cambukan (deraan), maka yang.bertobat juga

tetap dikenai hulruman dera seperti halnya orang yang tidak bertobat.

Juga kesamaan pendapat mereka batrwa pengecualian ini kembali

kepada kalimat yang menghnkumi mereka fasik. Jadi, letak perbedaan

pendapat ini yaitu, apakah kembali kepada kalima! tentang tidak

diterimanya kembali kesaksian mereka?

Jumhur bahwa pengecualian ini kembali kepada

kedua kalimat tersebut.

Jika si pelaku (si penudnh zina) bertoba! maka kesaksiannya

dapat diterima dan hukum fasft darinya menjadi gugur, karena sebab

ditolaknya kesaksian adalah dihukumi fasik akibat melontarkan

tuduhan zina. Jika hal itu telah hilang dengan tobat, maka

kesaksiannya dapat diterima lagi. Sementara itu, Al Qadhi Syuraih,

Ibrahim An-Nakha'i, A Hasan Al Bashri, Sa'id bin Jubair, Malfiul,

Abdurratrman bin Zaid, Sufran Ats-Tsauri, dall Abu Hanifatl

mengatakan bahwa pengecualian ini kembali kepada katimat yang

menghukuminya fasih bukan kembali kepada tidak diterimanya

kesaksian. Jadi, tobat itu hanya menghilangkan status fuikttyu,

sedangkan kesaksiannya tetap tidak diterima r:ntuk selamanya.

TAFSIR FATHUL QADIR 783



Asy-Sya'bi dan Adh-Dhahhak merincikannya (keduanya

mengatakan) bahwa kesaksiarrnya tidak diterima walaupun telah

bertobat, kecuali dia mengakui batrwa dia telah menyatakan

kebohongan, maka saat itulah kesaksiannya bisa diterima lagi.

-,. Pendapat Jumhur lebih tepat, karena mengk*tususkan

pembatasan hanya untuk kalimat yang terakhir tanpa menyertakan

yang sebelumnya, padahal itu merupakan satu rangkaian kalimat

dalam konteks syariat yang berasal dari satu sumber pembicara, telah

menyelisihi apa yang berlaku pada bahasa orang Arab. Urgensi

kalimat terakhir yang bersambung dengan pengikat adalah karena

statusnya yang sebagai pengikat sebelumnya.

Intinya, mengikat yang terakhir dengan ikatan yang

bersambung dengannya adalah lebih tepat daripada mengikat yang

sebelumnya dengannya. Ini merupakan kesamaan pendapat, dan

statusnya lebih tepat tidak menafikan bahwa yang sebelumnya juga

benar.

Para ahli ushul telah berpanjang lebar membahas pengikatan

yang terjadi setelah beberapa kalimat, dan ini cukup dikenal oleh

kalangan yang memahami seni ini, dan yang benar adalatr ini. Adapun

alasan bahwa terkadang ikatannya kembali kepada semua kalimat
sebelumnya dan terkadang hanya kembali kepada sebagiannyq tidak
dapat dijadikan hujjah dan tidak tepat dijadikan alasan, karena ada

kalanya itu disebabkan suatu bukti, sebagaimana terjadi di sini, yaitu

kesamaan pendapat bahwa pengecualian tersebut tidak kembali

kepada kalimat yang menyebutkan tentang pencambukan (hukuman

dera).

-r. Hd yang menegaskan dan menguatkan apa yang kami
nyatakan ini adalah, ymg menghalangi diterimanya kesaksian itu
adalah kefasikan, lantaran melontarkan tuduhan zina, dan hal itu
sudah hilang [dengan tobat tadi], maka tidak ada lagi yang

mengharuskan ditolaknya kesaksian.
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Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk tobatrya orang

yang melontarkan tudnhan zina:

Umar bin Khaththab, Asy-Sya'bi, Adh-Dhabhak, dan ulama

Madinatr batrwa tobatnya adalah dengan mendustakan

dirinya dalam tufuhan yang dilontarkannya" dan dilaksanakannya

haddatas hal itu.

Segolongan ulama 
-termasuk 

Malik- mengatakan bahwa

iobatnya adalah dengan memperbaiki perihalnya dan perbuatannya,

menyesali apa yang telatr dilalorkannya, beristighfar kepada Allah dari

hal tersebut, dan bertekad tidak mengulangi hal seperti itu, kendati

.tidak mendustakan dirinya dan tidak menarik kembali perkataannya.

Ini dikuatkan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits tentang tobat, yaitu

bersifat mutlak, tidak dibatasi dengan batasan-batasan seperti itu.

Umat telah sependapat, batrwa tobat dapat menghapus dosa,

sekalipun sebelumnya kafir, maka apalagi yang lebih ringan dari

kekufiran, pasti lebih bisa dihapuskan dosanya dengan tobat.

Demikian ijma' yang diceritakan oleh Al Qurthubi.

Abu Ubaid berkata, "Pengecualian itu kembali kepada kalimat-

kalimat sebeltrmnya. Selain itq menuduh orang lain berzina tidak

lebih besar dosanya daripada pelaku zina padatral orang berzina saja

bila telatr bertobat maka kesaksiannya bisa diterima, karena orang

yang telah bertobat laksana orang yang tidak memiliki dosa,l32 karena

Allah menerima tobat dari satu hamba, apalagi dari banyak hamba,

lebih diterima lagi.

Selain itq pengecualian samacam ini banyak terdapat di dalam

Al Qur' aru diantaranya A ;t; Af S;, g$51 W;61 (S e sun gsthny a

pembalasan terhadop orqrg-orong.yang memerangi Allah dan Rasul-

r32 Hadits ini dijadilon hadits pendutung oleh pengarang dalam redaksi
perkataannya.

Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah (4250) dan dinilai hasor oleh Al Albani
didalamShahihAl Jani'(3008), dari hadits Ibnu Mas'ud.
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Nya..) 
-hingga 

firman-Nya- ij:G ,Aii $y (kecuali orang-orang

yang bertobat [di antara merekaJ). (Qs. Al Maa'ida]r [5]: 33-34).

Pengecualian ini kembali kepada semuanya.

Az-Zajjaj berkata, "Orang yang menuduh orang lain berzina

tidak-lebih besar dosanya daripada orang yang kafir, apabila ia telah

bertobat dan memperbaiki diri maka ia berhak untuk diterima

kesaksiannya." Az-Zajjaj juga berkata, "Firman-Ny?, (i\ (selama-

lamarrya), yakni selama ia menuduh orang lain berzina, sebagaimana

ungkapan: "Tidak diterima kesaksian oftmg kafir selamanya", yakni

maknanya: Selama dia dalam keadaan kafir.

Kalimat ].$ 3f, fi i$ 1*ota sesungguhnya Attah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang) sebagai alasan untuk apa yarrg

terkandung dalam pengecualian itu, yaitu tidak dihukumnya penuduh

setelah bertobat, statusnya menjadi diampuni, mendapat kasih sayang

dari Dzat Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tidak lagi

sebagai orang fasik, tidak lagi tertolak kesaksiannya, dan tidak hilang

status adil darinya.

Setelatr menyebutkan hukum tuduhan secara umum, Allah

SWT menyebutkan hukum salah satu jenis tudutran zina, yaitu suarrri

menuduh istrinya berzina ,'itfr {$+{$ e $'&-tX oiiir-$l; far"
orang-orang yang menuduh istrinya [berzinaJ, padahal mereka tidak

ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereko sendiri), yakni mereka

tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, yang

memberikan kesaksian tentang zhta yarry dituduhkan kepada istri

mereka.

tr 
-{y{trtrtn diri mereka sendiri) berada pada posisi rafa'

sebagi'bada/ dari 5itr3. Oisajuga pada posisi nashab sebagai khabar

Az-Z,ajjaj berkata, "Atau karena istitsna' menurut

kemungkinan yang tidak kuat."
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ptp'6 'f;3 2,riL (matra persaksian orang itu ialah empat

trati bersumpah). orang-orang Kufah membacanya dengan rafa'pada

latain';;1'$luarenasebagai lilabar dun ,; i:ti$ (maka persaksian

orang -itu). Maksudnya, maka persaksiannya yang bisa

menghindarkannya dari hadd qadzaf(hukuman menuduh zina) adalah

empat kali bersumpatr.

Orang-orang Madinah dan Abu Amr memb acdnya6.l't, a*S*
nashab karena sebagai mashdar, a^ t# 2,:ri3 (mala persaksian

orangirz) sebagai khabar dari mubtada'yang dibuang, yakni 4ti0
e-t i'r61, 1*ut u yang harus dilakukan adalah kesaksian salatr

seorang mereka), atau sebagai mubtada' yaa1g fthabar-nya dibuang,

yakni Vri e*tiS(.;J (maka kesaksian salatr seorang mereka adalah

wajib).

Ada juga yang mengatakan bahwa {11 pada posisi nashab

dengan perkiraan ?t:rw '&f i:rrf '#-bl;*i totutu atas mereka

adalah bersaksi empat kati sumpah).

Kalimat 6y @rnso, nama Allah) terkait dengan iir4s ut^
p{W. Kalimat <n-,#i 4 ,ii1(sesungguhnya dia adalah termasuk

orang-orang yang benar) maksudnya adalah yang dipersaksikan.

Asalnya 'rfi Ab,hlu partikeliaar'nyadibuang, 
-tsl 

dr-trosrah, dan' 'arnil-

nya dikaitkan dengannya.

i$f|(dan [sumpahJ yang ketima).

' Ahli qira'ah yang tujuh dan lainnya membac 
^nyu 

il{$,
dengan r afa' karetasebagai mub t ada', dan klub ar -nya adalatr {I'r1
Q;fi'q';t( ol# $t pan*o btuut Atlah atasnva, iika dia termasuk

or ang- or ang yang b erdus ta).

Sementara itu, Abu Abdirratrmaru Thalhalu dan Ashim dalarn

riwayat Hafsh membacanya ryd\, dengan nashab, karena

maknanya adalah q6it, iiriltr 'r4rft (dan bersaksi unhrk kesaksian

yang kelima).

.<
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Makna '+r*3 A i( oL(iitil dia termasuk orang-orang yang

berdusta) adalatr, pada tuduhan zinayatgdituduhkan itu.

Jumhur membaca !1a.ng* tasydid pada kalimat $t {) L\

(bahwa lalcnat Allaft), sementaraNafi membacanya dengan tal,hfif.

Berdasarkan qira'ah Nafi, maka ism isl adalah dhamir s!a'n,

sedangkan ;fi GI sebagai mubtada', aii sebagar khabar-nya, dan

susunanredaksi ini sebagai khabar 0l,.

Adapun berdasarkan qira'ahjumhur, maka kalimat $ {)
sebagai is*L7.

Sibawaih berkata, "Lafazh 11 tiauf boleh di+akhfif pada

kalimat yang setelahnya ada isrn, kecuali Anda memaksudkan

tsaqilah."

Al Akhfasy berkatq *Aku tidak mengenal tsaqilah kecuali itu
lebih baik dalam batrasa Arab."

;ffii le '66 (Istrinya itu dihindarkan dari huhtman)

maksudnya adalatr ifr$ f(dihindarkan dari istinya).

Maksud 3.fufr adalah hukuman duniawi, yaitu hadd

(hukuman).

Fa'il frr; uaaur, kalimat i$,A'* 6';# 6 @t"t, sumpahnya

empat kali atas nama Allah). Malaranya, hnkuman itu dihindarikan

dari istrinya oleh sumpatrnya empat kali atas nama Allah, bahwa

suaminya'^1.;i'6 @ $#Ji (] fryp"nar-benar termasuk orang-

orang yang dusta, dan [sumpahJ yang lcelima). Lata^ ini dengan

manshub, karena di-'athf-kan kepada '$, Vuni 4AS, 'r4Z$ (dmt

sumpah yang kelima). Demikianqira'ah Hafsh, Al Hasan, As-Sulami,

Thalhah, dan Al A'masy.

Sementara ifu, yang lain membacafiya sebagai mubtada', darr

kha6'ir-nya adalah i,( ol-W ,;lt {;, '"n (balrua kemurlcaan Allah

atasnya jika) sua:rrrinya itu 'qrr#i '4 ltrr*otuk orang-orang yang

benar) pada tuduhan zirra yang dilontarkannya. Dikhususkannya
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penyebutan ''7:atlt (kemurkaan) ketika menyebutkan yang perempwln

adalah bentuk kekerasan terhadapnya, karena dia merupakan asal

kejatratan dan materinya, dan karena kaum wanita biasanya banyak

melaknat. Oleh karena itu, hal tersebut tidak begihr berpengaruh

terhadap mereka, berbeda dengan t*:ztlt ftemurkaan)

W'K#;rtfir{j: <a"" andailcata tidak ada karunia Altah

dan rahmat-Nya atas dirimu). Penimpal fi OU"*g

Az-hiaj berkata, "Maknanya adalalt dan sekiranya tidak ada

karunia Allah, tentulah orang yang berbohong di antara mereka berdua

akan menerima adzab yang besar."

Allah SWT kemudian menerangkan bahwa betapa Allah Maha

menerima tobat bagi yang bertoba! dan betapa besar kebijaksanaan-

Nva, ffA6'ii';6 (dan [andaitratal Attah bukon Penerima Tobat

lagi Maha Bijaksana [niscaya kamu akan mengalami lcesulitan'

kesulitan), yalani kembali kepada orang yang bertobat kepada-Nyq

dan yang kembali dari kemaksiatannya dengan menerima tobatrya

dan menganrpuninya" lagi Maha Bijaksana pada apa yang disyariatkan

untuk para hamba-Nyq berupa li'an daapenetapan ttadd atas mereka.

Abu Daud dalam Nasiffiunya dan Ibnu At Mun&ir
meriwayatkan'dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq $rG $i Jy

(lrecuali orong-orang yang bertobat), dia berkatq "Allatr menerima

tobat mereka dari kefasikan, adapun kesaksian maka tidak boleh."

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar bin

Khaththab, batrwa dia berkata kepada Abu Balaatu *Jika engkau

bertobat maka aku terima kesaksianmu."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia berkata, "Tobat

mereka adalah pendustaan mereka terhadap diri mereka. Jika mereka

mendustakan diri mereka" maka kesaksian mereka diterima."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa bertobat
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dan melakukan amal shalih, maka kesaksiannya di dalam Kitabullah

diterima."

Mengenai masalah ini, masih ada riwayat-iwayat lain dari

para tabi'in, dan kisah tuduhan A1 Mughiratr pada masa Khilafah

Umar yang diriwayatkan dari beberapa jalur cukup dikenal.

'j't' Al Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari

Ibnu Abbas; bahwa Hilat bin Umayyah mengadu kepada Rasulullah

SAW bahwa istrinya telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Nabi

SAW lalu bersab da,'!r4b e. 
rr, llts'"t (Buhi, dan iika tidak malca

punggung dicambuk). Hilal lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bila

seseorang di antara karni melihat laki-taki lain berada di atas tubuh

istrinya, apakatr dia perlu mencari bukti?" Rasulullah SAW bersabda,
'I)ib e \, \fi 'a$r (Buhi, dan jika tidak matra punggungnu

dicambuk). Hilal berkata lagi, "Demi Dzat yang telatr mengutusmu

dengan kebenaran, sesungguhnya aku benar. Semoga Allah

menurunkan apa yang membebaskan punggungku dari hukuman).

Jibril latu turun dan menurunkan ayat kepada beliau, '"fi-'r-4:5

'Gtj(dan orang-orang yang menuduh istrinya [berzinaJ) hingga, ol

Grt$i'u i,(tiito suaminya itu termasuk orong-orang yang benar).

Nabi SAW mengirim utusan kepada keduanya (untuk dut-rg).

Hilal pun datang, lalu bersaksi. Nabi SAW kemudian

bersabda, V$ vSir$ ,:*l'g gEt;f'ot'{n-?tt lsesungguhnya Atlah

mengetahui balrwa salah seorang diantara kalian telah berdusta.

Adal(ah yang mau b ertob af?)

Wanita itu lalu berdiri dan bersaksi, dan pada kesaksian yang

kelima, mereka (orang-orang yang menyaksikan) menghentikarurya

dan..fuerkata, "(Hati-hati) itu pasti terjadi." Wanita itu melambat-

lambat dan mengulur-ngulur waktu, sehingga kami menduga dia akan

menarik pernyataannya, tapi temyata dia berkata, "Aku tidak akan

mempermalukan kaumku selamanya." Dia ptrn melanjutkan. Nabi
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SAw lalu bersabda ey ,f\i g.A ,l#jlt S;sl ^; 
c'i? ?:$ ,at'9:.1

ili,j;i- i,r ;-ti-ru. ti ,cr}il, (Lihatiah dia, bila dia melahirlain anak

yang lredua matanya cehtng, kedua pinggulnya besar, dan lcedua

betisnya gemulc, maka itu adalah anak dari Syarik bin Sahma).

Temyata dia melatrirkan anak yang seperti ihr. Nabi SAW pun

bersabda, itUt W U ir(i ,!, ?q 'u ,;rr 6 li'j (Seandainya tidak ada

lceputusan dari Kitabullah tentu masih ada urusan antara aht dengan

dialt3t.rt+

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-Thayalisi,

l$durrazzaq Abd bin Humaid, Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas'

secara panjang lebar.

Diriwayatkan juga oleh Al Bulfiari, Muslim, dan lainnya tanpa

menyebutkan si lelaki dan si perempuan. Lalu di akhir kisahnya

disebutkan bahwa Nabi SAW berkata kepadanya , t4ib U'J* yi +!l
(Pergilah engkau, tidak ada jalan bagimu terhadapnya)." Dia lalu

berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan maharku?" Beliau

menjawab, bf: ,W;i, b',Mt \'fi W ot* c5'o\,3.1i ju r
tli U U.l l{.:t ,& "u.:is 'd? (ria* ada mahor untuicrnu [yalmi
tidak dilrembalikanJ, ksena jitra engkau benar mengenainya, maka

dengan mahu itu engkau menghalalkan kcmaluannya. Namun bila

engkau berdusta tentangrrya [dalam nduhan ituJ, maka itu lebihiauh

lagi darimu)."t

Al Bulfiari, Muslim, dan lainnya meriwayatkaR dari Sahl bin

Sa'd, dia berkata, "Uwaimir datang kepada Ashim bin Adi lalu

r33 Maksu.tny4 lorena rclah diberlakukan li'an, makt kelahiran anak yang
ternyata membuktilon perzinaannya itu tidak menyebabkannya dirajam. Seandainya

tidak ada ketetapan ini dari A[alL tentu dengan bukti itu masih ada unsan dengan

Rasulullah SAW, yaitu hulaman zina-

'u shahih.
IIR. Al Bukfiari @7a7); At-Tirmidzi (3179) dan Ibnu Majah Q067).
r3s Mutt6aq'alaih.
HR- Al Bulfiari (5311) dan Muslim (511493) dari hadits Ibnu Umar.
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berkata, .Tolong tanyakan kepada Rasulullah tentang seorang lelaki

yang mendapati istrinya bersama lelaki lain, lalu dia membunuh lelaki

itu. Apakah dia akan dihukum mati? Atau, apa yang harus

dilakukannya?' Ashim pgn menanyakan itu kepada Rasulullah SAW,

lalu Rasulullah SAW mencela orang yang bertanya itu, makaUwaimir

berkap, 'Demi.Allah, aku akan mendatangi Rasulullah SAW, dan

sungguh aku akan menanyakannya sendiri'.

Dia pun menemui beliau saat beliau baru saja menerima

wahyu. Beliau lalu memanggil keduany4 dan dilaksanakanlah li'an

antara keduanya Uwaimir berkata, 'Jika alu mempertatrankannya,

wahai Rasulullah, berarti aku telatr berdusta mengenainya'. Dia pun

menceraikannya sebelum Rasulullah SAW menyuruhnya. Hal itu lalu

menjadi kebiasaan orang-orang yang melakukan li'an'

Rasuldlafr SAW kemudian bersa64 '#l y.'criEbrl ,t;t:f;J

tii;i ^fs ;*t u'.,iE'tty1 ,:o:* $ it 6rif n #,'& H'eil
Uiri'Ii 6'J (trnapian dia [pere'mpuan {tu1, iittn'dia melahirlcan anak

dengin mata hitam dan lebar, serta berboftong besar, maka tidak ada

yang htlihat, kecuali. dia [t]waimirJ benm. Namun bila dia

melahirkan anak yang kcmerahan seperti serongga, maka aht tidak

metitatnya [yabi lhtaimirJ) kcanli dia berbohong;'

Temyata perempuan itu melatrirkan anak dengan ciri yang

tidak disukai itu.r36

Mengenai hal ini, masih banyak hadits-hadits lain, namwr apa

yang tetatr kami kemukakan sudatr cukup.

ltbdwrazzaqmeriwayatkan dari u:nar bin Khaththab, Ali, dan

Ibnu Mas,ud, mereka berkata, "Dua orang yang saling me-li'an tidak

bole$.,menyatu kembali unttrk selamanya."

136 Mut'afaq 'alaih.
HR. Al6rflt*i (5308) dan Muslim Qlllzg) daxi hadits Sahl'
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KT';^e Fg,t;.a* fui#ei-jyfri-$ iy

{rrli f i, :;;$j 4b7.!'l u€Kt e i1il #
$gt G ;,)xrrL.gyopg:{b t % 1-{j 6l V

'GUp sgVi;x y5,* iv{j @ ?*} 3xy$6

K* rlf J5'{i5@ 6j.i<if ? ;'t 
"+ 

3r4X, {4\
itGD V lfr x,5!tu o'Ktl {-$f t;lti C #;
$ x;s;* + r<,Ae Kb*,i,Lfi, Ki;1, xfis
'# ;t-s iKC fi r%.l {, @F'# ;ifr 1,r';_,
(fi *il-ti;, 6 {frW.@ f# Ui tK 6t{,:J ra

@ j.#- ryfr;5"*si Fx q;@ 6*3 { oy

a{ $fi { fi( 65i oii _ x'€ 6'"}"4 i,jt sy
;tt J-;t{jj @F ed6 { ;{fi fi{rfiw6 vti

{'fi,; r.ri $V* @ ;# Si: -;rt "&,:GjJ H"
wf\fr frg {t fli *# -& fiwi et}_ t#
""dn56 # ; K" ogc,tri, K{; ;,fr J.rr{jJ S,ag

@i# U'{i'1J:5;t6&i'fi
\rsesungguhnya orang-orang yong membawa berita bohong itu
adaloh dari golongan kamu juga Janganlah kamu kira berita

bohong itu buruk bagi kamu bahkan dia adabh baik bagi kamu
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Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang

dikerjakannya Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian

yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya adzab

yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu

orang-orong mukrtnin dan mukminat fidak benangka baik

terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa fidak) betkata, 'Ini
adalah suatu berita bohong yang nyata'- Mengqa meteka (yang

menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang salesi atas berita

bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan salcsi-salcsi

maka mereka itulah pada sisiAllah orang'orong yang dusta

sekiranya tidak ada karuniaAllah dan rahmat-Nya hepada kamu

semrut di dunfu don di akhirat, niscaya kamu ditimpa adrtb yang

besar, karenapembicaraan kamutentang berita bohong itu
(ngatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke

mulut dan kamu katakan dengan mulufrttu apa yang fidak kamu

ketahui sedikitiuga, dan kamu menganggopnya sualu yang ringan

saja Padahat dia pada sisi Allah adalah besan Dan mengapa kamu

tidak berkata, di waktu mendengat berita bohong itu, 'sekali-kali
tidaklah pantas bagi kin memperkatakan inl Maha Saci Engkau

(ya Tuhan karrri), ini adalah dusta yang besar'. Allah

mcmperingothan kanu agar Qangan) kembali memperbuat yang

seperti itu selanta-lamanya,iika kamu orangarang yang beriman,

dan Altah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu Dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Biiaksana Sesungguhnya orang-

orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat heii itu terciar

di kalangan orang4rang yang beriman, bagi mereka adzab yang

pedih di dunia dan di akhiral Dan Allah mengetahui" sedang kamu

tidak mengetahal Dan sehiranya tidaklah karena katuniaAllah

dan rahmat-Nya kepada kamu semaa, dan Allah Maha Penyantun

dan Maha Penyayang, (niscaya kamu ahon ditimpa adzab yang

besar). Hai orang-orang yang beriman,iangantah kanu mengikuti
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langkah-langkah syetan. Barangsiapa yang mengikufi langkah-

langkah syetan, maka sesungguhnya syetan itu menyuruh

mengerjakan perbuatan yang keii dan yang mungkar. Sekiranya

tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu

sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari

perbuatan-perbuatan keii dan mungkar itu) selamalamanya' tetapi

Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya Dan Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahul" .^;.

(Qs. An-Nuur p4l: flAD ii

Khabar furuau katimat -)ri\il;t$ it(r:tungsrhrrya orang-

orang yang membawa berita bohong itu) adalah i$" lgotongan), dan

$4 1a* t kamu) sebagai sifat unttrk iG" tea tnSan).

Ada juga yang mengatakan bahwa Hmbar'nya adalatr l#*
31 fi, ganganlah komu kira berita bohong itu buruk bagi kamu), dan

\;i @aongan) sebagai badal dari fa' it r5;.
Ibnu Athiyyah berkata, "Ini lebih beralur dutuqr segi maknanya

dan tebih banyak faedahnya daripada khabar-rry" iirl. lValaupun
kalimat {S { bernada pennintaan, namlul. menjadikannya sebagai

Htabar adalatr benar berdasarkan perkiraan, sebagaimana redaksi-

redaksi yang serupa itu."

Udfi adalatr kebohongan yang sangat buruk. Ini diambil dari

a!,1Uilyang aninya membalikkan sesuatu dari mukanya. faai, itili
artinya-cerita yang dibalik. ' :'rl

Ada juga yang mengatakan bahwa tfiyiarti"ya kebohongEir.

Katangan muslimin sependapat, bahwa maksud ayat ini adalah

berita bohong mengenai Aisyah Ummul Mukminin. Allah menyifati

berita itu sebagai Ui1, k*"ou yang diketatrui dari perihal Aisyatr RA

adalah kebalikan dari berita bohong itu.
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Al Wahidi berkata, "Makna terbaliknya pada berita yang

dihembuskan oleh orang-orang itu addah, Aisyah RA sangat layak

mendapat pujian karena telah memelihara kehormatannya dan

kemuliaan nasabnya, dan bukannya mendapat tuduhan. Berarti, orang-

orang yang menuduhkan keburukan terhadapnya telatr membalik

perl<ara dari mukany4 sehingga tuduhan itu merupakan kebohongan

yang sangat buruk dan kedustaan yang sangat nyata."

iiiir artinya sekelompok orang antara seputuh hingga empat

puluh orang, dan yang dimaksud adalah Abdullah bia Ubay (penruka

kaum munaf.k), Zudbin Rifa'ah, Hassan bin Tsabit, Mashthatr bin

Utsatsah, Haurnah bin Jahsy, dan lainJain yang membanhr mereka.

Ada yang mengatakan bahwa'{"lir uA*rn sekelompok orang

antara tiga hingga sepuluh orang.

Ada juga yang mengatakan bahwa i}iir 
"aaah 

sekelompok

orang antara sepuluh hingga lima belas orang.

Makna asalnya secara etimologi adalah ',+b6- g$ lab'iint

#.'#. (sekelompok orang yang saling fanatik antar sesama

mereka). 
.

Kalimat F fu*s $anganlah kamu Hra berita bohong itu

bttruk bagi kamu), jika sebagu fi;habu 
-;g 

-ut u sudah cukup jetas, dan

jika sebagai khabar ?rii, 
sebagaimana yang tadi dikemukakan, maka

sebagai kalimat permulaan. Redaksi ini ditrdukan kepada Nabi SAW,

Aisyah, dan Shafirran bin Al Muhaththal, Ymg juga dituduh bersama

dengan Ummul Mukminin, dm ini sebagai pelipur larabagi mereka.

p.tr fteburukan) adatah yang mudharatnya lebih banyak

daripada manfaatnya, sedangkan 

"Ftht 

ftebaikan) adalah yang

manfaatnya lebih banyak daripada mudharatrya. Adapun kebaikan

yang tidak ada keburukan padanya adalah surgq dan keburukan yang

tidak ada kebaikan padanya adalah neraka

796 TAFSIR FATHUL QADIR



Alasan bahwa hal itu baik bagi mereka adalah, mereka

mendapat pahala besar, disamping adanya pernyataan tentang

terbebasnya Ummul Mukminin dari hal itu, dan kisahnya ini menjadi

tolok ukur umur scara syar'i.

,3{'e6ll1, f;;rg/ ,ft?iap-tiap seseorans dari mereka

mendapat balasan dari dosa yang dikeriakannya) maksudnya adalah,

disebabkan omongannya tentang berita bohong itu.

"p L::i, iI'A ',:;S.Ji ,4G Or" siapa di antara meyetca

yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita

bohong itu baginya adzab yang besar). Al Hasan, Az-Zuhri, Abu

Raja, Humaid Al A"uj, Ya'qub, Ibnu Abi Ublah, Mujatrid, dan Amrah

binti Abdurralrman membacanya dengan dhammah pada hwuf kaaf

tyakni 6f1.
Al Farra berkata, o'Ini segi yang bagus, karena orang Arab

biasa mengatakan tki tk '& jg ",rri, yakni tFt (tulan

menanggung bagian terbesar dari anu dan dan anu). Adapun yang lain

membacanya dengan kasrahpada huruf traaf tyaknl ',ii.$.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa keduanya adalatr dua

macam logat atau aksen.

Ada yang mengatakan batrwa dengan dhammah adalah bagian

terbesar dari berita bohong itu, sedangkan dengan kasrah adalah

permulaannya.

Adajuga yang mengatakan batrwa dengan kasrah artinya dosa,

sehingga maknanya yaifu, sesungguhnya orang yang menanggung

dosa terbesar dari berita bohong itu dari antara orang-orang tersebut

[yang menebarkannya] baginya adalatr adzab yang besar di drrnia atau

di akhirat, atau di dunia dan di akhirat.

Ada perbedaan pendapat mengenai orang yang menanggung

bagian terbesar dari mereka yang menebarkan berita bohong itu, siapa

dia?

TAFSIR FATHUL QADIR 797



suatr pendapat menyebutkan bahwa ia adalah Abdullah bin

Ubay.

Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Hassan'

, Pendapat yang benar adalah yang pertama.

Muhammart bin Ishaq dan tainnya meriwayatkan, batrwa

dalam kasus penyiaran berita bohong ini Nabi SAW mendera dua

orrurg taki-laki dan seorang wanita, yaitu Mashthah bin UtsatsalU

Hassan bin Tsabit, dan Hamnah binti Jatrsy.l3T

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau mendera Abdullah

bin Ubay, Hassan bin Tsabit, dan Hamnah binti Jahsy. Beliau tidak

mendera Mashthah karena dia tidak melontarkan tuduhan, melainkan

hanya mendengar dan turut menyiarkan tanpa ikut menuduh'

Ada juga yang mengatakan batrwa beliau tidak mendera

seorang pun dari mereka.

Al Qurthubi berkata, *Berita yang masyhur dan dikenal di

kalangan ulama adalah, orang-orang yang dihulum adalah Hassan,

Masthah, dan Hamnah. Tidak pernah terdengar dideranya Abdullah

bin Ubay. Ini dikuatkan oleh riwayat dalam Sunon Abi Daud da1j

Aisyatr, dia menuturkan, 'Ketika dittrrunkannya wahyu tentang

kebebasannya [dari tuduhan itu], Rasulullah sAw berdiri di atas

mimbar, lalu menyebutkan itu dan membacakan ayatnya. Setelatt

turun dari mimbar, beliau memerintahkan untuk menghukum dua

lelaki dan seorang perempuan, maka orang-orang pun melaksanakan

hukuman terhadap orang-orang itu. Beliau menyebutkan rrolr&-rilre

mereka, yaitu Hassan, Masthah bin Utsatsah, dan Hamnah binti

Jatrsy'."lil

,3, Disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam As-Sirah Q1347), dalam kandungan

hadits Aisyah yang panjang.

"'shahih.
HR Ahmad (6/30); At-Tirmidzi (3181); Abu Daud @a7$; Ibnu Majah Q567);

dan Al Baihaqi dalan Dala'il An-Nubuwsah (4174)-
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Orang-orang juga berbeda pendapat mengenai alasan Nabi

SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay:

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu untuk membanyakkan

adzab baginya di akhirat kelak, dan beliau menghukum yang selainnya

agar menjadi tebusan atas dosa-dosa mereka, sebagaimana

diriwayatkan dari beliau SAW mengenai hudud, bahwa beliau

bersabdq * "r*4t e.itk 6! (sesungguhnya itu sebagai penebus

b agi yang dilaks anakan huhtman at asnya) .r3e

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau tidak menghukum

Abdullah bin Ubay karena untuk mehma}lkan hati kaumnya, sebagai

bentuk penghormatan terhadap anaknya (karena anaknya termasuk

orang shalih di kalangan mukmin), dan untuk meredam munculnya

fitnah perrrusuhan. Pada mulanya tampak gejalanya dari Sa'd bin

Ubadah dan orang-orang yang bersarnanya, sebagaimana disebutkan

dalam Shabih Muslim. Allah SWT lalu mengalihkan khitlnb dari

Rasulullah SAW dan yang bersamanya kepada kaum muknin dengan

carapengalihan.

G #1,L{"if5'lpl{"&t;4 iy-{J 1*"rgopo di watau

lramu mendengar berita bohong itu orang-orang mubninin dan

muloninat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendirfi. -*J

sebagai pengkhususan untuk .menegaskan teguran dan dampratan,

sdrta benhrk yang mendalam dalam mencela mereka. Maksudnya

adatalu selayaknya bagi orang-orang beriman ketika mendengar

perkataan para penebar berita bohong itu untuk mengkiyaskan kepada

diri mereka sendiri. Jika diri mereka jauh dari hal itu, maka itu lebih
jauh lagi dari Urnmul Mukminin.

t?e shahih.
HR Muslim dari hadits Utadah bin Ash-Shamit Qll333), dengan lafazh di

bagian altimya: "Buangsiapa di antara kaltor telah dilaksanakan lruhtman
atasnya, maka in sebagai kaffoahnya (tebusannya),"
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Al Hasan berkata, *Makna 
gifr,,aaatah para pemeluk agama

mereka" karena orang-orang beriman lalcaoa satu diri. Tidakkah Anda

perhatikan firman-Nya, '&X 'efi {3 <O"" ianganlah kamu

membunuh dirimu). (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Az-Zayaj berkata, "Oleh karena itu, dikatakan kepada kaum

yang saling membtrnuh, 'Mereka membunuh diri mereka sendiri'."

Al Mubarrad berkata, "seperti itu juga firman Allah SWT,

'#t$t (Dan bunuhtah dirimu)." (Qs. Al Baqarah Vl: 54).

An-Nahhas berkata, * ;tii,artinya e"y.(erhadap saudara-

saudara mereka). Jadi, Allah mewajibkan kaum muslim untuk

mengingkari dan mendustakan tuduhan kebunrkan terhadap orang lain

dan menyebut-nyebutrya dengan kebunrkan yang tidak mereka kenal

demikian padanya.

Para ulama bertcata, 'Ayat ini menunjul*an bahwa derajat

keimanan dan terpeliharanya kehormatan tidak dapat dihilangkan oleh

berita yang merebak."

U e4-6i, $gt (dan [mengapa tidakJ berkata, "Ini adalah

suatu berita bohong yang nyata') maksudnya adalah, ketika

mendengar berita bohong ihr, mengapa orang-orang beriman tidak

berkata, 'Itu menrpakan berita bohong yang sangat nyata'."

Kalimat d# :;+i\ ,& i.V {j 1*"ngopo mereko [yans
menuduh ituJ tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita

bohong irnT) termasuk kelanjutan apa yang semestinya dikatakan oleh

orang-orang beriman, yakni: dan berkata, "Mengapa oraog-orang yang

menyiarkan itu tidak mendatangkan empat orang salsi untuk

memberikan kesaksian atas perkataan mereka?"

d{i' $;3\ W P if (ote:h luirena mereka tidak

mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah) maksudnya adalah

orang-orang yang menyiarkan berita bohong tu. 6il'33f ? 6t '.r--

(pada sisi Allah orang-orang yang dusta). Maksudnya adalah, dalarn
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ketetapan Allah Ta'ala mereka adalah para pendusta yang sempuma

kedustaannya.

-;r1t t-ti A li#; *{" ,i'l J-b {i5 (sekiranva tidak ada

lcarunia Allah dan rahmat-Nya kcpada lcamu semua di dunia dan di

aWirat). Khithab ini untuk semua yang mendengar. Di sini

terkandnng teguran keras. {53 (sekiranya tidak ada) berftrngsi

menepiskan sesuatu karena adanya yang lain. ,3fi *lj;:iY O'H
pi lnxcrya kamu ditimpa adzab yang besar, karena pembicaraan

lcamu tentang berita bohong itu), yakni hanyutrya kalian dalam'

membicarakan berita bohong itu. Dikatakan fr#.ir e ',"'61.aan 
i!'J1

sert^ j?g afiinya sama (menceburkan dfui di dalam pembicaraan).

Maknanya yaitu, sekiranya Aku tidak menetapkan karunia kepada

kalian di dunia berupa kenikmatan-kenikmatan yang diantaranya

adalah penangguhan hukuman dan ratrmat di akhirat dengan

pemaafan, niscaya Aku menyegerakan hukuman atas hanyutnya kalian

dalam membicarakan berita bohong itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, sekiranya

tidak ada karunia Allah atas kalian, niscaya kalian ditimpa adz-ab di

dunia dan di akhirat. Akan tetapi, rahmat Allah telatr menutupi kalian

di dunia dan di akhirat. Allah mengasihi siapa-siapa yang datang

kepadanya dengan bertobat.

Kr;1','nlrrt '+([ingatlahJ di wabu kamu menerima berita

bohong itu dari mulut ke mulut). Zharf-nya pada posisi nashab adalah

karena pengaruh |* atat Hfr.
Jumhur membacanyu 'nfu i5 aari uiilr. etumraifiit;S,Lalr;

salatr satu huruf raa'-nya dibuang.

Muqatil dan Mujahid berkata, "Maknanya adalah '€:6 ,-n
f te (sebagian kalian meriwayatkan dari sebagian lainnya)."

Al Kalbi berkata "Ini karena seseorang dari mereka

menceritakan kepada orang lain dengan berkata, 'Telah sampai
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kepadaku demikian dan demikian'. Mereka menyampaikannya ketika

bertemu secara langsung."

Az-Zanaj berkata, "Maknanya adalatr, #. ,)t '# *it-
(sebagian kalian menyampaikan kepada sebagian lainnya)."

Mnhammad bin As-Sumaifi membaqanya dengan dhammah

pada huruf :!{, stthtn pada huruf laam, dan dhammah pada huruf

qaaf, dari rtilll (penyampaian). Makna qira'ah ini cukup jelas.

Ubay dan Ibnu Mas'ud

(pertemuan), seperti qira' ah fitmhw.

Ibnu Abbas, Aisyalu Isa bin IJmar, Yahya bin Ya'mur, dan

Taid bin Ali membacanya dengan fathah pada huruf taa', las r ah pada

huruf laam, dan dlummah pada huruf qaaf. Qira'ah irn diarnbil dari

perkataan ordng Arab, 6i - W- 'rlt1*gartinya berbohong.

Ibnu Sayyiduh berkata, "Mereka menggunakan kata muta' addi

(tansitif; memerlukan obje$ sebagai bukti penguat untuk yang

ghairu muta'addi (intransitif; tidak memerlukan objek)."

Ibnu Athiyyah berkata, "Menurutku, maksudnya adalah 
'oii{

gf lalu parnkel jarr-nya [yakni ll dibuans lalu bersambung dengan

dhamir."

Al Khalil dan Abu Amr berkata, *Asa[ makna ;i:i aaAaL

Ltj"li (cepaQ. Dikatakan W *1i gi? 
^rtoyuunta 

itu datang dengan

cepat." Contohnya ungkapan penyair berikut ini:

',i:,cf.lt u 7t;;\t;g liti'#tiigf,Ct
"Kala mereka melihat pasukan tengah menuiu merek4 mereka pun

danng dengan cepat bersama beberapa kelompok pasukan dari

SYam;'

'* 
tfur u i* * -ir;

ia

membacanya 'si);i, dari jlar
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"Unta yang bagus pun datang membawanya dari Syam dengan

cepat."

Abu Al Baqa berkata, "Malisudnya adalatr, dengan bersegera

dalam hal itu."

Ibnu Jarir berkata, "Lafa^ ini 
-yakni 

iijEf menurut qira'ah

yang terakhir disebutkan- diambil dari 6i1r yang axtinya cepat

terhadap sesuatu setelah sesuatu yang lain, seperti hitungan mengikuti

hitungan, dan perkataan mengikuti perkataan." '

TAidbnAslarn dan Abu Ja'far membacanya UA\, dengan

fathah pada huruf taa', suhtn pada huruf hamzah, kasrah pada huruf

laam, dan dhammah padahwfi qaaf,dari Siti yang artinya bohong.

Ya'qub membacanya Utlie" dengan kosrah pada huruf raa',

dan setelalrnya terdapat htrruf yaa' ber-suhtn dan huruf laam ber-

fathah, serta huruf qaafberdhammah.htrbentuk mudhari' dai ,js.
Makna % + # ;4 e K;t;S'"fifi; (dan tramu katakan

dengan mulutmu opo )rng tidak tramu ketahui sedikit juga) adalah,

perkataan mereka ini hanya dari mulut dan tidak keluar dari keyakinan

hati.

Ada juga yang mengatakan bahwa penyebutari "muluf ini
sebagai kata penegas, sebagaimana firman-Ny4 ,"E j$- gang

terbang dengan kedua sayapnya). (Qs. Al An'aam [6]: 38)

Dhamir pada kalimat i[j$;kembali kepada perkataan yang

mereka bicarakan dan sebarkan. q frF; (dan kamu

menganggapnya suatu yang ringan saja), yakni sesuatu yang remeh

yang tidak menyebabkan dosa.

Kalimat V fir''* 'i,{t Ora"nat dia pada sisi Allah adalah

besar) berada pada posisi nashab sebagai haal Q<eterangan kondisi),

yakni besar dosanya dan hukumannya.

t:iv# f il iKe ;E f'{" tt-$t (dan mengapa tramu

tidak berkata, di waldu mendengar berita bohong itu, "Sekali-kali
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tidaHah pantas bagi kita memperkatakan ini.'). Ini.teguran bagi

semua kaum mulminin. Maksudnyq ketika kalian mendengar berita

bohong itu, mengapa kalian tidak mengatakan perkataan yang

mendustakan orang-orang yang membicarakan dan mengada-adakan

itu? Tidaklah pantas bagi kita untuk membiiarakan itu, dan tidak

layak itu terlontar daxi kita dengan cara apa pun.

Firman-Nya, ry f.i ,ai" 6I:4 (Maha Suci Engkau fya
Tuhan ImmiJ, ini adalah dusta yang besar). Ini ungkapan keheranan

terhadap orang-orzmg yang membicarakan berita bohong itu. Asalnya

adalatr penyucian bagi Allatr SWT, kemudian sering digunakan dalarn

setiap hal yang diherankan. i,qlt adalatr mengatakan tentang

seseorang yang tidak ada padanya. Maksudnya,ini kebohongan yang

besar, karena hal ini dikatakan mengenai diri Ummul Mukminin RA,

dan secara syar'i hal semacam itu mustatril tedadi pada dirinya.

Allah SWT lalu menasihati orang-orang yang membicarakan

berita bohong itl, 61 4D.V"fi 6frW- (Attah memperingatkan

Iramu agar fianganJ kembali memperbuat yang seperti itu selama-

lamanya). Allah menasihati kalian, menghararnkan atas kalian, atau

melarang kalian, untuk mengulangi tuduhan semacam ini selama

hidup kalian. 6rJ, { oLfiit@ kamu ordng-orang yang beriman),

karena keimanan berkonsekuensi pada tidak melakukan seperti itu

selananya Di sini terkandung teguran keras.

*sI ',{l xl o?j <*" allah menerangkan ayat-ayat-Nya

lrepada kamu) mengenai perintatr dan larangan, agaf, kalian

didikan Allah dan waspada untuk tidak terjerunus ke

dalarn larangan-Nya.

$iitb @"" Allah Maha Mengetahui) apa-apa yang kalian

tampakkan dan apa-apa yang kalian sembunyikan. ,* Qagi Maha

Bij atrsana) dalam pengaturan-Nya terhadap para makhluk-Nya.
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Allah SWT lalu mengancam orang-orang yang melontarkan

tuduhan dan mereka yang suka mendengar-dengarkan aib dan dosa

orang-orang beriman , gif" <r,ti O ii+frt 'ei 6 'rH ir-$\ -ll,
(sesungguhnya orang-orang yang ingin agar [berital perbuatan yang

arnat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman)t. lni
berasal dari ungkap a 6;;*i qi b* - d - lulJ' L6 y*e
artinya tersebar dan tersiamya sesuatu.

Maksud WK).$i (orang-orang yang beriman) adatahorang-

orang yang memelihara kehormatan diri, atau setiap orang yang

menyandang sifat keimanan.

i$fft urt^ya perbuatan zina dan perkataan buruk.

$1fi A'J L.G { {bast merelia adzab yang pedih di dun,i1)

yang berupa diierapkannya ftadd (hukuman) kepada mereka. ihgl5
(dan di akhirat)dengan adabneraka. $3f5 (dan Allah mengetahui)

segala pengetahuan. frt-G { .i& Ardang kamu tidak mengetahui)

kecuali yang diberitatrukan dan disingkapkan kepada kalian, dan di

antara yang diberitahukan Altah adalah besatnya dosa menuduh zina

dan hnkuman bagi pelakunya.

,:65 ?$ ;11 \-rt {$ gr" sekiranya tidaHah trarena

lrarunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua).Ini merupakan

pengulangan redaksi sebelunrnya, gwra mengingatkan anugerah Allatl
SWT kepada para hamba-Nyq yaitu tidak bersegeranya Altah

menghukrim mereka.

4 3i; fi LY @* Altah Maha Penyantun don Maha

Penyayang, [niscaya kamu akan ditimpa adzab yang besarJ). Di
antara belas kasihan Allah terhadap para hamba-Nya adalah tidak.

bersegera menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, sedangkan

di antara rahmat-Nya kepada mereka adalah terlebih dahulu memberi

peringatan kepada mereka dengan peringatan seperti ini.
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Redaksi iii sfi fn LV d"'athf-v*, kepada ifr Yn
Penimpal Ij, dibuang karena telah ditunjukkan oleh redaksi

sebelumnya, yakni "niscaya menyegerakan adzab (hukuman) kepada

kalian".

,# eg W { 'fi( ;-r,i r}k-got orans-orans t?ns
b er ima4 j angonlah kamu me ngih1ti t angkah-l angftah syetan).'c.ttirtalt

adalatr bentuk jarnak d"n i,b, yaitu yang ada di antara dua kaki

(anekatr). Sedangkan adalah ija, -dengan fathah pada huruf

ldlsq'- adalah bentuk masdar, yalari janganlah kalian mengiluti
jalan dan langkatr syetan, serta janganlatr menempuh cara syetan yang

diserukan kepada kalian.

Jumhur membacanya 
'g!t-, dengan dhammah pada huruf

Htaa' dan thaa', sedangkan Ashim dan Al Akhfasy membacanya

dengan dlummahpada huruf Htaa' dan suhtnpada hnruf thaa'.

tJIg |iX\;lE frg dLfll e# '&6 (barangsiapa yans

mengihtti langkah-langlcah syetan, maka sesungguhnya syetan itu

menytruh mengerjakan perbuatan yang kcji dan yang mungkar).

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa penimpal kata syaratnya dibuang

dan posisinya ditempati oleh 'illah-nya, seakan-akan dikatakan )lI
'$::J2 oui,it'{itzr (male sungguh dia telatr mengerjakan perbuatan

yang keji dan yang mungkar), karena kebiasaannya adalah terus-

menerus memerintalrkan kedua hal itu kepada yang tainnya. i:,J,lit
(perbuatan keji) adalah sesuatu yang keburukannya melampaui batas,

sedangkan .r(iir (perbuatan mungkar) adalah yang diingkari oleh

syariat.

Dlumir iI1 untuk syetan.

Ada juga yang mengatakan bahwa iru dlnmir sya'n.

Pendapat yang lebih tepat yaitu, dhamir ini kembali kepada i,,
orLItJr g(b !{ {riunu yang mengiloti langkah-langkatr syetan),
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karena orang yang mengikuti syetan akan menurutinya dalam

menyunrh melakuan perbuatan keji dan mungkar.

Tentang firman-Nya. :{.6 'K* ifr 3b iJj lt"aronyo
tidaHah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu

sekalian),penjelasannya telah dipaparkan tadi. Penimpul Iit adalah (
fft .fi 'n fu'$ lrx"oyo tidak seorang pun dari kamu bersih [dari
perbuatan-perbuatan keji dan tnungkar itu| selamalamanya).

Makzudnya, sekiranya tidak karena karunia dan ralrmat Allah, niscaya

tidak seorang pun dari kalian yang dirinya bersih dari kotorannya

selama dia hidup.

Jumhur membacanya ,{t dengan tafih/if, sementara Al
A'masy, Ibnu Muhaishin, dan Abu Ja'far membacanya dengan

tasydid, yakni niscaya Anah tidak akan membersihkan kalian.

Muqatil berkata, "Maksudnya adalah, tidak akan baik."

Pendapat yang lebih tepat adalah menafsirkan '{3 a"rrg*,,

bersih dan membersihkan, dan itul4h yang disebutkan oleh Ibnu

Qutaibatr.

Al Kisa'i berkata, "Firman-Nya s# W J V(;ii *V-

${ti (hai orang-orang yang beriman, ianganlah kamu mengihii
langkah-langkah syetan) adalah redaksi yang bersilangan, dan firman-

uyu, r'rJ #i; Ka&C 1n*caya tidak seorang pun dari lamu bersih

[dari perbuatan-perbuatan kcji dan mungkar ituJ selama-lamarrya)

sebagai penimpal untuk 3'ii j"LL {J-2 @ekt orrya tidaHah karena

lrarunia Allah) yang pertama dan yang kedua."

Qira'ah dengan takhfif lebih tepat, berdasarkan firman-Nya,

{6 $ ,51 ':ti Kt <**pi Allah membersihkon siapa yang

dilrchendaH-Nya), ya\ni di arfiara para hamba-Nya dengan

memberikan karunia dan rahmat kepada mereka.

A':,;5 (dan Allah Maha Mendengar) apa-apa yang mereka

katakan, A (to4i Malw Mengetahur) semua pengetahuan. Di sini
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terkandung anjuran yang mendalam unhrk ikhlas dan dorongan besar

untuk para hamba-Nya yang bertobat, serta mengandung ancaman

yang keras bagi yang mengikuti syetan dan suka menyiarkan berita

perbuatan buruk di kalangan para hamba Allah yang beriman, serta

tidak mengindatrkan dirinya dari peringatan-peringatan Allah SWT.

Al Bukhari, Muslim, para penyusr:n kitab-kitab Sunan, dan'

lainnya meriwayatkan dari hadits Aisyatr yang panjang mengenai

sebab tnrunnya ayat-ayat ini dengan latazt,-lafazh yang beragam dim

dari jalur-jalur yang berbeda-beda Intinya, sebab tunqnya adalah apa

yang dilakukan oleh orang-orang yang menyiarkan berita bohong

mengenai Aisyatr RA, yaittr ketika Aisyah keluar dari sekedupnya

tuntuk mencari kalungnya yang hilang, para pengusungnya berangkat

dan mengira Aisyatr ada di dalam sekedupnya [karena ringannya

Aisyah, sehingga para pengusung sekedupnya tidak dapat

membedakan antara ada dan tidak adanya Aisyah di dalam sekedup].

Pasukan sudah berangkat, dan begitu pula sekedup Aisyah.

Aisyah tetap di tempat tertinggalnya itu, lalu lewatlah Shafiran

bin Al Mu'aththal, dia memang ditugaskan berjalan di belakang

pasukan. Lalu dia merundukkan untanya dan mempersilakan Aisyah

menaiki untanya. Tatkala para penebar berita bohong melihat hal itu,

mereka mengatakan apa yang mereka katakan. Allah lalu

membebaskan Aisyah dari apa yang mereka katakan.lo Inilah inti dari

kisah panjang ltu" dan kami tidak memperpanjanglya dengan

mengemukakannya di sini.

Abdrnazzaq, Ahmad, Abd bin Humaid, para penyusun kitab-

kitab Sunan yang empa! Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Aisyatr,. dia berkata,

"Ketika diturunkannya kebebasannya, Rasulultatl SAW berdiri di atas

mimbar, lalu beliau menyebutkan itu dan membacakan ayatrya.

r& Mutt$aq'alaih.
HR Al Bukhari (4750) dan Muslim (4D129).
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Setelah turun dari mimbar, beliau memerintatrkan untuk menghukum

dua lelaki dan seorang perempuan, maka orang-orang pun

melaksanakln hukuman terhadap ortrng-orang itu."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits iri hasan."

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan nama-nama merek4

yaitu Hassan bin Tsabit, Masthatr bin Utsatsatr, dan Hamnah binti

Jatrsy.lal

. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Orang-orang yang menyiarkan berita bohong

tentang Aisyah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Masthah, Hassan,

dan Hamnatr 66fi Jnhsy."

Al Bukhari, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabaxani, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dafi Az-

Z,u[.lri, dia berka-ta: Ketika aku bersama Al Walid bin Abdul Malik, dia

berkata, "Orang yang mengarrrbil bagian terbesar adalatr Ali.' Aku
lalu berkata" "Tidak. Telatr bercerita kepadaku Sa'id bin Al Musayyab,

Urwah bn Az-Zubair, Alqarnah bin Waqqash, dan Abdullah bin
Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, yang semuaoya mendengar dari

Aisyatr, dia berkat4 'Orang yang mengambil bagian terbesar adalatr

Abdullah bin Ubay'." Dia lalu bertanyq "Apa kejahatannya?" Aku
berkata, "Dua orang syaikh dari kaummu menceriiakan kepadaku,

yaitu Abu Salamah bin Abdunahman bin Auf dan Abu Bakar bin
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, batrwa keduanya mendengar

Aisyatr berkatq'Dia berlaku menyusahkan terhadap urusanku'."

Ya'qub bin Syaibatr dalam Musnad-nyaberkata: Al Hasan bin
Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, Asy-Syaf i menceritakan

kepada kami, parnanku menceritakan kepada kami, dia berkata:

Sulaiman bin Yasar datang ke tempat Hisyam bin Abdul Malik, lalu
dia berkata kepadanya, "Wahai Sulaiman, siapa yang mengarnbil

rat Takhrii-nyatelah dikemukakan sebehmnya
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b?gr* terbesar?" Sulaiman menjawab, "Abdullah bin Ubay." Dia

berkata, "Kau bohong. Itu adalah Ali." Sulaiman berkata, "Amirul
Mukminin lebih mengetahui tentang apa yang dia katakan." Lalu

datanglatr Az-Znhi, dia berkata, "Wahai Ibnu Syihab, siapa orang

yang mengambil bagran terbesar?" Az-Zrthri menjwab, "Ibnu lJbay."

Dia berkata, "Kau bohong, itu adalah Ali." Az-Zuhd berkata, rt{h
bohong? Semoga kau kehilangan bapakmu. Demi Allah, seandainya

ada penyeru dari langit yang berseru bahwa Allah telah menghalalkan

bohong, maka aku tidak berbohong. Urwalu Sa'id, Abdullah, dan

Alqamah telah menceritakan kepadaku dari Aisyatr, batrwa yang

paling besar menanggung dosanya adalah Abdullah bin Ubay'."

Al Bukhari, Muslim, dan lairurya meriwayatkan dari Masruq,

dia berkata: Hassan bin Tsabit masuk ke tempat Aisyah, lalu

menyanjturg dan berkata,

*trttt; u j?v,
"Wanita yang memelihma kehormatan diri, teguh, dan santun, tidak

layak dinduh dengan tuduhan meragukan dan tidak menjadi lapar

terhadap daging-daging para wanita yang lengah."raz

Aisyah berkata, "Akan tetapi engkau tidak begitu." Aku
(Masruq) berkata, "Mengapa engkau biarkan orang seperti ini masuk

ke tempatnu? Padatral, Allah telah menunrnkan ayat" ';K.$j "ii
Vt l:S :X'tr1(dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian

yang terbesw dalam penyiaran berita bohong itu baginya adzab yang

besar)." Aisyah lalu berkata, "Adzab apa yang lebih besar dari

kebutaan?"

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaih, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari sebagian orang

rt2 Bait qyair ini karya Hassan bin Tsabit yang isinya membebaskan Aisyah RA
(dari Eduhan berita bohong).

Ibnu Hisyam juga mencantumkannya dalam ,Srafi-nya

*rlj cLr;r\r;
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Anshar, bahwa istrinya Abu Ayyub berkata kepadanya ketika para

penebar berita bohong mengatakan apa yang mereka katakan,

"Tidakkah engkau mendengar perkataan orang-orang'tentang

Aisyah?" Dia menjawab, uTentu, dan itu pasti bohong. Apakah kau

juga menebarkan itu, wahai Ummu Ayyub?" Dia manjawab, uTidak,

demi Altah.u Abu Ayyub lalu berkata, 'Demi Allah, Aisyah lebih baik

darimu. Sesungguhnya ini bohong dan batil.' Lalu ketika Al Qur'an
diturunkan, Allah menyebutkan kekejian dari berita bohong yang

ditebarkan oleh para penebar berita bohong iW 6-iE5'lP#4 l|-{j

U 4 -tfi '6l(uiu G #1, i{ d:lt (mengapa di wawu kamu

mendengar berita bohong itu orang-orang muloninin dan muloninat

tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan [mqngapa
tidakJ berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.'),

sebagaimana dikatakan oleh Abu Aynrb dan istrinya."

Al Waqidi, Al Hakim, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari

Aflatr maula Abu Ayyub, lalu disebutkan kisalrnya menyerupai itu.

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibng Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih rneriwayatkan dari

Ibnu Abbas, tentang aya! 6 4{L V"fi 01 {ifr '#- (Allah

memperingatkan komu agar fianganJ kernbali memperbuat yang

seperti itu selama-lamarrya), bahwa maksudnya adalah, Allah
menghararnkan itu atas kalian.

Al Bukhari dalam Al Adab dan Al Baihaqi dalam Syt'ab Al
Imanmeiwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Orang yang

mengatakan berita bohong itu dan yang menebarkannya dosanya

sama"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny ", fiil ln$t
(iJ 6*"uyo tidak seorang pun dari lwmu bersih [dari perbuatan-

perbuatan keji dan mungkar ituJ selamalamanya), dia berkata,
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"Tidak seorang pun dari makhluk yang

melalarkan kebaikan"'

mendapat petunjuk untuk

otltoll .'i.r-1.
i6,31;ir5fiJj'36 irjfi $'6rfr::i'.,fi$y. rt r:il\; f*,#ii'til--, t jfi*j

-)r 
Jr-

fnlrt6'":;iirG;ilfnt rt 6'":; iil!a"zj-.ffi5\ * o 6r+i35,,

.tii
alll rri;- #1@'ufr-'t'k, ril5S e.$ "@1 it
'41# St @ UIi !:Vf ii lJ'oi-clp iix ifr,

,A4jL;+9ts4i'4 C",#$<;Etb
*rl\;rilqirzlef"6i;

"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan

kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan

memberi (bantuan) kepada kaum kerubat(nya), orang4)rang yang

miskin dan orang-orangyang berhijrah pada jalanAllah, dan

hendaklah mereka memaatkan dan berlapang dada Apakah kamu

tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha
Pengampun tagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang

yaii menuduh (berbuat zina kepada) wanita-wanita yang bailc-baik,

yong lengah lagi beriman, mereka terhena laknat di dunia dan

akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar, pada hari (ketika) lidah,

tangan dan kahi mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa

yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi

mereha balasan yang setimpal menurut semestilqta, dan tuhulah

mereka bahwaAllahlah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala
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sesudtu menurut hakikat yang sebenarnya). lVanita-wanita yang

tidak baik adalah buat laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang

tidak baik adalah buat wanita-wanitayang tidak baik (pula), dan

wanita-wanita yang baik adalah buat laki-lahi yang baik' dan laki-

taki yang baik adalah buat wanita-wanita yang baik (pula). Mereka

(yang di tuduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka

(yang menuduh ita). Bagi mereka ampunan dan rezekiyang mulia

(surga)." (Qs. An-Nuur Val22AG)

Firman-Nya, ,itL-S: (Dan jangantah bersumpah) maksudnya

adalah efi (bersumpah), wazan-oyu 'J44 a*, iflt yaitu &pir
(sumpah). Contohnya ungkapan penyair berikut ini:

L-tr;'lrfk rt; d ,it'7 "+ 
/:rli;.t Je

" Ibnu Aus menyatalcan'suatu sumpah untuk mengembalilanlat

Kepada para wanita yang seakan-alcan afulah mcyat-mayat."

Penyair lain mengatakan,

"-i -;13i t4 cr.,'i. oyj )r*l."u ttl- UItri

" sedikit bersumpah lagi senantiasa memelihara sumpahnya.

Dan bila melontarkan suatu sumpah, itu dipenuhinyo."

Dikatakan.Jfr - li1 apabila bersumpah. Contohnya firman

Allah S.WT, ;?9 u $'i{t#. (Xtp"a" orang-ordng yang meng-ila'

istri-istrinya). (Qs. Al Baqarah [2]: 226) [meng-r'/a' istri maksudnya

adalah bersumpah tidak akan mencampuri istri].

Segolongan orang mengatakan bahwa itu berasal dari e,t2i1.
rii yang artinya aku mengabaikan dalam hal anu. Contohnya jT it
ti*i, yakni aku tidak mempedulikan upaya. Contohnya juga firman-

Nya, {(1 #3U { (Mereta tidak henti-hentinya [menimbulkanJ
lremudharatan bagimu). (Qs. Aali'Imraan [3] : I I 8).

J$
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Pemaknaan pertama lebih tepat, berdasarkan sebab turunnya,

sebagaimana dikemukakan nanti.

Maksud S;Jiiaa*ah kekayaan dan kelapangan harta.

fi ,b A6t' i55ir*55 t#li ,$G16(bahwa meretra

[tidakJ almn memberi [bantuonJ kepada lcaum lcerabat[nyaJ, orang-

orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah),
yakni t-il I bl &(batnva mereka tidak akan memberi).

Az-Zanaj berkata, "Maksudnya adalah til I o[ U" I-rryu
dibuang. Contohnya ucapan penyair berikut ini:

,tk\|.,',r;i sl, U{B'tr) r"4uL;.| lti*UI'
'Maka aku katakan, sumpah (dengan natna) Allah, aht tidak akan

tinggal diam, sekaliptm mereka memenggal kcpalaht dan

pers endianht di hadapanmu' ."

Abu Ubaidah berkata, 'Tidak perlu menyembunyikan I.
Maknanya yaitu, janganlah mereka bersumpatr untuk tidak
memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berhak diberi
kebaikan, yaitu orang-orang yang memadukan sifat-sifat itu."

Adapun berdasarkan pandangan sebelumnya, maknanya yaitu,
janganlah mereka membatasi untuk tidak memberikan kebaikan
kepada mereka walaupun di antara mereka ada permusuhan karena

dosa yang mereka perbuat.

Abu Haiwah membacanya tjij'Ot,dengan taa'khrthab dalam
bentuk pengalihan bentuk redaksi.

Allah SWT lalu memberitatrukan mereka adab atau etika lain,

Wj (dan hendaHah mereka memaa/kan) dosa dan kejahatan yang

telah perbuat. Ini berasal dari $]r u6 (menghapus jejak perkemahan),

yakni ,r1'r (menghapus), maksudnya adalah menghapus dosa sehingga

memaafkan, sebagaimana menghapus bekas perkemahan'Gi;1)
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(dan berlapang doda) dengan tidak mempedulikan si pelaku dan tidak

menyoroti kesalatrannya. Kedua/T ini dibaca juga dengan huruf raa:.

Allah SWT lalu menyebutkan motivasi besar bagi yang

memaafkan dan berlapar-rg dada, K'A 'j;r 6 'o#$ @patroh kamu

tidak ingin Allah mengampunimu?) yang disebabkan pemaafanmu dan

berlapang dadanya kamu terhadap orang-orang yang melalarkan

keburukan terhadapmu F, 3f, Ii$ @"" Atlah adalah Maha

Pengampun lagr Maha Penyayang), yakni banyak memberikan

ampunan dan ratrmat kepada para hamba-Nyq walaupun mereka

banyak dosa. Mengapa pula para hanrba tidak mengilctrti Tuhan

mereka dalam memaafkan dan berlapang dada terhadap orang-orang

yang berlaku buruk terhadap mereka?

9J';J1 6ji t5 'i;l 
@esungguhnya orang-orang yang

menuduh [berbuat zina kepadal wanita-wanita yang baik-baik).

Penafsiran tentang 9i35 telan dikemukakan, dan telatr kami

sebutkan ijma' yang menyatakan bahwa hukum menudtrhkan zina

terhadap laki-laki yang baik-baik sama dengan hukum menuduhkan

zina tethadap wanita-wanita yang baik-baik.

Ada perbedaan pendapat mengenai ayat ini, bersifat k*rusus

atau umum?

Sa'id bin Jubair mengatakan batrwa ayat ini khusus berkenaan

dengan orang yang menuduh Aisyah RA.

Muqatil mengatakan bahwa ayat ini k*rusus berkenaan dengan

Abdullah bin Ubay, tokoh kaum munafi.k.

Adh-Dhahhak dan Al Kalbi mengatakan bahwa ayat ini
berkenaan dengan Aisyah ddn semua istri Nabi SAW, tidak termasuk

kaum mukminin dan mukminat. Jadi,. orang yang menuduh salah

seorzmg istri Nabi SAW tercalorp oleh ayat ini.

Adh-Dhahhak berkata *Di antara hukum-hulem ayat ini
adalatr, tidak ada tobat bagi yang menuduh salah seorang istri Nabi
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SAW, sedangkan yang menuduh selain mereka telah Allah tetapkan

adanya tobat baginya."

Allah berFrman, tj$ u-it I (Kecuali orang-orang yang
bertobat). (Qs. An-Nuur [2a]:5).

Pendapat lain menyebutkan batrwa ayat ini khusus berkenaan

dengan orang yang terus-menerus melontarkan tuduhan dan tidak
bertobat.

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum,

mendhkup setiap penuduh dan yang dituduh dari kalangan wanita
baik-baik dan taki-laki baik-baik. Pendapat ini dipilih oteh An-Nahhas
dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ahli ilmu ushul, yaitu
penyimpulannya berdasarkan keumuman lafazhny.a dan bukan
dengan kekhususan sebabnya.

Pendapat lain menyebutkan batrwa ini **rusus berkenaan

dengan kaum musyrik Makkah, karena mereka mengatakan tentang

wanita, batrwa bila wanita pergi hijrah maka sebenarnya dia pergi

untuk melakukan kekej ian.

Para ulama mengatakan batrwa bila maksud ayat ini berkenaan

dengan oftulg-orang beriman yang melontarkan tuduhan zina, maka
yang dimaksud dengan laknat ini adalatr menjauhkan dari rahmat,
pelaksanaan haad-nya, dan pengucilan mereka dari kaum mukminin,
serta hilangnya status keadilan mereka dan jauhnya mereka dari nama

baik di kalangan mukminin. Bila yang dimaksud dengan ini khusus

berkenaan dengan orang yang menuduh Aisyah, maka hal-hal tersebut
adalah untuk Abdullatr bin Ubay, tokoh kaum munafik. Bila ayat ini
berkenaan dengan kaum musyrik Makkah, maka sesungguhnya

mereka telah dilaknat "{i ,7:!" 'iL, {rS5 Glti A (di dunia dan
aWtira\ dan bagi mereka adzab yang besar).

Maksud ,7i1tSi lyang lengah) adalatr wanita-wanita yang tidak

-. cenderung kepada perbuatan keji, yaitu yang tidak terpikirkan oleh
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mereka untuk melakukan itu dan tidak berkeinginan melakukannya.

Ini menunjukkan sempunranya kesucian dan kebersihan pada diri
wanita baik-baik.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr wanita-

wanita yang berlapang dada dan berhati bersih.

'# F* 
"$i|@ada 

hari lretikal tidah meniadi saksi atas

mereka). Kalimat ini menegaskan redaksi sebelumnya dan waktu

terjadinya adzab itu atas mereka, serta menetapkan trarinya, guna

menambah seramnya adzab yang tidak bisa dilukiskan secara detail.

Jumhur membacanya f6 ii dengan huruf taa'. Qira'ah im
dipilih oleh Abu Hatim.

Al A'masy, Yatrya bin Wutsab, Al Kisa'i, dan Khalaf

membacanyp dengan huruf huruf yaa'. Qira'ah iru dipilih oleh Abu

Ubaid, karena jaar dan majruur menyelingi di antara ism dan fi'|.
Maknanya adalah, lidatr sebagian mereka menjadi saksi atas,sebagian

lain pada hari itu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa lidah mereka menjadi saksi

atas mereka pada hari itu tentang semua hal yang pernah mereka

katakan.

#.fr Frfi (tangan d.an kai merekal juga menjadi saksi

tentang semua perbuatan sewaktu di dunia. Allah SWT membuat

semua ini dapat berbicara guna memberikan kesaksian atas mereka.

Adapun obyek yang dipersaksikan disini dihilangkan, yaitu dosa-dosa

yang mereka perbuat. Yakni semurl anggota badan ini memberikan

kesaksian atas mereka atas'dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan

yang telatr mereka perbuat.

it8&rfrli{j-h15-(di hari itu, Allah akan memberi mereka

balasan yang setimpal merutrut semestinya) maksudnya adalah, pada

hari itu anggota tubuh mereka menjadi saksi atas perbuatan-perubatan

buruk mereka Allah lalu membalas mereka dengan sesuai.
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Jadi, maksud r-'Jl di sini [yakni |*A uaA"nlr;;rir 6atasan),
dan maksud '$,*lladalahyang pasti (tidak diragukan kepastiannya).

Z,atd bnAli membac *ry 
" 61 i- secara takhfif, aari jif .

. Ulama lain membacanya dengan tasydid, d*, ,jri.
Abu Haiwatr dan Mujahid membac*ryu 

t;.1^\, 
dengar rafa'

karena sebagai na'tvrfiitk {irt.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud.

,-- Ulu-u yang lain membacanya dengan nashab karena sebagai

na't rntvklli2z.

Abu Ubaidah berkatq "Seandainya bukan karena tidak suka

menyelisihi orang-orang, tentu qira'ah dengan rafa' lebrh tepat

sehingga menjadi na't untuk fn\ a* menjadi sesuai dengan qira'ah
Ubay."

Demikian ini, karena Jarir bin Hazim berkat4 66Aku lihat pada

Mushaf Ubay 'i,,J, rg; h, @l (Allah yang Malra Benar akan

memberi mereka balasan)."

An-Nahhas berkata, "Perkataan dari Abu Ubaidah ini tidak
berkenan, karena dia berdalih dengan sesuatu yang menyelisihi
mayoritas. Lagipula ini tidak bisa dijadikan hujjaU, karena walaupun

benar demikian dalam Mushaf ubay, kemungkinanny"'#-z sebagai

badal aan'$,,i1.-

f# i;jf3l'ii'"i't;rq (dan tahulah meretn bahwa Atlahtah
Yang Benar, lagi Yang menjelasknn [segala sesuotu menurut hakikat
yang.sebenmnya) maksudnya adalatr, tahulah mereka saat mereka

menyaksikan kejadiannya itu, sebagaimana dikatakan oleh AI Kitab,
bahwa Allah adalatr Yang Matra Benar, sifat-sifat-Nya dan perbuatan-

perbuatan-Ny4 lagi Matra menerangkan dan menampakkan segala

sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya.
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Allah SWT disebut fii (o"g Benar) karena penyembatran

kepada-Nya adalah benat, tidak seperti penyembahan kepada selain-

Nya.

Ada juga yang mengatakan batrwa disebut ':lt (fo"S Benar)

maksudnya adalah Yang ada, karena kebalikannya, yalsd al baathil,

berarti yang tidak ada

Allah SWT lalu menutup ayat-ayat mengenai para penebar

berita bohong ini, '4r#Jt {r# (wanita-wanita yang fidak baik

adalah buat laki-laki y@tg fidak baik), yakni wanita yang tidak baik

dikhususkan buat laki-laki yang tidak baik, tidak melebihi itu. Begitu

pula laki-taki yang tidak baik dikhususkan buat wanita-wanita yang

tidak baik, tidak melebihi itn.

Begihr pula firman-Nya, ,*#ry 6#\'4t^- $$fit go"
wanita-wanita yang baik adalah buat laki-laki yang bailc, dan laH-laki

yang baik adalah buat wanita-wanita yang baik (puta)).

Mujahid, Sd'id bin Jubair, Atha, dan mayoritas mufassir

mengatakan bahwa maknanya adalah, kalimat-kalimat yang tidak baik

yang berupa perkataan adalah untuk orang-orang yang tidak b'aik, dan

orang-orang yang tidak baik untuk kalimat-kalimat yang tidak baik.

Kalimat-kalimat yang baik berupa perkataan adalah untuk manusia-

manusia yang bailq dan manusia-manusia yang baik adalah unttrk

perkataan-perkataan yang tidak baik.

An-Natrhas berkata, *Inilah penafsiran terbaik mengenai ini."

Az-7ayaj berkata "Maknanya adalah, tidak ada yang berkata-

kata tidak baik kecuali orang yang tidak bailq baik laki-laki maupun

perempuan. Ini sebagai celaan bagi orang-orang yang melontarkan

tuduhan buruk terhadap Aisyah dan. pujian bagi orang-orang yang

membebaskannya dari tuduhan ihr."

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini berakar pada

firman-Nya, i;j I '& { oli @*laki yang berzino tidak
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mengcrwini melainkan perempuan yang berzinal. (Qs. An-Nutr [24]:

3)

Jadi, U"g (wanita-wanita yang tidak baik) adalah para

pezina, sedangkan 'ofur (wanita-wanita yang brn {"lah yang

memelihara kehormatan diri. Begitu juga makna it$t (laki-laH

yang tidak baik) dan ofu, Qaki-laki yang baik).

Kata penunjuk di sini pada kalimat 'bli. C" 6;i.J ,APi
(Meroka (yang di tuduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh

merefu (yang menuduh frz,)) menunjukkan kepada b-fu, Qaki-laki
yang baik) dan i:rtSlr (wanita-wanita yang,bai&). Yakni: Mereka itu
bersih dari apa-apa yang dikatakan oleh 0jo*lt (laki-laki yang tidak

b ai k) dan i;'"41 (w anit a-w anit a y ang t i dak b aik).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kata penunjuk ini
menunjukkan kepada para isEi Nabi SAW

. Ada juga yang mengatakan bahwa kata penunjuk ini
menur{ukkan kepada Rasulullatr SAW, Aisyatr, dan Snanvan bin Al
Mu'aththal.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata penunjuk ini
menunjukkan kepada Aisyah dan Shafiran saja.

Al Fara berkata, "Bentuk latadr. jamak di sini adalatr

sebagaimana firman-Nyr" tGL ii it( o$ Qika yang meninggal itu

mempunyai beberapa saudara). (Qs. An-Nisaa' [a]: ll) yang

maksudnya adalah dua saudara.

: I;iF fr <U"o mereka ampunan) maksudnya adalalL orang-

orangyang bersih itu bagi mereka adalatr ampunan yang besar, karena

manusia tidak luput dari dpsa. iyL';;$ <** rezeki yang mulia)

maksudnya adalah surga.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai fimran-Nya, $Y- $ g""
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janganlah bersumpah....), dia berkat4 "Janganlah mereka bersumpah

untuk tidak memberi manfaat kepada seseorang."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata"

"Masthah bin Utsatsatr terrrasuk orang yang mengambil bagtan

terbesar dalarn penyiaran berita bohong ini. Dia adalah salah seorang

kerabat Abu Bakar yang berada dalam tanggungannya. Oleh karena

itu, Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi menanggung- hidupnya.

Allah latu menurunkan ayaL *:$; Kr, ,ft ,lit $1; *: <ar"
janganlah orang-orang yang mempwryai kclebihan dan kclapartgan di

antara lcamu bersumpah..J. Abu Bakar pun menarik sumpahnya, lalu

berkata, 'Tidaklah aku berstrmpah dengan suafu sumpah lalu aku

melihat yang lain lebih baik darinya kecuali aku menebusnya dan

melalarkan yang lebih baik itu'."

Diriwayatkan juga dari jatur-jalur lain dari sejumlah tabi'in.

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat ini, dia berkata, "Beberapa satrabat Rasulullah SAW

telah turut melontarkan tuduhan buruk terhadap Aisyatr dan

serta membicarakannya. Sejumlatr sahabat Nabi pun

-termasuk 
Abu Bakar- bersumpah tidak lagi memberi sedekatr

kepada seorang pun di antara mereka dan tidak menyarnbung

hubungan kekeluargaan dengannya. Narnun Allah mengatakan bahwa

jangantah orang-orang yang mempunyai kelpbihan dan kelapangan di

antara kalian bersumpatr mtuk tidak menyarrrbung hubungan

silaturratrim mereka dan tidak memberi dari hafia mereka

sebagaimana yang dilakukan sebeh:mnya. Jadi, Altah memerintahkan

untuk mengarnpuni dan memaafl<an mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatino, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih darinya, mengenai fiinan-
Nya,,?i35r6;'5-r-$Ly@esunsgvhnyaorang-orangyangmenuduh

[berbuat zina kepadal wanita-wanita yang baik-baik), dia berkata,

"Diturunkan berkenaan dengan Aisyatr secara kfiusus."
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Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ath-Thabarani, dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia berkat4
"Ayat ini mengenai Aisyatr dan para istri Nabi SAW. Allah juga tidak
menetapkan adanya tobat dari itu, namun menetapkan adanya tobat
bagi yang menuduh seorang wanita di antara wanita-wanita beriman
selain para isti Nabi SAW."

Dia lalu membacakan ayat, g,{,iLfr |fi. t5$ (dan orang-
oratg yang menuduh [berbuat zina kcpadal wanita-wanita yang baik-
bai$s (Qs. An-Nuur pg: g hirggq $(i_$t$t (Keanti or(ms-orang
yangbertobat). (Qs. An-Nuur pg:5)

Abu Ya'la, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah SAW
u.e1s{aa, :'l:1 ,lJu4 ,?ei.'t;+i *a }r(it o'} yqlt it- irri ri1

,Jul diis',lril ,utr-o;reieiif ,i,15 ,t;i? ,jr{j .'r!tb orfu.art,g
,or lir*U j ,n.r-*!t iiiif '&'$?tt;,ita-'i ,1tlh5 .t#t
(Pada Hari Kiamat nanti ,orang kafr diberi tahu tentang
perbuatawqta, maka dia pun membantah dan menyangkal. Lalu
dilcotal@n, "Itu pora tetanggamu, mereka memberi kcsaksian
tentangmu.u Dia berkata, "Mereka telah berdusta" Lalu dikatakon,

"Itu kelumga dan kerabat-kcrabatmu.,, Dia berkata, ,,Mereko telah
berdusta." Lalu dikatakan "Bersumpahlah kalian.,, Merela pun
bersumpah. Allah lalu menjadikan merelca diam, dan lidah serta
tangan mereka bersaksi atas mereka. Allah lalu memasukfiran mereka
lre datam neraka).r43

,:r Pfuiyyaya1fta11 juga dari
sahabat, tentang bersaksinya

malsiat.ls

Nabi SAW, dari jalur sejumlatr

anggota tubuh pada para pelaku

ra3 Disebutkan oleh Al Haitsami crdram Majma' Az-Zaward (10/351), dia
bertota,'Diriwayatkan oleh Abu Ya'la de,ngan sond hasan, kendati ada kelepatran
padanya."

.r4 shahih.
HR. Muslim dalan shafoifu-nya(4D279 darr.2280) dari hadits Abu Hurairah. Di
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firrran Allah SWT, *;5
ii$ ?6, 'S irij- (di hui itu Allah akan memberi merelca balasan

yang setimpal menurut semestinya), dia berkata, "Maksudnya adalah,

hisab mereka Semua kat^ ad-diin dalam Al Qur'an artinya hisab

(perhitungan)."

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Battz

bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW

membacanya tr)|fist b, *ll )*'i.'nt
Ibnu Jarir, Ath-,Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya, i{;fi, dia berkata,

"Maksudnya adalah dari perkataan '6.maksudnya adalah untuk

orang-orang yang tidak baik. 6E{6 maksudnya adalah orang-

orang yang tidak baik. ,.;;:,.'4-maksudnya adalah untuk perkataan-

perkataan yang tidak AuiJ.." i:,{li! maksudnya adata}r perkataan-

perkataan yang baik. 
-q[-makludnya 

adalah untuk manusia yang

Luit-tuit. ""#imaksudnya adalah manusia yang baik-b aik c;i!4
untuk perkataan-perkataan yang baik. Diturunkan berkenaan dengan

orang-orang yang mengatakan kedustaan terhadap istri Nabi SAW."

bagian akhir hadits disebufl<an: "selcarang Kami bmgfitkan saksi Kani atas kanu.

Dt-a pu berpiwr di dalam dirwo, 'siqa yang akan bersaksi dasht?' Lalu

aituirptrtt irrtunyo fsehingga tidak dapat berbicma], dan dikatakan kepadd

pahitya, dagrrgryq dan tatangtya, 'Berbicaralah'. Lalu berbicoalah pahurya,
'dostigrryq i*r-nl*rgrryo dengan sepengetahuawtye Hal itu sebagai alasan dti
dirilrya."

ra5 Disebutlon oleh Al Haitsami dalan Maima' Az-Zawa'id (7180), dia berkata

"Diriwayatlcan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Aun bin Dzalsran,

yang dinilai *iqah oleh Ibnu Hibban" dia berkata 'Dia kadang keliru dan

menyelisihi [yang lain]'. Adapun para perawi lainnya arqah:l
Saya katakan: Ad-Daraquthni berkata tentangnya, 'Dia matruk (riwayatnya

ditinggalkan)."
D".ikia; yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Lisan Al Mizotr dari Ibnu Thahir

Al Maqdisi. Lihat Al-Lisan (41448).
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Abdurrazzaq, Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ath-Thabarani meriwayatkan serupa

itu dari Mujahid.

Ibnu Jarir dan Ath-Thabarani meriwayatkan serupa itu dari

Qatadatr.

Diriwayatkan pula serupa itu dari sejumlah tabi'in.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ath-Thabarani meriwayatkan

dari Ibnu Zud, mengenai ayat ini, dia berkat4 "Diturunkan berkenaan

dengan Aisyatr, ketika orang-orang munafik melontarkan tuduhan

terhadapnya. Allah lalu membebaskannya dari itu, dan Abdullah bin
Ubay itulah i:.it (si lelaki yang tidak baik) yang paling layak untuk

wanita yang tidak baik, dan wanita yang tidak baik adalah layak

unttrknya. Sedangkan Rasulutlah SAW adalah lelaki yang baik, maka

layak bagi beliau wanita yang baik pula. Oleh karena itu, Aisyatr

adalah wanita yang baik, dan layak baginya lelaki yang baik."

Mengenai firman-Ny u, i,lj"-96j.j.J,A,pj (merelw [yang di
tuduhJ itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh merela fyang
menuduh itu), diaberkata, "Di sini terkandung pembebasan Aisyah.t'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata,

"Sungguh, telah turun kebebasanku dari langit. Sungguh, aku telah
diciptakan sebagai wanita yang baik dan untuk lelaki yang baik. Telatr

dijanjikan pula untuktcu {lmpunan dan patrala yang besar."

i ht3 .l; Ht e (#. rF fg GiE'r.$ W-J-\/l

W-i r! @ 6g's "#'F f;{JSW tf Ws
"WA W'F #- oi, fi <sS,3L t;JL i it 6C Q-

//-1 z)
8-rl-*6A+K$;{@ ry5frqx6F
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6 4:fr Y fi2ruKU W- FF:; fi CI.Wi

@<"r'K
"Hai ordng4tang yang beriman,ianganioh *r o ruemasuki

rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan membeti

salam kepadapenghuninya. Yang demikian itu lcbih baik bagimq

agar kamu (selalu) ingot fika kamu tidah ruenemui seorang pun di

dalamnya, maka janganlah hotttu masuh sebelum kamu mcndapat

izin" Dan jika dikatakon kepadamu,'Kemboli (saia)lah', maka -
hendaklah kamu kernball ltu lcbih bersih bagimu, danAlloh Maha

Mengetahui apayang kamu kerjakan Tidak adt dosa atosmu

memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di
dalamnya ada keperlaanmu, danAllth mengetahui apayang kamu

nyatakan dan apa yang kamu sembunyihan "
(Qs. An-Nuur [24]: 27A\

Allah menyebutkan larangan memasuki rumah tanpa meminta

izin kepada pemiliknya, karena bisa menyebabkan berbaurnya kaum

laki-laki dengan kaum wanit4 darr bisa jadi hal ini menyebabkan salah

satu dari kedua hal tadi (yakni zinaatautuduhan -ina). Selain dari itu,

ketika seseorang sedang di dalam rumannya dan tempatnya

menyendiri, maka sangat mungkin dia dalarn kondisi yang tidak suka

bila dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT melarang

memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin terlebih dahuhl g!1
't;"j1::, @ebelum meminta aifl. j$ri Jyatcni aari i.3i-J5t adalah

li}$ryr1 iy+",fi (memberi tahu). Maksudnya, sebelum memberi tahu

orang yang di dalam rumah sebelum kalian mengetahui bahwa

penghuni rumah telah mengetahui keberadaan kalian, dan sebelum

kalian mengetahui bahwa kalian telah diizinkan untuk masuk. Jika

kalian telah mengetatrui itu, mal<a silakan kalian masuk. Contohnya:
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(8 '& Fr, 3$ (Kemudtan jilca.menurut pendapatmu mereka telah

cerdas). (Qs. An-Nisaa' [4] : 6). Maksudny4 jika kalian mengetahui.

Al Khalil berkata, "e(qi)i adalah UrA31i (penyelidikan;

pemeriksaan), dari;;lJf 'u,,fr yaryartinya ru,jir'1+li (melihat sesuatu),

seperti firman-Nya, (( i3Y.g\(SesunS*thnya aht melihat api). (Qs.

Thaalraa [20]: 10), yakni 'o:fr.1(aku melihat)."

Ibnu Jarir berkata, "sesunggunnya itu bermaf.na $l"ilt t-b'ft
(dan meramahkan diri kalian)."

Ibnu Athiyyah berkata, "Pengalihan 17 menepiskannya

berasal d*i'd: (ramatr; jinak; kenal).'

Makna perkataan Ibnu Jarir tersebut adalah, kata itu dari

a$yi yang merupakan kebalikan ln6dili ltiar; sendiri; asing),

karena orang yang mengetuk pintu rumatr orang lain tidak mengetahui

apakah akan diberi izin atau tidak? Jadi, orang yang mengetuk itu

seperti orang asing sebelum diizinkan, apabila telah diizinkan maka ia

menjadi dikenal. Karena itulah Allah SWT melarang memasuki

rumah-rumah itu hinggadiizinkan untuk masuk."

Pendapat lain menyebutkan" bahwa itu daxi d)i, yaitu

niencari tahu apakatr di dalarn rumatr ada orang atau tidak?

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ,ll lli adalah

lrillfi (meminta izin), yakni janganlah kalian memasukinya sebelum

kalian meminta izin.

Al Wahidi berkat4 *Sejumlah mufassir mengatakan batrwa

maksudnya adalatr |ii*.rl (sebelum kalian meminta izin).'

Itu dikuatkan oleh perkataan Al Qurthubi dari Ibnu Abbas,

Ubay, dan Sa'id bin Jubair, bahwa mereka membacanya Ur|6-j ,P
(sebelum kalian meminta izin).

Malik mengatakan sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu

Wahb darinya, "',t4!li sebagaimana yang tampak adalah lriifi
(meminta izin);'
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Firman-Nya, q^5 {F Wr (dan memberi salam lcepada

penghuninya). Nabi SAW telah menjelaskannya, sebagaimana yang

riwayatnya akan dikemukakan nanti. Yaitu mengucapkan, ,iiyo i*'Ji
gpiff (assalamu'alaihtm, bolehkah aktr masuk?). Diucapkan sekali

atau tiga f,ali, sebagaimana akan dikemukakan nanti.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakatr meminta izin

terlebih dahulu sebelum memberi salarn atau sebaliknya. Ada

pendapat yang mengatakan didahulukan meminta izin sebeltrm salam,

yaifu mengatakan: "Bolehkan aku masuk? Assalaamu'alaihtm-"

Karena di dalam ayat ini, U"t"'rtq.yi lyang diartikan: meminta izin]

disebu&an lebih dulu daripada salam.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa salam lebih dulu sebelum

meminta izin, yaitu mengucapkan, "Assalamu'alaihtm, bolehkah aku

masuk?" Inilah yang tepat, karena penjelasan Nabi SAW tentang ayat

ini memang demikian.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa bila dia melihat orang

(penghuni rumah) terlebih datrulu, maka didahulukan salart, dan jika

tidak maka didahulukan meminta izin.
-F 7 '{Ji Oang demikian itu tebih baik bagimu)

mengisyaratkan kepada meminta izin dan memberi salam.

Maksudnya, masuknya kalian setelah meminta izin dan memberi

salam adalah lebih baik daripada masuk secara langsung.

6;3i '{t3l 1og* kamu [setaluJ inga\ batrwa meminta izin

adalatr lebih baik bagimu. Kalimat ini terkait dengan kalimat yang

diperkirakan, yaitu Itr+i)! p;f 6anwa kalian diperintahkan untuk

meminta izin [terlebih dattulu]).

Maksud fifr lyafcni d"n <r;Sinadalah ingat dan sadar, serta

mengamalkan apa yang diperintahkan

fi <;t3- iiti;tiiii (A Q-W i of O*o kamu tidak

menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk
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sebelum kamu mendapat izin) maksudnya adalah, jika di dalam rumah

yang bukan rumah kalian itu kalian tidak menemukan seorang pun

yang daBat mem-beri izin untuk memasukiny4 maka janganlah kalian

memasukinya hingga kalian diberi izin untuk memasukinya oleh

orang yang berhak memberi izin.

Ibnu Jarir menceritakan dari Mujatrid, dia berkata, "Makna

ayat, (rd ,i4'r;"1 7 o$ Oiro kamu tidak menemui seorang pun di

dalamnya) adalah, jika tidak ada barang kamu di dalamnya."

Pendapat tersebut dinilai lemah, dan memang lemah, karena

maksud 64 aisini adalatr penghuni rumah yang berhak memberi izin

kepada orang lain untuk memasukinya, bukan barang milik orang

yang hendak memasukinya.

W6 W'F :Ul$ @an i itra dikatalan kep adamu, " Kemb ali

[sajaJlah," maka hendaHah kamu kembali) maksudnya adatah jika

penghuni rumah berkata, "Kembali sajalah," maka hendaklah kalian

kembali dan jangan mengulangi permintaan izin. Jangan menrxrggu

diizinkan setelatr penghuni rumah menyuruh kalian untuk kemball

Altah SWT lalu menerangkan bahwa kembali lebih utama

daripada memaksa dan mengulang-ulang permintaan izi dan tetap

duduk didepan pintu, '& gl'; Qru tebih bersih bagimu),yakni lebih

utama dan lebih bersih dari noda kerakusan untuk masuk, karena

dalarn hal ini terkandung kelapangan dada, jauh dari keraguan, dan

terhindar dari kehinaan

ry 6LS q fr;$ (dan Allah Maha Mengetahui apa vang
lramu lcerjakan), tidak ada suatu perbuatan pun dari kalian yang luput

dari pengetahuan-Nya.

KU W FK:; & GS.byLi ;t & K# fr Qidak ada dosa

atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di

dalamnya ada lceperluannz) maksudnya adalah, tidak ada dosa atas
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katian untuk memasuki rumah-rumatr yang tidak berpenghuni itu

tanpa izin.

Para ularrra berbeda pendapat mengenai rumah-rumah yang

dimaksud:

Muhammad bin Al Hanafiyah dan Mujahid mengatakan,

bahwa maksudnya adalatr pondok-pondok (tempat srnggatr yang tidak

berpenghuni), ymg biasanya ada di pinggrr-pinggir jalan yang biasa

dilalui orang, yang memang disediakan untuk ibnu sabil supaya bisa

beristirahat di situ.

Ibnu Zaid dan Asy-Sya'bi mengatakan, bahwa itu adalah

warung-warung tempat transaksi.

Asy-Sya'bi berkatq "Itu karena mereka datang dengan

membawa barang-barang pemiagaan mereka, lalu menempatkannya di

sana, lalu mereka berkata kepada orang-orang, 'Kemarilah'.'

Atha berkata, ':Maksudnya adalatr bangunan yang telatr rusak,

yang biasa dimasuki orang untuk buang hajat. Di dalam tempat-tempat

seperti ini juga ada keperluan."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr rumatr-

rumah di Makkah. Pendapat ini diriwayatkan dari Muharrrmad bin Al
Hanafiyah, senada dengan pendapat yang menyebutkan bahwa

manusia memprmyai hak yang sarna di dalam keberhakannya. Akan

tetapi, tentang rumah-rumah yang disebutkan di sini, Allah SWT telah

menyebutkan batasanny4 yaitu tidak berpenghuni

Menunrt para ahli bahasa, Ltii, adalah ';,ei:;lr (manfaat),

sehingga maknanya adalah '€ 1"i:1 (C (yang di dalamnya ada

manfaat [keperluanmu]). Contohnya firman-Nyq 'S]{3 (Dan

hendaHah kamu beriknn suatu mut'ah [pemberianJ kepada merefta).

(Qs. Al Baqaratr [2]: 236). Maks-trdnya adalatr trntuk memenuhi

kebutuhan mereka.
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Contoh lairurya adalah ungkapan q ht i9f lsemoga Allah

mencukupi keperluanmu).

Asy-Sya'bi menafsirkan lCir seUagai barang-barang yang

dipedaeanekan.

Jabir bin Zudberkal+"Maksud feir Uufonfah barang, akan

tetapi kebutrhan lain yang tidak begpa balang."

An-Nahhas berkata "Ini pengertian yang bagus, sesuai dengan

pengertian bahasa"

6-;!Kvr<,,ta-fiY $'-'il3 (dan Altah mengetalnti ry yang

lramu nyatakan dan apa yorrg komu sembunyikan) maksudnya adalah
'o;A, q li# 6 (apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu

sembunyikan). Di sini terkandrmg ancaman bag yang tidak b€retil@

deugan adab yang ditetapkan Allah dalam memasuki rumah orang

lain.

Al Firyabi dan Ibnu Jarir meriwayankan dari jalur Adi bin
Tsabit, dari seoraog lelaki Anshar, dia berkata, "Seorang wanita

b€*ata, 'Wahai Rasulullab sesrmggtrhnya aku sedang di nrmahhr

dalam keadaan yang aku tidak suka dilihat oleh orang lain, sekalipun

anak ataupun bapak. Namun kemudian bapak(ku) dataqg, maka apa

yang harus aku lakukan?"

Dalam lafazh Ibnu Jarir dinyatakan: "Dan masih tetap datang

seseorang (elaki) dari keluargaku yang masuk sementara aku dalam

keadaan seeerti itu' Lalu umnlah ay*: $Gj).l,lf-i3{W6$W,
kfi"Hai orang-orotg y@tg berilnan janganlah kamu memasuki

ia mah yang bukan rtnnahmu." al aayah.l6

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Abd bin

Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Anbari

Itr Sanadnya dha'if,.
HR Ibnu Jarir (1818).
Dalam sanadnya terdapat Asy'ats bin Siwar, yang dinilai dha'if oleh Al HafiA

dalamAt-Taqrib.
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dalam Al Mashabtrf Ibnu Manduh dalam Gharaib Syu'bah, Al Hakim,

dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi dalam Asy-

Syu'ab, serta Adh-Dhiya' dalam Al Mulchtarah dari beberapa jalur,

dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 'V^j* jF (sebelum

meminta izin), dia berkata, "Sang juru tulis telatr keliru, (yang benar):

Wt ,rb ry:Jt;f1tii* up \ebetum meminta izin dan memberi salam

lre p ada p e n ghuniny a)."

Sa'id bin Manshru, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata" "Dalam

Mushaf Abdullah dicantumkan Utl[i.J-: Wt & r;i:-i ulL (sebelum

memberi salam kepada penghuninya dan meminta izin).-

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan seperti itu dari Ilaimah.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, -ird+li tyalari dari
'gi;ladalah irribli (meminta izin)."

Ibnu Abi Syaibah, A.l Hakim, At-Tirmidzi, Ath-Thabarani,

Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Ayyub,

dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulutlah, bagaimama menurutuu

tentang finnan Allah Ta'ala, qfi {F W: '6i* .$. Tsebetum

meminta izin dan memberi salam kcpada penghuninya)? Tentang

memberi salam, kami telah mengetahuinya, lalu apa itu al isti'naats

tyu$ry gryliieSl ?" Beliau lalu bersabda, ,:$Jt *r'&t]r,'&
F;lr J"f l;r$ 6;*fa rr+r,it (Seseorang mengucapkan't^Oth tal6ir,
tahmid, dan berdehem, lalu penghuni rumah memberi izin).ra?

Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini gharib."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Ayyrb, bahwa Nabi

SAw bersabda, il:j i,r-riir s;i |yt ,;lLl-,? ?*s, iU'o|;"r;;tfi
ta? Ghrib.
Demikian perkataan Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya (3DBl). Dia

menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim" disertai dengan pencantuman sanadnya.
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# (Al isti'naats adalah memanggil pelayan hingga dia memberi

tahu pemilikrumah dan dia memberi salam kepada mereka).

Ibnu Sa'd, Ahmad, Al Bukhari dalam Al Adab, Abu Daud, At-

Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab menwayatkan

dari jatur Kaldab batrwa Shafiran bin Umayyatr menguhrsnya dengan

membawa susu dan mentimun, sementara Nabi SAW sedang berada di

atas lembah, dia berkata, "Alu lalu masuk ke tempat beliau tanpa

memberi salam dan tidak pula meminta izin, maka Nabi SAW

bersabd4 fJf3'ff '# if.Ji ,Stt 1"t (Kembalilah, dan ucapkanlah,

'Aassalamu' alaihtm, botehkah aht tnasuk2r;. rr la8

At-Tirmidzi berkata *Hadits int hasan gharib. Kami tidak

mengetahuinya kecuali dari haditsnya."

Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, At Bukfiari dalam Al Adab, l+btt

Daud, dan Al Baihaqi dalam As-Sunan meriwayatkan darijalur Rib'i,

dia berkata: Seorang lelaki bani Amir menceritakan kepada kami, dia

meminta izin kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada di suatu

rurrrah, "Bolehkah aku masuk?' Nabi SAW lalu berkata kepada

pelayanny4 tpiff |{lb i{.Ji ,Y ,'i ,tr ,orii4j1)i Ali ue 4;;i
(Keluarlah englau kcpoda orang itu, don aiarilah dia cara meminta

izin, lalu katakan kepadanya,'Ucapkanlah assalamu'alaihtm,

botehkah aht masukT 3t4e

Ibnu Jarir meriwayatkan yang serupa dari Umar bin Sa'id Ats-

Tsaqafi secara marfu', namun dia menyebutkan, "Sesunggutrnya Nabi

SAW berkata kepada seorang budak petemprumnya yang bernalna

'* shahih.
HR Al Bulfiari (Al Adab Al Mufrad, no. 1081); Abu Daud (5176); dan At-

Tirmidzi (2710).
Al Albani dalam Ash-Shabibah (8 18) berkata, "Shahill "
rae Sanadnya jawid.
HR Al Bullmri dalam Al Adab Al M{rad (108a); Abu Daud (5177); dan

Ahmad (5/369).
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Raudhalr, #ti ,k j\ rg.i (berdirilah engkau kcpadanya, dan

ajarilah dia...)."

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id

Al Khudri, dia berkata, crfiku sedang duduk di salah satu tempat

berkumpulnya kaum Anshar, lalu datanglatr Abu Musa sambil

ketakutan, maka kami bertanya kepadanya, '.A.da apa?' Dia berkata,

'LJmar pemah menyuruhku untuk menemuinya, maka aku pun

mendatanginya, aku meminta izin hingga tiga kali, tapi tidak juga,aku

diizinkan. Suatu ketika Umar berkata, 'Apa yang menghalangimu

untuk mendatangiku?' Maka aku katakan, 'Aku telah datang

ftepadarrru), lalu aku meminta izin hingga tiga kali, namun tidak ada

yang memberikan izin untukktr, padahal Rasulullah SAW telah

t"rJuan etpt'n't$\iii dt^t V;rif t$t;"t t!1*Apabila seseorang dari

lralian meminta izin hingga tidak tuti laiu tidak diizintran malca

hendaklah dia kcmbali ]'
Umar pun berkata, 'Kau harus membuktikan (kebenaran

hadits) ini kepadaku.' Mereka berkata, 'Hendaknya tidak ada yang

berangkat kecuali yang paling muda.' Maka Abu Sa'id berangkat

bersamanya unhrk memberikan kesaksian kepadanya. Lalu Umar

berkata kepada Abu Musa, 'sesungguhnya aku tidak menuduhmu

[berbohong], akan tetapi hadits dari Rasulullah SAW itu sungguh

ke"as'."150

Datam Ash-Shahihain dan lainnya disebutkan hadits Sahl bin

Sa'4 dia berkata, "seorang lelaki melihat ke salah satu kamar Nabi

SAW, dan saat itu beliau sedang memegang sisir yang biasa

digunakan untuk menggaruk kepalanyq beliau pun bersabda, ibt i
4, ,ht i,, i,r$:"$ ,yi uJii,:ry e q; tili 'lx'eS (seandainya aku

'r#ff#;#'t;r-5) 
dan Muslim (3to6s4)-dari hadits euo so'ia.
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tahu englau melilat, niscaya aht tusuk matamu dengan ini.

Sesungguhrrya drtetuplcannya meminta izin dori sekadar melihat)."rsr

Dalarn latazh lain rdisebutkan: 4, ,Yt s iiyi y; u'St

(Sesungguhnya ditetapkannya izin doi sekadar melihat).

Abu Ya'[q Ibnu,Jarir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Anas, dia berkata, "seorang lelaki Muhajirin berkatq'Seluruh umurku

telah dikerahkan untuk menelusuri ayat ini, lamun aku tidak

menemukan bahwa aku harus meminta iztrL kepada sebagian

saudaraku'. Dia lalu berkata kepadakq 'Kembalilah'. Aku pun kembali

dgngan-senang hari karena adanya firman Allah, W'F :tr $
'&i grt';=W @an jilca dikatatran kepadamu. 'Kembali' [saiaJlah',
malra hendaHah lcamu kembali. Itu lebih bersih bagimu)'."

Al Bulfiari dalam At Adab, Abu Daud dalarn An-Nasikhwa Al
MansuHt, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
,, Ay1t, e; !A3 WeS e p53 & Lg.Wi3{'fi6;j fu
ti+it (hoi orang-orang yang'beriman, janganlah kamu memasuki

rumah yang bulcan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi

salam kepada penghuninya) dihapus, lalu ia menyebutkan firman-

Nv", KU W FK:i & CA@i J'{'+'SS ;4 eidok ada dosa

atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di
dalamnya ado kcp erluanmu)."

'U# u ltfr .*H"ri; @$6AL, W'trt it
'6#j5w frEC s fi*; 4$.$'.i;L;3 | W

'5r Mutt6aq'alaih.
HR Al Bukfiari (6901) dan Muslim (3/1698) dari hadib Sahl.
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J{;r*;6-;:;'$"*rf 'A-P,

4;, ;G{ 5 6r}1 5 €BA bE "} og(
C 5 W 5':*;* -d 5 <>ei-t-z* 5 ".y:A I

,Wi J icJ6 ;;: $ ;b <+9i J'A:A ;KY,

(J{4-'1ry-$fi,'sra*;7at*Git"1ii6-iciii

Kil <,j.#1 ;6 LG $t Jl65'uj,;q'ue?,
@a;,,#

" Katakanlah kepada laki-laki yang berimanr'Hendaklah mereka

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang

demikian itu adolah lebih suci bagi mereka" sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui ap,a ysng mereka perbud'. Dan katakantah

kepada wanita-wanita yang berimanr'Hendaklah mereka mcnahan

pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan

janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang

(biasa) nampak darimereko. Dan hendaklah mereka menutupkan

kain kudung he dada mcreka, dan janganlah menampakkan

perhiasan mereha kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,

atau ayah suami mereka, atau putra-patra mereha, atau putra-putra

suami mcreka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau prrtra-

putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara

perempuan mcreka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-buiak

yang mereka miliki, ataa pelayan-pelayan laki-laki yang fidak

mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang

belum mengerti tuntdng aurat wanita Dan ianganlah mereka

memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang rnereka
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sembanyikan. Dan bertobatlah kepada Allah, hai orang-orang yang

beriman supaya kamu beruntung' ."
(Qs. An-Nuur [24]: 30-31)

Setelah Allatr SWT menyebutkan hukum meminta izi& Allah

lalu menyebutkan hukum memandang atau melihat secara umum,

maka mencakup pula menundukkan pandangan dari p1ary yang ,

meminta izin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, i!1i ,9+ Cr

.?11 Jrl 'u (Sesungguhnya ditetapkannya [memintal izin dari
sekadar melihat). Dikhususkannya orang-orang beriman disamping

pengharamannya atas selain mereka karena pemutusan sarana yang

meirgantarkan kepada ana, yarrg diantaranya adalah pandangan, pasti

lebih berhak bagi mereka daripada selain mereka

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan tidak

termasuknya orang-onang kafir sebagai kaum yang di-fiihithab oleh

aturan syariat ini. Demikian perkatkan sebagian ulama.

Pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang, perkiraannya yaitu,

katakanlatr kepada laki-laki beriman, "Tundukkanlatr pandangan,"

supaya mereka mennndulil<an pandangan

Makna 4t ,-e, adalah menutupkan kelopak matapadamat4

sehingga menutupi pandangan. Contohnya adatah ungkapan Antarah

berilcut ini:

(,lb? 6i?,rti ,*
*Aku pejamkan kcdua pelupuk matafu terhadap apa yang tampak dui

tetangga perempuanht, hWga tetangga pirempuanht berlalu kc

tempat tinggahrya."

Lafatu bpadaka,r- Ud $Qtandangannya) memnjukkan

sebagian. Demikian pendapat mayoritas. Mereka beralasan batrwa

makna menundukkan pandangan adatah hanya dari apa yang

€iG ,,).&;.6a'''i?t
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diharamkan, dan tidak harus menundukkan pandangan terhadap yang

halal.

Ada juga yang mengatakan batrwa inti dari "sebagian" ini

adalah, dimaafkan unluk pandangan pertama yang terjadi karena tidak

disengaja.

Al Alhfasy berkata, *,i ini sebagai tambatran.'

Sibawaih mengingkari pendapat Al Aldrfasy

Ada yang mengatakan bahwa ,! bertujuan menerangkan jenis.

Demikian yang dikatakan oleh Abu Al Baqa. Pendapat ini disanfgatr,

bahwa kata ini tidak didatului oleh kata mubham (yang tidak jelas)

yang menafsirkan Or.

Ada yang mengatakan bahwa kata ini untuk ibtida' al ghayah-

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Athiyyah.

Ada juga yyg *:lqut ry* ,batrwa 'Ait adalatr i'r;.i$r

(kurang), dikatakan p)ti i1; ir)Ai p artiny4 fulan kurang dari fulan.

Jadi, bila tidak dapat dilakukan penglihatan, maka itu adatah |"P"1
',-ei*i & Gurang), ja.di g, sebagai shitah untuk !iir. radi, d, ini

bukan untuk makna-makna tadi. Ayat ini menr:njukkad haramnya

memandang kepada yang tidak halal baginya unhrk melihatnya.

Makna A;;3 )*'4 (dan memelihara kemaluannya) adalah,

diwajibkan atas mereka untuk memeliharanya dari apa yang

diharamkan atas mereka

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, hendaklatr

memelihara kemaluannya agar tidak dilihat oleh orang y'ng -tidak

halal melihatrya.

Bisa juga diartikan dengan kedua pemaknaan tersebut, karena

keduanya termasuk kategori memelihara kemaluan.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa alasan penggunaan g,

pada lr;aiti @anaangan) dan tidak menggunakannya pada 'Attilt

ftemaluan), karena pengtihatan lebih lgas, dan tidak ada yang
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diharamkan dalam melihat selain yang telah dikecualikan. Berbeda

halnya dengan memelihara kemaluan, karena ia lebih terbatas, karena

tidak ada yang dihalalkan selain y*g t"tuh dikecualikan. Ada juga

yang mengatakan batrwa menundukkan pandangan secara keseluruhan

sangat sulit, berbeda halnya dengan kemaluan, karena secara mutlak

memang

Kata penunjuk i[(s (yon7 demikian,i@.menunjukkan kepada

}adr (menundukkan; memejarnkan) dan iil*ir (memelihara). Kara
penunjuk ini sebagai mubtada', dan Htabar-nya yaitu '{ g'J @dalah
lebih suci bagi mereka), yatri lebih suci bagi mereka dari noda

keraguan dan lebih baik daripada kesamaran aib ini.

i,;i.Aq W'el A(sesungguhnya Allah Matu Mengetahui

apa yang mereka perbuat), tidak ada suatu perbuatan pun dari mereka

yang luput dari pengetahuan-Nya. Di sini terkandung ancaman bagi
yang tidak menundukkan pandangannya dan tidak memelihara

kemaluannya.

|*fi e ltfi *+A,i; (dan katakantah kcpada wanita-
wanita yang beriman, "HendaHah mereka menahan pandangan

merelca.'). Allah SWT mengt*rususkan khithab ini unttrk kaum wanita
dalam benfuk penegasan, karena sebenarnya mereka juga sudah

termasuk yang dt-khithab oleh ayat sebelumnya, yang menggunakan

lafazh <ArfiL sebagaimana semua bentuk ffiittnb dalam ayat-ayat

Al Qur'an. Tampak double-nya huruf pada lafazh lLi4dan tidak
tampak pada lafazfi L:9" karena laamul fi't ytutg pertama tyakni
Lr;l berharaka! sedangkan yang kedua tyakri fti;d dengan

suhtn, dan keduanya berada pada posisi jazm sebagai penimpal kata
perintatr.

Allah SWT terlebih dahulu menyebu&an perintah untuk

menundukkan pandangan di kedua tempat ini, sebeluur menyebutkan

perintah memelihara kemaluan, karena memandang merupakan saxana
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tidak terpeliharanya kemaluan, sedangkan sarana lebih didahulukan

daripada sasaran.

Makna 'U6 e $2$ (hendaHah merelca menahan

pandangan *rr"-li1 seperti makna b.{A b L:ni- (hendaHah

mereka menalwn pandangannya), sehingga ini sebagai datil

diharamkannya kaum wanita memandang apa-apa yang diharamkan

atas mereka melihatnya. Diwajibkan pula atas mereka untuk

memelihara kemaluan mereka dengan ketentuan sebagaimana yang

diwajibkan atas kaum laki-laki dalam memelihara kemaluan meieka.

i*; 4;,- {r (dan iangantah merelca menampaklcan

perhiasan merela) maksudnya adalah, apa yang menghiasi mereka

yang berupa perhiasan dan sebagainya. Dalam larangan terkandung

makna, bahwa lebih terlarang lagi menampakkan bagian-bagran tubuh

tempat perhiasan-perhiasan itu.

Allah SWT lalu mengecualikan dari larangan ini, iiLtl it
rQl(lrecuali yang fbiasal rumpak dari mereka). Orang-orang berbeda

pendapat mengenai apa itu perhiasan yang biasa tampak?

Ibnu Mas'ud dan Sa'id bin Jubair berkata" '?erhiasan yatng

tampak adalah pakaian."

Said bin Jubair menambahkan, "Wajatl."

Attra dan Al Arva'iberkat4 *Wajah dan telapak tangan."

Ibnu Abbas, Qatadalu dan Al Miswar bin Makhramah

mengatakan batrwa perhiasan yang biasa tampak adalatr celak, siwak;

celupan pewarna kaki hingga pertengahan betis, dan sebag$ilyu,

karena wanita boleh menampakkan itu.

Ibnu Athiyyah berkata "Wanita tidak boleh menampakkan

perhiasan apa pun, bahl€n semestinya menyembunyikan segala

perhiasannya. Namun ada pengecualian, yaitu yang tampak darinya

karena terpaksa."
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Cukup jelas bagi Anda, bahwa konteks Al Qur'an
menunjuk&an larangan menampakkan perhiasan, kecuali yang tampak

darinya, seperti baju kurung, penutup kepala, dan'perhiasan yang

tampak pada telapak tangan dan kaki. Jika yang dimaksud dengan

perhiasan adalah tempat-tempahya, maka pengecualian itu kembali

kepada yang sulit bagi wanita untuk menutupinya, seperti telapak

tangan, kaki, dan yang serupa dengannya

.Begitu juga bila larangan menampal:kan perhiasari ini juga

berarti larangan menampakkan tempat-tempatrya berdasarkan

artikulasi redaksinya, karena berarti pengecualian pada apa yang kami

sebutkan di kedua tempat ihr.

Adapun jika perhiasan itu mencakup tempat-tempat perhiasan

dan hiasan yang digunakan oleh kaum wanitq maka perkaranya cukup
jelas, dan pengecualian itu berlaku terhadap semuanya.

Al Qurthubi dalam Tafsir-nya berkata, "Perhiasan ada dua

macam, yaitu bawaan dan buatan. Perhiasan bawaan adalah wajah,

karena wajatr pokok perhiasan. Sedanglon perhiasan

buatan adalah yang diupayakan wanita untuk mempercantik

penampilannya, seperti pakaian, perhiasan, celalq dan pewanra.

Contoh pengertian ini adalah firrran Allah Ta'ala, Kr"; ltlJ,E

(Pakailah pakaianmu yang indah). (Qs. Al A'raaf [7]: 3l) Juga

ungkapan penyair berilnrt ini:

,yt??'#,SwrsYt
.. -. ., . l6lr, t n.l l,6; v ,Ft JP) OJ.*tr-

' Mereka mengenakan perhiasan mireka dengan sebaik-baik yang

engkau lihat,

nomun bila mereka tidak mengenakon itu, mahn mereka adalah

s e b aik-b aik prib adi' ."
'"ofA iF 'b;1 'tj;L (dan hendaHah merelu menutupkan

lratn fufrng fu da;a meieka). Jumhur membacanya dengan suhtn
pada huruf laam untuk perintah. Sementara lttr, Abu Amr
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membacanyals2 dengan kashrah sesuai asalnya, karena asal laamul

amr adalah kasrah. Qira'ah ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas.

' ']lir adatatr bentuk jamak dari W, yaitu penutup kepala

wanita. Contoh pengertian ini adalah ifrAt c-r:ra! dan if;l cr];+s

(wanita itu mengenakan tutup kepala).

'e*,:, adalah bentuk jarnak da/- l+?, yaitu bagian potongan

(sambungan) baju dan gamii. Kata ini diambit dart,-t.'irSt yang artinya

ijtir 6otongan).

Para mufassir mengatakan bahwa kaum wanita jahiliyah biasa

menguraikan Htimar (penutup kepala) mereka ke belakang merekq

sementara bagian potongan mereka melebar di bagian depan, sehingga

menyingkapkan leher mereka. Oleh karena ittr, mereka diperintahkan

unfuk mengulurkan penuhrp kepala mereka ke atas ba,gan sambungan

sehingga menutupi apa yang tampak itu.

Penggunaan lafaz}- i?:tdt tyakni 6#l adalah bentuk

mubalaghah dalam mengulurkan, ymg artinya menyambnngkan.

Jumhur membacanya "qlLr, dengan harakat pada huruf miim,

sementara Thalhah bin Musharrif membacanya dengan sulatn-

Jumhur membacanya '#, dengan dlummah pada huruf
jiim, sementara Ibnu Katsir darisebagian orang Kufah membacanya

dengan kasrah. Banyak ahli nahwu terdahulu yang tidak

membolehkan qira' ah ini.

Az-7ayaj berkata, "Boleh juga dhommah-tya diganti dengan

kasrah."

Adapun apa yang diriwayatkan dari Hamzah, yaitu pemaduan

dhammah dan kasrah, merupakan hal yang mustahil, karena tidak ada

1" Redaksi "Abu Amr membacanya dengan kasrah" yakni sesuai riwayat dari

- jalur selain yang masyhur darinya. Mushahhah Al Qur'or Demikian yang

dicantumkan dalaur edisi cetaknya.
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seorang

isyarat.

pun yang dapat mengucapkannya kecuali dalarn bentuk

Jumhur menafsirkan Afr[t seperti yang telah kami

kemukakan, dan itulah makna yang sebenamya.

Muqatil berkata, "Makna 'AA{S adalahbyb.Jt Ge atas

dada mereka), sehingga dalam ayat ini 'ada mudhaf yang dibuang,

yakni 
"g.* f(i,JrGe atas tempat bagidn sambungan gamis)."

Allah SWT lalu mengulang larangan menampakkan perhiasan

dengan pengecualian yang disebutkan kemudian, 1i#;6$-{5
(dan janganlah menampakkan perhiasan merela kecuali

tupiaa suami mereka).j+t t utni bentuk jarnak d*i €rdLltr,$l
dalam pengertian perkataan orang Arab adalah '#\ Lilt tsu"*i a^
majikan). Didahulukannya penyebutan J-iJt kur"ou merekalah yang

dimaksud oleh perhiasan: Juga karena tubuh istri dan budak

perempuan adalah HA qugi mereka. S-enada dengan ini adalah firman
Arl,h.swr, -q, f d'5ti"{y@'orv er?'frir$,drjrfr trg'#1ok-irang-oransyansmeniigatremdluanrrya,
kectnli terludap istri-istri mereka atau budok yang merekn milihi;
maka sesungguhnya mereka dalam lul ini tiada tercela/. (Qs. Al
Mu'minuun p3l:5-6).

Setelah Allah SWT mengecualian suami, disusul dengan

pengecualian para mahtam, SgA bf. 'J €r.;G.( J lanu ayatt

merek4 atau ayah suami *rrrdlhirggu, :*fi u s (atuu wtra-
putra saudara perempuan mereka), maka kaum wanita boleh

menampal*an perhiasan kepada mereka karena seringnya berbaur

dengan mereka dan tidak dikhawatirkan timbulnya fitmh, lantaran

secara tabiat manusia merasa enggan terhadap mahram.

Diriwayatkan dari Al Hasan dan Husain RA, bahwa

tidak pernah kepada Ummatratul Mukminin (para istri
Nabi SAW), karena keduanya berpendapat bahwa anak-anak suami
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(dari istri yang tain) tidak disebutkan dalam ayat yang berkenaan

dengan para istri Nabi SAW, yaitu 'loVt; e # '{L J (ridak ada

dosa atas istri-istri Nabi funtuk berjumpa tanpa tabirJ dengan bapak-

bapakmerela). (Qs.Al Ahzaab [33]: 55).

Maksud "anak-anak suami" adalah anak laki-laki dari suami

(dari istri lain).

Firman-Nya, 6i:rt 5 (atuu putra-putra mereka)

mencakup anaknya anak taki-laki (cucu laki-taki dari anak lerki.laki)

dan seterusnya ke bawah, serta anaknya anak perempuan (cucu laki-

laki dari anak perempuan) dan seterusnya ke bawah. Begitu juga

bapaknya suami, bapaknya bapak dan bapaknya ibu dan seterusnya ke

atas. Begitu pula anak-anak suami (dari istri yang lain) dan seterusnya

ke bawah. Demikian juga anak-anak saudara laki-laki dan anak-anak

saudara perempuan.

Jumhur berpendapat, "Bapak paman (dari pihak ibu dan bapak)

sama dengan mahram-mahram lainnya dalam hal bolehnya

memandang yang dibolehkan. Dalam ayat ini tidak disebutkan saudara

susuan, dan itu sama seperti saudara karena nasab."

Sementara itu, Asy-Sya'bi dan Ilaimah mengatakan bahwa

pzlman dari pihak bapak dan ibu tidak termasuk matram.

Makna "rrr.{1t 5 (atuu w anit a-w anit a I s t am) adatah para wanita

yang sering berinteraksi dengan mereka yang berupa pelayanan atau

penyertaan, dan ini mencakup para budak perempwm. Namun hal ini

tidak mencakup para wanita kafir, ahlu dzimmah, dan serupanya,

sehingga tidak boleh bagi wanita muslimah untuk menampdkkan

perhiasan mereka kepada para wanita itu, karena bisa saja para wanita

itu menceritakan detailnya kepada kaum lelaki. Mengenai masalah ini

ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di-idhafah-tcannya'"C3r

kepada mereka (yakni it*;S menunjukkan pengkfiususannya bagi

kaum wanita mukrrinah.
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'LiXi ;K1, C J 1oto, budak-budak yang mereka mitiki).
Zhabrnya ayat mencaktrp budak laki-laki dan budak perempuan, baik
muslim maupun kafir. Demikian yang dikatakan oleh sejumlatr ulama,

dan ini merupakan pendapat Aisyatr, Ummu Salamah, Ibnu Abbas,

dan Malik.

Sementara itq Sa'id bin Al Musayyab berkat4 "Jangan sampai

ayat, '"rri{$ ;Kf C J gtou budak-budak yang mereka nilih)
memperdaya kaliarU karena sebenarnya yang dimaksud hanyatah para

budak perempuan."

Asy-Sya'bi mamakrutrkan budak laki-laki memandang rarnbut
mmia perempuan. Ini juga pendapat Atha, Mujahid, Al
Hasan, dan Ibnu Sirin.

Diriwayatkan juga demikian dari Ibnu Mas'ud. Begitu pula
pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Juraij.

,) .qt'u {.r!i ,$ * <4r$i J {otou retayan-petayan tafl-
laW yang tidok mempunyai keinginan [terlndap wanita). Jumhrn
membacanya fi, dengatiarr.

Abu Baler dan Ibnu Amir membacanya dengan nashab
sebagai istitsna' (pengecualian).

Ada juga yang mengatakan sebagai pemutus.

Mat<sud <4;Xi adalah oftrng-orang yang mengikuti orang
lain untuk mendapatkan makanan, tidak ada kepentingan mereka
kecuali itu dan tidak ada keperluan mereka terhadap wanita Demikian
perkataan Mujahid, Ilcrimah, dan Asy-Sya'bi.

Kalimat 4V) 'a beruda pada posisi nastub sebagu haat
(keterangan kondisi). Asal makna U. r\i ,fj{(aan i;;tdr adalah Last
(hajat; kebutuhan), yang bentuk jarnaknya Q)Y, yakni et?
(k;gerluan-keperl'ran). Contohnya adalah firman Afian SWT, W-d;
{A 3.$ @an bagiht ada tagi kcperluan yang lain padanya). (as
Thaahaa[20]: l8).
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Ada yang mengatakan batrwa maksud 46J, 'U';ii $ fr
(laki-taw yang tidak mempunyai kcinginan [terhadap wanitaJ) adalatr

orang-orang idiot yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.

Ada yang berkata, "Maksud )V)t 'n';t{, Jj * QaH-laki
yang tidak rnempunyai kcinginan [terhadap wanitaJ) adalah orang-

orang yang pandir."

Ada juga yang berkata, *Maksud \LJ 'n ;.;{t $ * Qaki-

laH yang tidak mempunyai keinginan [terhadap wanitaJ) adalatr rang-

orang yang impoten."

Ada yang berkata, *Maksud )CJ '" ;;{t ,$ ;l (akiJaki

yang tidak mempunyai lceinginan [terhadap wanitaJ) adalah orang-

orang yang dikebiri."

Ada yang berkata, *Maksud |q)t 'u i.t{ $ # Qaki-laki
yang tidak mempurryai kcinginan [terhadap wanita) adala]r para

bencong."

Ada yang berkata, "Maksud )LJ '" -;;!i ,$ ;l QaH-laki
yang tidak mempurryai keinginan [terhodap wanitaf adatah oftmg

lanjut usia."

Sebenamya tidak ada alasan untuk mengkfiususkan, tapi

maksud zJrahirnya ayat ini adalah orang-orang yang mengikuti atrlul

bait (pemilik rumatr) dan tidak mempunyai keinginan terhadap wanita

dalam kondisi apa pun, sehingga dari arfiata orang-oftmg yang

disebutkan tadi, yang tercakgp adalah mereka yang kriterianya

demikian, sedangkan yang lain tidak termasuk

[4i e\r" &,ViE- I <rji ,Pi J @tay yyabana* yans

belum mengerti tenthng aurat wanita). Kata Wl bisa sebagai

sebutan untuk tunggal, berbilang dua dan jamak. Atau yang dimaksud

di sini adalah sebutan jenis yang ditempatkan pada posisi jamak

berdasarkan sifahya yang menunjukkan jamak tyakni latazh 6-lii
aanltfrE'5.
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Datam Mushaf ffiul. dicantumkan 3,;ili ;f, aaurn bentuk

ja*ak. Seseorang dikatakan.li! selama baligh (mimpi basah; puber).

Malma \rffi- I ry+t&-i @elurn memperhatikan), yaitu

dari iilijt yang artinya Lyl)t (menampak). Demikian perkataan Ibnu

Qutaibatr.

Ada juga yang mengatakan batrwa makanya adalah, belum

mencapai batas syahwat untuk bersehrbuh. Demikian perkataan Al
Farra dan Az-Zayaj.

Dikatat€n t? ,& tr$ apabila ,iift 1!)b (aku

mengalahkannya dan menundu*tcannya). Maknanya yaittl, tidak

memperhatikan aurat wanita dan menyingkapnya untuk bersetubuh.

Atau, belum sampai batas syahwat untuk bersetubuh.

Jumhur membacanya g$, dengan suhn pada htruf wowu

dalam bentuk tat;lfif,dan ini merupakan logatmayoritas orang Arab.

Ibnu Amir dalam satu riwayat membacanya dengan fatluh.
Demikian juga qira'ah Ibnu Abi Ishaq dan Al A'masy. Qira'ah itr
diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, dan merupakan logat Hudzail bin

Mudrikah.

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menutup

selain wajah dan telapak tangan pada anak-anak:

Suahr pendapat menyebutkan batrwa itu tidak wajib, karena

belum ada tdklif (beban syariaQ atasnyq dan pendapat inilah yang

benar.

Pendapat lain menyebutlen bahwa ihr wajib, karena terkadang

wanita menimbulkan syahwat.

Demikian jugaperbedaan pendapat mengenai aurat orang yang

sudah lanjut usia, yang sudah tidak memiliki syahwat. Pendapat yang

lebih tepat adalah tetap haram, sebagaimana sebelurnnyq sehingga

tidak boleh memandang aurat dantidak boleh menyingkapkannya.

Para ulaura juga berbeda pendapat mengenai batasan aurat
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Al Qurttrubils3 berkata, "Kaum muslim sepakat batrwa tubuh

adalah aurat, baik laki-laki maupun vranit4 dan seluruh tubuh wanita

adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan, dengan perbedaan

pendapat mengenai ini. Mayoritas mengatakan batrwa aurat laki-laki

adalah dari pusamya hingga lututnya."
':r*5;q|1*11''{A-it*-i',rl#-{j1ao'i'ngontahmereta

memuhtllran kaki merelca agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan) makstrdnya adalah, janganlah wanita menghental<kan

kaki ketika berjalan agar terdengar suara gelang kakinya oleh kaum

lelaki sehingga mereka mengetatrui batrwa dia memiliki gelang kaki.

Az-7-ayaj berkata, "Mendengar perhiasan ini lebih

membangkitkan syahwat daripada menampakkannya. "
Allah lalu mengarahkan para hamba-Nya untuk bertobat dari

kemaksiatan , <,;#511,6L4 :tr $65t (dan bertobatlah trepada

Allah, hai orang-orang yang beriman). Di sini terkandung perintatt

untuk bertobat, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaln
muslim wajibnya itu, batrwa itu merupakan salah satu

kewajiban agarna Pembatrasan tentang tobat tetah dipaparkan dalarn

surah An-Nisaa'.

Allah lalu menyebutkan apa yang memotivasi mereka kepada

tobat, 6;S ,{.,17 6"poyo komu beruntung), yakni memperoleh

kebahagiaan dunia dan alfiirat

Suafir pendapat menyebu&an batrwa engan tobat di sini adalatt

tobat dari apa-apayang telah mereka perbuat semasa jahiliyah.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat berdasarkan pemyataan

dalam Sunnah,bahwa Islam menutup apa yang sebelumnya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia

berkata, "Pada masa Rasulutlah SAW, ada seorang telaki yang

berjalan di salatr satu jalanan Madinafu lalu dia melihat seorang

rt3 Disebutkan oleh Al Qurthubi dalamT{sir-nya(12237).
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wanit4 dan wanita itu pun melihatnya, lalu syetan membisikkan

kepada keduanya bahwa masing-masing hanya merasa takjub terhadap

yang lain. Jadi, ketika si lelaki sedang berjalan di sisi sebuah dinding

sambil melihat wanita itu, tiba-tiba dia menabrak dinding itu sehingga

hidungnya berdarah, maka dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan

mencuci darah ini hingga aku menemui Rasulullatr SAW dan

memberitahu perkaraku ini'.

Dia pun menemui beliau dan menceritakan kisatrnya. Nabi

SAW talu bersabdq eUJi 'rib tb Qni huhman dosamu): Allatr lalu

menunrnkan ayat, 6i4 b W- <4"t4 $ ltont*"tah kcpada

laH-laW yang beriman, 'HendaHah merelca menahan

pandangannya'.)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, <Arfit S
€A b W- Qcatakantah trcpada laki-laki yang beriman,

"HendaHah mereka menahan pandangannya.') dia berkata,

"Maksudnya adalah menalran syahwat mereka terhadap hal yang

dibenci Allah."

Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al Baihaqi

dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Buraidal!, dia berl<ata: Rasulullah

sAw bersabd4 s?li u '4: ui .,lrti 't,l$ ,r;ail igfi gii t
"Janganlah lrau ihttlcan suatu pandangan dengan pandangan lainrrya,

karenayang pertama adolah untuhnu, sedangkanyang lainnya bukan

unhrbnu."l54

Dalam riwayat Muslim, Abu Dau4 At-Timidzi, dan An-

Nasa'i dari Jarir Al Bajali, dia berkata, 6'Aku tanyakan kepada

rY Hasan.
HR Abu Daud (2149) dan At-Tirmid^Q777).
Al Albani berkata, "Hasart" '
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Rasulullah SAW tentang pandangan seketika [tidak sengaja], lalu
beliau memerintalrkanku untnk mengalihkan pandrnganku."lss

Dalam Ash-Shaftifuain dan lainnya disebutkan hadits Abu
Sa'id, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4 psldt & ci$ri €t;l
(HendaHah lralian tidak duduk-duduk di pinggir-pinggtr jalan).
Mereka lalu berkata, "Wahai RasulullalL kami tidak mempunyai
tgmpat- berkumpul untuk mengobrol. Beliau lalu bersabda, 6 'ol
'b dP, , j&$ (Jila kalian menolak maka berilah hak jatan).Mereka
lalu berkata, "Apa haknya, wahai Rasulullah?" Beliau lalu bersaMa,

'{iJ f li6,i };py ';\ii g:tl.tr iTt .rili 'asi .:tt 'p
(Menundulrlran pandanga4 tidak mengganggu (pejalan yang lewat),
membalas salann, memerintahkan kcbaitran dan mencegah

kemunglcaran."156

Al Bulfiari, psra penyusun kitab-kitab Sunon, dan yang lain'
meriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayatrnya, dari kakeknyq dia
berkata: Aku berkata" 'Wahai Rasulullah, tentang aurat kami, apa
yang boleh dan apa yang tidak boteh?' Beliau bersabda, \tWjt; W;y
',tdi*i-'.3J)i 6 31 

'qT) 6 gagalah auratmu kecuati trrhidop istrimu
atau budak perempuanmu). Aku berkata lagi, "Wahai Nabiyullah,
bagaimana bila sedang bersama-sama?" Beliau bersabda, 'of 'r>i}f,-t 

91

W-i )6 3et At['t Uika engkau bisa untuk tidak dilihat oleh orang
lain malra janganlah ada yang melihatnya). Aku berkata lagi,

"Bagaimana bila karni sedang sendirian?) Beliau bersabda, 'Ot'&l h,6

/61 b q t?,i-i- (Mala Ailah lebth bertwk untuk merasa malu
t er hadap -Nya doipada terhadap manus ia) .157

t55 shohih.
HR Muslim (311699); At-Tirmidzi Q776); dan Abu Daud (2148).
156 Muttafaq'alaih
IE AI Bul*rari (6229) dan Muslim Qll675).rs' Hasan.
HR Al Bukhari (l/458), s*atamu'allaq.
Ibnu Hajar bedotab'Al Bulfiari memastikan ke-shahihan-tya.
HR Ahmad (3/5); Abu Daud (4017); At-Tirmidzi Q79g; dan Ibnu Majah
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Disebutkan dalam Ash-Shabifoain daa lainnya dari hadits Abu

Hwairatr, dia berkata: Rasulullah SAW lersfjl {. i.t _* h, f
?A, #3ti $i1 ,i6itr pait' v:j ,!Ht ,iat ui ,zsa; t'!r\l (y y-'^L;
;iigii( u; ttU eA: ,pl|-;il6 ,todt ,ib}, rtit ,l,jJ,i]r. ,1 t vit
(Allah telah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, dan

dia pasti mengalaminya. Zina mata adalah pandangan, zina lisan

adalah ucapan, zina telinga adalah pendengaran, zina tangan adalah

puhtlan, dan zina kaki odalah langlcah, sementara jiwa berangan-

angan dan lremaluan akan membenarkan atau mendustakannya."rsB

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari

Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ?W'U'n+ iJfr,

* G uita 4 tta4 hr i;.df !, *'* u W; irt ,{,i,:;, 4.1
(Pandangan adalah salah satu anak panah iblis yang beracun

Barangsiapa meninggalkawtya karena tahtt kcpada Allah, maka

Allah menganugerahfutya keimanan yang dia menemukan manisnya di
dalam hatinya).rse

Masih banyak hadits-hadir lain mengenai hal ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, dia berkata,
*Telah sampai kepada kami bahwa Jabir bin Abdullah Al Anshari

berkata: Asma binti Yazid sedang berada di kebun kurma miliknya di

kawasan Bani Haritsah, lalu beberapa wanita masuk ke area itu tanpa

mengikatkan kain sehingga tampak apa yang ada di kaki mereka,

yalari gelang kaki merekq dan tampak pula bagian dada mereka serta

jalinan rambut mereka, maka Asma' berkata, 'Betapa buruknya ini.'

(1e20).
tsi Muttafaq 'alaih
Al Bulfiari (6243) dan Muslim (4D047).

"e Dha'iy
HR Al Hakim (41314).
Al Hakim menilainya shahih.
Adz-Dzahabi mengomentarinya,'Ishaq airagutan, sedangkan Abdurrahman

dinilai dha'if)'
Al Albad dalam ls-Sds ilah Adh-Dha'ifal, (1065) berkate "Sangat dha'if)'
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Berkenaan dengan itu Allah menurunkan ayat: e'*# g:r€A Ji;
'U6: "Dan katakanlah kcpada wanita-wanita yang beriman

'HendaWah mereka menahan pandangan mereka..." al aayah. Di
sarnping riwayat ini mursal,di dalarn sanadnya juga terdapat Muqatil.

Diriwayatkan oleh Abdunazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin

Manshur, Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Mas'ud,

mengenai firman-Ny4 |*; 4j)- '.li @" ianganlah mereka

rnenampakkan perhiasan merela), dia berkatq *zt-it (perhiasan)

adalah gelang tangan, gelang kaki, anting-*fug, dan kalung. l1 {t
W;# (kecuali yang [biasal nampak dari mereka), yakni pakaian

fuar danjilbab."r6o

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu ,J*it, d* Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan darinya, dia berkata *&!r 
6erniasan) ada dua macam,

yaitu perhiasan lahir (tampak) dan perhiasan batin (tersembunyi) yang

tidak boleh dilihat kecuati oleh'suaminya. Perhiasan lahir (tarnpak)

adalah pakaian, sedangkan perhiasan batin adalah celalq gelang, dan

cincin."

Ibnu Jarir berkata, "Di antara perhiasan yang tampak adalah

pakaian, sedangkan perhiasan yang tersembunyi adalah gelang kaki,

anting-anting, dan gelang tangan."

Ibnu At Mundzir meriwayatkan dari Anas, mengenai firnan-

Nya,lil3iL[ {t (tcecuali yang [biasal nompak dmi mereka), dta

berkata, "(Maksudnya adalah) celak dan cincin."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, W t# [ {t i*; 4*-*: g""

tQ Jilbab adalah sejenis kain kudung yang lapan& yang dapat menutup kepalq
mukq dandada
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janganloh merelca menampakkan perhiasan mereka lrccuali yang

[biasal nampak dari merela), dia berkata "(Maksudnya adalah)

celak, cincin, anting-anting, dan kalung."

Abdurrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan darinya, dia

berkata, "Maksudnya adalatr pewama telapak tangan dan cincin."

Ibnu Abi Syaibah dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Ibnu Umar, dia berkata" "Perhiasan yang biasa tampak adalah wajah

dan telapak tangan."

Keduanya juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"'4i jjL [ {t (kecuati yang [biasal nampak dari merekn) adala]r

wajahnya, telapak tangannya, dan cincin."

Keduanya juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) wajah dan telapak tangan."

Abu Daud, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi

dari Aisyab, batrwa Asma binti Abu Bakar masuk ke tempat Nabi

SAW dengan mengenakan pakaian tipis, maka beliau berpaling

darinya dan bersabda, ,sj^'ol'qJf,"ri!a*ir #.ti\if;l'tt1 ,ir;l'l s-

rii lt * (Wahai Asma, sesungguhnya apabita ,rirorg perernpuan

telah sampai haid, maka tidak boleh terlihat darinya kccuali ini).

seraya mengisyaratkan pada wajah dan telapak tangan beliau.

Abu Daud dan Abu Hatim Ar-Razi berkatq "lai mursal,

karena dari jalur Khalid bin Duraik dari Aisyah, padahal dia tidak

mendengar dari Aisyah." 16 t

Al Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya

meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Semoga Allah meratrmati

r6t HR. Abu Daud(4104).
Al Albani berkata, "Shahih"
Saya katakan: Hadits ini diperbincangkan, karena dalam sanadnya terdapat

Khalid bin Durailq yang tidak pernatr berjumpa denga Aisyah dan tidak pernah
mendengar darinya. Demikian perkataan Ibnu Hajar dalam Tahdzib At-Tahdzib.
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kaum wanita yang mula-mula berhijratr. Ketika Allah menurunkan

ayat, ";ryAi|i;164 (dan hendaklah mereka menutuplcan kain

htdung kc dada mereka), mereka merobek kain pakaian mereka, lalu

dipakai sebagai penutup kepala."162

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jaxir, Al Hakim, dan dia

menilainya sluhih, serta Ibnu Mardawaih, dengan lafaz}l., "Kaum

wanita mengambil kain mereka, lalu merobek ujungryq dan

digrrnakan sebagai kain kerudung penutup kepala."

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

dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, (i jiL [ {t |*; 6-*" {J <a"" iangantah meretw

menampalrlran perhiasan mereko kecuali yang [biasal nampak dari

mereka), dia berkata, "Perhiasan yang biasa tampak adalah wajatr,

celak mat4 pewarna telapak tangan, dan cincin. Ini biasa tampak di

rumahnya oleh orang yang masuk ke tempatrya. Adapun finnan-Nya,

6Sr. 5 64A f1 i*; 6;i-'$ (dan iangantah
menampalrlran perhiasan mereka kecuali kcpada suami mereka, atatt

ayah mere,ta) maksudnya adalah, perhiasan yang boleh ditampalkan

kepada mereka adalah anting-anting, kalung, dan gelang tangan.

Adapun gelang kakinya, lengannya, lehernya, dan rambutnya, tidak

boleh ditampakkan kecuali kepada suaminya.'

Abd bin Hunaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur

Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, mengenai firrran-Nya, jl
'-rypt(atau wanita-wanita Islam), dia berkata, "Mereka adalah kaurn

wanita muslimah, tidak boleh menampakkan kepada wanita Yahudi

daq Nasrani. Maksudnya adalah leher, anting-anting,'dan apa-apa

yang haram dilihat kecuali oleh mahram."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi dalam

Sunan-nya meriwayatkan dari Umar bin Khathttnb, bahwa dia

162 shahih.
HR- Al Bukfiari (4758) dan Abu Daud (4102) dari hadits Aisyah.
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mengirim surat kepada Abu Ubaidatr yang isinya: Sesungguhnya telah

sampai kepadaku berita bahwa sejumlah wanita di antara kaum wanita

muslim masuk ke pemandian umum bersama kaum wanita musyrik.

Jadi, hendaklah engkau melarang hal itu, karena tidak halal bagi

wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Al*rir untuk terlihat
auratnya kecnali oleh sesama pemeluk agamanya."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak apa-apa hambasatraya lelaki melihat
rambut maj ikan perempuannya. "

Abu Daud, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi meriwayatkan

dari Anas, batrwa Nabi SAW datang kepada Fathimah membawakan

seorang budak yang telah diberikan kepada Fathimatr. Saat itu
Fathimah mengenakan pakaian yang bila ditutupkan pada kepalanya

maka tidak akan menutupi kakinya, dan bila pada kakinya
tidak akan menutupi kepalanya. Tatkala Nabi SAW melihat apa yang

dikenakan Fathimatr, beliau bersabda, )i'$ U1'o-V ,rtt'-)'rfii
*:lti (Tidak apa-apa. Ini adalah oyih^, dan itu
hambasahayamr)."'

Sanadnya dalam Sunan Abi Daud adalatr: Muhammad bin Isa

menceritakan kepada kami: Abu Jami Salim bin Dinff menceritakan

kepada kami daxi Tsabi! dari Anas.... Dia lalu menyebutkan riwayat
tersebut.

Ab&nazzaqdan Abmad meriwayatkan dari Ummu Salamatr,

balrwa Rasulullah SAW bersabda, ,t\16 ti ue 5 ,ij'gJ ,frteg t:'& 61

'r4'-rz,;-Ai (Apabita seseorang di antma katian memittd budai
mulratab (yang telah mengadakan perjanjian untuk menebus

163 shahih,
Abu Daud (4106).
Al Albani berkata" "Shahih"
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lrcmerdelcaannya), dan budak rtu *r*iUn apa yang bisa

menyelesaikannya, maka hendaHah dia berhii ab darinya).ril

Sanad Ahmad adalatr: Suffan bin Uyainatr menceritakan

kepada kami dari Az-Zrtbi, dari Nabhan, bahwa Ummu Salamah....

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humai4 dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Ib-nu Abbas, mengenai finnan-Ny L * <t-,*91 J
)L.jt 'a ;t{ ,lJ (atuu pelryan-pelayan ta*-laki yani tidok

mempunyai keinginan [terhadap wanita), dia berkata, "Mereka

termasuk golongan yang kar:m wanita tidak meftNa malu

terhadapnya."

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

dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini,

dia berkata, "Maksudnya adalah lelaki yang mempunyai

keterbelakangan mental, sehingga dia tidak memperhatikan wanita

dan tidak mempunyai keinginan terhadap wanita."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya

mengenai ayat ini, dia berkata" "Maksudnya adalah lelaki yang selalu

mengikuti lelaki lain (ajudan/bujang) pada 7.arrraln terdatrultr, tidak

tayak dicemburui dan wanita tidak takut menanggalkan kain

kudungnya di hadapannya, karena dia lelaki pandir (idiot) lagi tidak

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia berkata

"Maksudnya adalah telaki bencong (waria) yang penisnya tidak dapat

bangun."

Atdlt:rrazzaq, Abd bin Humaid, Muslim, Abu Daud, An-

Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi

w Dha'rt
HR Ahmad (6D89,308, 3ll); Abu Daud (3928); Ibnu Majah (2520); At'

Tirmidzi (1261); dan Al Hakim QD19).
Disebutkan oleh Al Albani dalam Dha'if Al Joni' QSO).
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meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "seorang lelaki bencong

pematr masuk ke tempat paru istri Nabi SAW, orang-orang

mengategorikannya sebagai lelaki yang tidak mempunyai keinginan
terhadap wanita. Lalu pada suatu hari Nabi SAW masuk, dan saat itu
lelaki tersebut sedang di tempat salah seorrng istri beliau, dan lelaki
tersebut sedang menyebutkan ciri wanita 'Bila dia datang, maka dia

datang dengan empat lipatan, dan bila dia pergi, maka dia pergi

dengan delapan lipatan'. Nabi SAW lalu bersabda, 6 Urfr tt; 611 lt
# *"5- f ra6 (Tampatmya dia sudah ditrenal seperti itu di sini.

Tidak boleh lagi orang ini masuk kc tempat kalian). Setelah itu
mereka berhij ab darinya." 165

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, |i* {;
'i${rl', (dan iangantah mereka memuhtlkan twki mereka), dia

berkata" "Maksudnya adalah menghentakkan gelang kaki dengan yang

lainnya [sehingga menimbulkan suara] ketika di dekat lelaki. Atau bila
ada gelang kaki pada kakiny4 maka digerak-gerakkan di dekat telaki.
Altatl melarang hd itu, karena itu termasuk perbuatan syetan."

iG|t'K bl4 frq ir'*#*K4 t v1f,,.*5

165 shahih.
HR. Muslim (4ll7t6) danAbuDaud(4/h. 6A4rc7).
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liij @ U 3f,|gfft-rfr iyfi'""\'ll^& ; ffut

',{6;'K}gii-n$'n{t"#,?!,K1;6i
@a#r

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirion di antara hamu,

dan orang-orang yang lqak (kawin) dari hamba-hambasahayan u

yang lelaki dan hamba-hambasahayamu yang perernpaan. Jika

mcreka miskin Atlah akan memampukan mereka dengan karunia-

Nya DanAllah Maha luas (pernberian-Nya) lagi Maha

Mengetahul Dan orang4rrang yang tidak rnan lru kawin hendaklah

menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka

dengan karunia-Nyu Dan budak-budakyang lwmu milikiyang
menginginkan perjanjian, hendaklah karuu buat perianiian dengan

mereka, jika kamu mcngetahui ada kebaikan pada mereka, dan

berikanlah kepada mereka sebagian dari hartaAllah yang

dikaruniakan-Nya kepadamu Dan janganlah kamu paksa budak-

budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka

sendiri mcngingini kesucian, karena bamu hendak mencari

keuntungan duniawl Dan barangsiapayang memalsa mereka,

maka sesungguhnyaAllah adalah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang (kepada mcreka) sesudah mereka dipalcsa (itu). Dan

sesungguhnya Kamitelah menurunkan kepada kamu ayat-ayat

yang ruemberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang

yang terdahulu sebehmt kamu dan pelajaran bagi orang4rrang yang

bertalcwa." (Qs. An-Nuur [24]: 3244)

Allah mengaratrkan kepada hal-hal yang dihalalkan bagi para

hamba, yaitu nikah, yang dengan itu dapat terpenuhi kebututran

syahwat serta memudahkan unhrk menundukkan pandangan dari yang
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diharamkan dan memelihara kemaluan dari yang tidak halal, W5
'K" {g[i (dan ka,wintranlah orang-orang yang sendirian di dntara
kamu). illi t a*i bentuk tunggal d*i ;fJ'[, arrinya yang tidak
bersuami atau beristri (ajang), baik bujangan maupun perawan, baik
duda maupun janda (yakni yang sendirian). Bentuk jamaknya ,rr{f,
asalnya 'efi. f"t",rli a"tg* tasydidpada huruf huruf yaa', dan ini
mencakup laki-laki dan perempuan.

Abu Amr dan Al Kisa'i berkata, "Paxa atrli bahasa sepakat

bahwa lli *Aoy" adalah perempuan yang tidak bersuami, baik
perawan maupun janda.

Abu Ubaid berkate "Dikatakan 6 ,yi dan ilf i'lrr1. Nu-n
mayoritas digunakan untuk wanita sehiqgga menjadi seperti kata
pinjaman saat digunakan untuk laki-laki."

Contohnya adalah ungkapan Umayyah bin Abi Ash-Shatt
berikut ini:

t 2... . rc l4

durffr'-l
.lz )q )'!

"Sungguh, betapa ramainya bani AIi, baikyang rnasih lajang maupun

yang telah mOnikah."

Juga ucapan penyair lainnyq

u\s7ft ol;iiI;i -v,y dt &u\d
"Sunggul4 aht telah lajang, ,rninlo semuct **ort* mencelaku

lrarena mengharapkan Salima agar dia pun lajang, sebagaimana aht
telah lajang;'

Khithab dalam ayatiru untuk para wali. Namun ada juga yang

mengatakan untuk orang-orang yang telah menikatr.

Pendapat yang pertama tebih tepat.

Ayat ini menunjukkan batrwa wanita tidak boleh menikahkan
dirinya sendiri. Namun, Abu Hanifatr menyelisihi dalam hal ini. Para
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ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum nikah, mubah,

mustahab, atau wajib?

Asy-Syaf i dan yang lain berpendapat batrwa nikah hukumnya

mubatr; boleh.

Matik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikatr hukumnya

(mustatrab; sunah).

Sebagian ulama berkata, "Bila mengkhawatirkan dirinya

terjerumus ke dalam kemaksiatan maka hukumnya wajib, namun jika

tidak maka tidak wajib."

Pernyataan yang tepat adalah bahwa mereka yang berpendapat

mubah dan musJatrab tidak menyelisihi pendapat yang mengatakan

wajib pada saat a&i kekfiawatiran dalam hal itu.

Secara umum, jika tidak ada kek*rawatiran yang demikian,

maka nikah merupakan salah satu Sunnah yang sangat dianjurkan,

berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadits shahih, t# * +i U,
,i'# (Dan barangsiapa yang enggan mengikttti sunnahht, makn

dia bulran doi golonganlat).r66 Namun harus disertai dengan

kemampuan memberi nafl<alu baik lahir maupun batin, sebagaimana

dipaparkan nanti.

Maksud $$rt (orang-orang yang sendirian) di sini adalah

orang-orang yang merdeka, adapun para budak, telatr dijelaskan oleh

firman-Nya, W f*'n'y#fi (dan orang-orang yang tayak

tl@4,inl dffi lwmba-hambasahayamu yang lelaki dan hamba-

hamb as aluyamu yang p e r e mpuan).

Jumhur membacanya fr$"sedangkan Al Hasan membacanya';+
Al Farra berkata, "Bisa juga dengan nashab, yaitu dengan

mengembalikannya kepadaiitllr ".

t6 Muttodaq'alaih
HR. Al Bukhari (5063) dan Muslim Qll020) dari Anas.
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*r-).$!t adalah igfi Gman). Allah SWT menyebutkan

kelayakan kepada para Uuiat< dan tidak menyebutkannya kepada

orang-orang merdek4 karena biasanya kelayakan sudatr ada pada

orang-orang merdek4 dan ini berbeda dengan para budak. Ini
menuqjukkan bahwa para budak tidak boleh menikahkan dirinya
sendiri, akan tetapi dinikahkan oleh majikannya.

Jumhur berpendapat bahwa majikan boleh memaksa budak

laki-lakinya atau budak perempwumya untuk menikah, sementara

Malik mengatakan tidak boleh.

Atlah SWT lalu kembali mengulas tentang otang-orang

merdeka, 4yA uli{'#-'.!;n\'K- 4,fiitra mereka miskin Altah atmn

rnemampulran mereka dengan karunia-Nya). Maksudnya, janganlatr

kalian menolak menikahkan orang-orang merdeka karena miskinnya
yang laki-laki dan yang perempuao, atau salatr sahrnya, karena bila
mereka miskin maka Allah SWT akan memampukan mereka dan

menganugerahi mereka karena penikalran itu.

Az-Z,ajjaj berkata, "Allatr menganjurkan untuk menikalU dan

memberitahukan bahwa pernikahan merupakan sebab yang

menepiskan kemiskinan. "
Itu tidak berarti bahwa pasti terjadi demikian bila orang miskin

menikall karena hal ini juga terikat dengan kehendak, sebab tidak
sedikit orang miskin yang menikah tidak memperoleh kecukupan

setelatr menikatr.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalalL Allah akan

mencukupinya dengan kecukupan jiwa

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, jika
mereka miskin untuk menikah, maka Allah ms6ampukan mereka dari

kartrnia-Nya dengan yang halal agar mereka bisa memelihara

kehormatan diri dari zina.
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Pendapat pertama lebih tepat, dan ini ditunjukkan oleh firman

Allah swr, iEl o\ "#:, oe\3fr'#- 3;A ''^te ;!+ o$ (oan

jilra Hwuatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi

lrclrsyaan kepadamu dari larunia-Nya jilu Dia menghendah). (Qs.

At-Taubah [9]:28).
Jadi, yang mutlaq (tidak terikat) di sini dibawakan kepada

yang muqayyad (terika| di sana.

Kalimat L-6 A$tb @o" Atl ah Maha tuas [p e mb e r i an-Ny aJ

lagi Maha Mengetahui) menegaskan dan memastikan kandungan

redaksi sebelurnnya. Maksudnya, Allah SWT memiliki kelapangan

yang tiada dilurangi sedikit pun oleh kekayaan hamba-harrba-Nya

yang dianugeratri-Nya kekayaan, lagr Maha Mengetahui

kemaslatratan-kemaslahatan bagt para maktrluk-Nya. Dia memberi

kekayaan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya dan meqiadikan

miskin siapa yang dikehendaki-Nya.

Allah SWT lalu menyebutkan perihal orang-orang yang tidak

mampu menikah, &-'it;)4-1 'u-tl 
"rii$ (dan orang-orang yang

tidakmampu kav,in hendaHah menjaga kesucian [diri|rrya).

Lafazh 'r-U;-y artinya benrsaha memelihara kehormatan diri,

yakni memelihara kesucian diri dari zina dan perbuatan tairurya yang

diharamkan. Bag yang tidak mampu menikah, a{inya tidak mampu

mengadakan sebab pernikahan, yaitu harta.

. Adajugayangmengatakanbahwal,3'disiniadalah *r'g*iti
.if;lt (sesuattr yang digunakan untuk menikahi wanita), yaitu berupa

matmr dan nafkeh, seperti tata tj6"ill (selimut), yaitu g. 'JrAi 6.?\
(sebutan bagi sesuattr yang digunakan nnttrk berselimut), dan kata

!"fUr 6*aa"), yaitu '"*- U. ii! (seUutan untuk sesuatu yang

dipakai).

Altah SWT membatasi larangan ini dengan batasan itu, yaitu

# u'$ '# $ @ehtngga atlah memampulan mereka dengan
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lrnrunia-Nya), yakni menganugerahi mereka rezeki yang

mencukupinya, dan dengan itu memungkinkannya untuk menikah.

Ayat ini menunjukkan batasan kalimat yang pertamu 6K. o1

Xf fu*'.6 firu mereka miskin Altah almn memampuknn merelca)

sesuai dengan kehendak-Nya, sebagaimana telatr kami sebutkan,

karena bila ini sebagai janji yang pasti terjadi, niscaya kekayaan dan

pernikahan merupakan paduan yang pasti, sehingga saat itu tidak

banyak gunanya perintatr untuk memelihara kehormatan diri bagi yang

miskin, karena bila menikah dipastikan akan memperoleh kecukupan,

sehingga menikahnya dalam keadaan miskin menghasilkan kekayaan

ftectrkupan). Kecuali dikatakan batrwa perintah untuk memelihara

kehormatan diri bagi yang belum mampu mengadakan sarana dan

prasarana nikah (rumatr tangga), dan ini tidak menafikan terjadikan

kecukupan baginya setelah menikah, sebab kadang seseorang tidak

dapat menikah karena belurn memiliki kecukupan untuk mengadakan

sebab-sebab untuk memperolehnya, yaitu harta.

Allah lalu menganjurkan kepada para pemilik budak untuk

suatu cara yang dengan cara ifu para budak mereka bisa

termasuk kalangan merdekq 'rK{$ ;KY, q e{$i'efr.i-,$$ @""
budak-budak lamu niliki yang menginginkan perjanjian).yang

a

Maushul [yakni i,r-:ilt] berada pada posisi rafst sebagai mubtada'. Bisa
juga berada pada posisi nashab karena disembunyikannya fi'l yang

ditafsirkan oleh yang setelaturya, yakni b qs..4t tt*- U-ll, t-fr{'t

F*-f U3G laan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan

perjanjian pemerdekaan). vSjt adalah mashdar dari 'qg, seperti

',A&1, tyakni dilakukan oleh duatelah pihakl, sebagaimana dikatakan

uu,t-'rg - 8.A-- Jiltt.

Ada juga yang mengatakan bahwa l6ir di sini adalah sbbutan

untuk suatu catatan'yang dituliskan sesuatu kepadanya, karena bila
mereka mengadakan perjanjian dengan hambasahaya berarti mereka

menuliskan kewajiban hambasahaya dan kewajiban mereka pada kitab
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(catatan) itu Crakni kesepakatan mereka). Jadi, maknanya adalall para

budak yang meminta catatan perjanjian ftesepakatan).

' Makna l;*& menunrt terminologi syariat yaitu, seseorang

mengadakan perjanjian mendeka dengan hambasahayanya atas susttl

harta yang harus dibayarkannya r'ingga lunas. Bila telah selesai

melunasinyq maka hambasahaya ihr merdeka

Thah 
"y* Fil?t Qrerdoktah kamu but perja4iian dengut

mereka) menuqiukkan bahwa .bila trambasahaya me,minta diUuqpya

perjaqiian merdeka dengan majikannya, maka majikannya harus

mengadakannya dengan syarat yang disebutkan setelahnya, yaitu it
#;*.* $ita kamu mengetahui ada tccbaikanpada mereka)-

Matxsud;1ir fteUaifan; adalah untuk me,menuhi

apa yang disepakati, walauprrn saat membuat perjaqiian dia belum

punyaharta-

Ada juga yang mengatakan bahwa makzudnya adslah harta

(memiliki harta), sebagaimana pendapat Ulujahid, Al l{asao' Athq

Adh-Dhahhak" Thawus, dan Muqatil.

Sementara ifir, Ibnu Umar dan Ibnu Zaid berpendapat dengan

yang p€rtama, dan pendapat ini dipilih oleh fvlalih Asy-Syaf i, Al
Farra, danAz-ZEjar.

Al Farra b€*ata, "Maksudnya adalab jika kmu mengharap

mereka bisa meme,lruhi dan melunasi harta itu."

lll.,Zriial berkata, "fatkala Allah berfirman d. @"fu
mereka), maka yang tampak adalah pencalrariar5 nemetlhan
perjanjiaru dan pelaksanaall amanat."

An-Nalfia'i berkata, "sesungguhnya r*itai sini adalah agama

dan amanat."

Diriwayatkanpula seperti ini dati Al Hasan.

Lrbaidah As-Salmani berkatq "Maksudnya adalah mendirilcan

shalat."
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Ath-Thahawi berkata, "Pendapat yang menyatakan batrwa liilr
adalah haIt4 menurut kami tidaklah benar, karena hambasatraya

adalatr harta milik majikannya, maka bagaimana mungkin dia '
memiliki hatta?"

Lebih jauh dia berkata 'oMaknanya menurut kami adalalU jika

kalian mengetatlui agama dan kejujuran pada mereka'"

Abu Umar bin Abdil Barr berkata "Orang yang tidak

mengatakan bahwa r*i,ai sini adatah harta, maka akan mengingkari

pemyataan: Jika kamu mengetahui adanya hafa pada mereka. Akan

tetapi dikatakan: Jika kamu mengetahui kebaikan, keshalihan dan sifat

arnanah padanya, dan tidak dikatakan: Jika kamu mengetahui adanya

harta padanya."

Demikian inti perbedaan pendapat diantara pam ulama

mengenai makna liiir auu* ayat ini. setetatr jelas demikian, perlu

diketahui bahwa zUanirnya perintatr tersebut menunjulkan wajib'

Demikian pendapat Ilcimatr, Masruq, Umar bin Dinar, Adh-Dhahhak,

dan iA,hlu zhahir,mereka berkata, *Majikan wajib membuat perjanjian

dengan budaknya bila tudakrya meminta itu darinya dan dia

mengetahui kebaikan fr*ttl padanya."

sementara itq mayoritas ulama mengatakan tidak wajib,

dengan berpedoman pada ijma' yang menyatakan batrwa bila seolang

budak meminta kepada majikannya agar menjualnya kepada orang

lain, maka tidak wajib dipenutri dan tidak boleh dipaksa demikian.

Begitu juga perjanjian merdeka, karena perjanjian ini merupakan

bentuk kompensasi. Tentunya cukup jelas bagi And4 bahwa argumen

ini lemah, dan yang benar adalah yang dikatakan oleh golongan yang

pertama, dan itu merupakan pendapat Umar bin Khaththab dan Ibnu

Abbas, serta yang dipilih oleh Ibnu Jarir.

Allah SWT lalu memerintahkan parumaulauntgk berlaku baik

terhadap para budak yang mengadakan perjanjian merdekad, {3t7t t
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'#r, Cit ;tl St7 gr" beriknnlah kepada mereka sebagian dari

harta Allah yang diknrunialcan-Nya kepadamu). Terkandung perintah

bagi para pemilik budak (yang telah mengadakan perjanjian dengan

budaknya mengenai kemerdekaannya) untuk membantunya

memperoleh jumlah harta yang disepakati, baik dengan cara

memberikan kepada mereka sebagian harta, atau menggugurkan

sebagian dari yang disepakati itu. Zhahir ayat menunjukkan tidak ada

kepastian mengenai kadarnya.

Ada yang berpendapat: sepertiga.

Ada yang berkata, "Seperempattya. "

Ada juga yang berkata, "Sepersepuluhnya."

Kemungkinan asalan pengkhususan para maula dengan

perintatr ini, karena keputusan ada di tangan mereka, dan konteksnya

mbnyang}ut mereka, dan merekalah yang diperintatrkan untuk

mengadakan (membuat) perjanjian itu.

Al Hasan, An-Na}*ra'i, dan Buraidah mengatakan bahwa

Hithab firman-Ny", ni3l7: (dan berikantah kepada mereka) adalah

untuk semua manusia.

Zatd bin Aslam berkata, "Khithab ini untuk pzlra penguasa

(pihak berwenang) agar mereka memberikan kepada para budak

mukatab (yang telah mengadakan perjaqiian penebusan

kemerdekaannya) harta zakat yang merupakan hak merekq

sebagaimana disebutkan dalam firman A[ah SWT, -,-Y;)i {S (Do

[memerdelcalranJ hambasahaya). (Qs. Al Baqarah lzJ: 177). Tentang

budak mukatab, ada hukum-hukum yang sudah diketahui bila dia telah

memenuhi sebagian harta yang telah disepakati dalam perjanjian itu."

Selanjutnya Allah melarang kaum muslim unttrk melalflrkan

apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyatr, yaitu memaksa budak-budak

peremprum mereka untuk melacur, W & W W {; g""
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janganlah lamu paksa budak-budak wanitamu untuk melahtkan

pelaatran).

Maksud 'clldrt {. ,il adalah budak-budak perempuan,

walaupun kadang kata ;ialt dan 3llill digunakan untuk orang;orang

merdeka di bagian-bagian lainnYa

&tt *t*zina Ini bentuk masMar dari - df - if;l "cl;.

"Q 
yang artinya iJj (wanita itu berzina). Ini khusus sebutan untuk

p"Lirr-wanitq sehingga taki-laki pezina tidak disebut l;f.
Allah menyebutkan syarat larangan iri, (# i;!J i,l(sedang

merelra sendiri mengingini kesucian), katena tidak ada pemaksaan

kecuali mereka menginginkan pemeliharaan kehormatan diri. Jika

mereka tidak ingn memelihara kehormatan diri, maka tidak bisa

disebut dipaksa berzina (melacur).

Maksud 'j.a"A di sini adalah memelihara kehormatan diri dan

menikatr.

Ada juga yang mengatakan bahwa batasan ini kembali kepada

j*1ii (orang-orang yang sendirian).

Az-Z,ayaj dan Al Hasan bin Al Fadhl mengatakan bahwa pada

redaksi ini ada kata yang didahululon dan dibelakangkan, yakni

*a oitt'ot #f; €* u'd$$;6i t7i,$t?5(dan kawinkanlah

orang-orang yang sendirian dan orang-orang yang layak ftawin] dari

hamba-harnbasahayamu yang lelaki dan harrba-hambasatrayamu yang

perempuan j ika mereka meneinginkan kesucian).

Ada yang mengatakan bahwa syarat ini tidak berlaku.

Ada juga yang mengatakan batrwa syarat ini berdasarkan apa

yang ada pada merekq karena mereka memaksa para budak itu,

sedangkan para budak itu menginginkan kezucian dirinya. Jadi, tidak

mengkhusukan larangan dengan bentuk kehendak mereka untuk

memelihara kehormatan diri.
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Ada juga yang mengatakan,bahwa syarat ini berlaku sesuai

kebiasaan, karena biasanya pemaksaan itu tidak terjadi keculi yang

dipaksa menghendaki terpeliharanya kehormatannya, sehingga tidak

berarti dibolehkan memaksa bila tidak ada keinginan untuk

memelihara kehormatan diri. Pendapat inilah yang paling kuat, karena

adakalanya budak perempuan tidak menghendaki yang halat dauiidak
pula yang haram, sebagaimana tidak menginginkan nikah. Perempuan

yang masih kecil juga dikategorikan dipaksa untuk berzina (melacur)

kendati tidak ada keinginan untuk menjagakesucian diri.

Jadi, tidak tepat pula bila dikatakan bahwa tidak terbayang

adanya paksaan kecuali adanya kehendak untuk menjaga kesucian

diri. Kecuali bila dikatakan bahwa yang dimaksud dengan \fit di

sini sekadar menjaga kehonnatan diri, dan tidak tepat dikatakan

terhadap wanita yang ingin menikah bahwa dia ingin menjaga

kehormatan. Pendapat itu memang jauh dari sasaran, karena Ibnu

Abbas mengatakan bahwa yang maksud $ai.ll adalah memelihara

kehormatan diri dan menikah. Pendapat ini diikuti oleh yang lainnya.

Allah SWT lalu menyebutkan alasan larangan tersebut, W
fJfili 'tl::tA; (karena lamu hendakmencari keuntungan dunimti) dan

kemaluan budak perempuan. Alasan ini juga sesuai dengan kebiasaan.

Maknanya adalah, keuntungan inilatr yang biasanya

mendorong mereka untuk memaksa para budak melakukan pelacuran.

Sebenarnya, bila seseorang niemaksa budak perempuannya melacur,

maka tidak ada manfaat apa pun baginya, dan ini tidak dilakukan oleh

orang yang berakal lurus, sehingga alasan ini tidak menunjukkan

bolehnya melakukan pemaksaan, kendati dengan pemaksaan itu
menghendaki keuntungan duniawi.

Ada juga yang mengatakan bahwa alasan pematcsaail ini
berdasarkaan kebiasaan mereka yang memang demikiaq bukan

sebagai standar larangan memaksa mereka. lni senada dengan makna

yang pertaura dan tidak menyelisihinya
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4 3fr 'l*$tir :y'i'\'Lg W it @"" barangsiapa

yang mefnaksa merekn, maka sequngguhrrya Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maho Penyayang \rcpoda merekal sesudah mereka

dipaksa [itu]).Ini memastikan dan menegaskan redaksi sebelumnya.

Maknanya adatah hukuman pemaksaan kembali kepada yang

memaksa, bukan kepada yang dipaksa, sebagaimana ditru{ukkan^oleh

qira'ahlbnu Mas,ud, Jabir bin Abdullah, dan sa'id bin Jubair, &t o1i

* et ":P @otra sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun

tagi Maha Perryayang l@pada mereka)-

Ada juga yang mengatakan batrwa penafsiran ini jauh dari

sasaran, karena wanita yang dipaksa beruina tidaklah berdosa.

Pendapat ini dijawab, bahwa walaupun dipaksq rulmun dalam

perilaku zina tidak lepas dari penyetujuan, baik karena tabiat dasar

manusia maupun karena paksaan yang tidak dapat ditolak sehingga

menghilangkan peluang untuk memilih.

Ada juga yang mengatakan bahwa malananya adalah, maka

sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi mereka (yang memaksa)

setelatr memaksa mereka (yang dipaksa), baik secara mutlak maupun

dengan syarat tobat.

Selanjuhya Altah menyinggung tentang tiga karakter Al

Qur'an, yaitu:

Pertama: ia berisi ayat-ayat yang memberikan penjetasan.

Yatmi sangat jelas atau mejelaskan bagi diri mereka, sehingga

termasnk juga tentunya ayat-ayatini (yang sedang dibahas).

Kedua: ia berisi ayat-ayat yang menrpakan contoh dan

perumpamaan dari orang-oftulg terdahulu. Yakni sebagai contoh dari

orang-orang terdahlu pada kisatr-kisatr yang menakjubkan dan contoh-

contoh yang dikemukakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Karena

yang menakjubkan dari kisah Aisyatr RA adalatr seperti yang

menakjubkan dari kisatr Yusuf dan Maryam serta tuduhan terhadap
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mereka, kemudian terbuktilah kebatilan tuduhan itu dan terbuktilah

keterbebasan mereka dari semua tuduhan itu.

Ketiga: ia berisi ayat-ayat sebagai i[;; (dan pelajaran),

khususnya bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka

mengikuti perintatr-perintatr di dalamnya dan menjauhi larangan-

larangannya. Adapun yang tidak bertakwa, maka Allah .lelfr
mengunci-mati hati mereka dan menjadikan tutupan pada penglihatan

serta pendengaran mereka dari nasihat, wejangan, dan pelajaran dari

kisah-kisah orang-orang terdahulu, serta dari mematrami kandungan

ay at- ay at yang terang itu.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbaq mengenai firrran-Ny q ;irt W5
(dan lrawinkanlah orang-orang yang sendirian), dia berkata, "Allah
SWT memerintahkan untuk menikah dan mengaqiurkan mereka untuk

menikatr. Allah memerintahkan mereka. untuk mcnikahkan orang-

orang merdeka dan para hambasahaya, serta menjanjikan kemampuan

dalam hal itu, "$ u;'ifi ?f\-'.fll'bK q$itra meretra miskin Attah

almn memampukan mer e ka dengan lmrunia-Nya)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq,

dia berkatq *Taatilah perintatr Atlah untuk menikah, niscaya Allah

penuhi janji-Nya kepada kalian, yaitu memampukan kalian. Allah

Ta'ala berfirman, .$ u2'i{ '$!, ',$ 6& o; (iika mereka miskin

Allah alran memampukan merelca dengan karunia-Nya\."

Abdwraz,zaq dalam Al Mushannaf dan AM bin Humaid

meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata: Diceritakan kepada kami,

bahwa Umar bin IGaththab berkata, "4ku melihat ftebutukan) pada

seorang telaki yang beltrm mencari kecu}upan untuk nikah, padahal

Allah telah me4iaqiilqn apa yryg Dia janjikan, Allah berfirman, aj

.4# u 'irt 'd '.if' lfuK Viro merela miskin Allah akan

me mampulran mbr e ka dengan karunia-Nya)."
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Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan serupa itu

darinya, dari jalur lainnya.

Ibnu Jarir meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud.

Al Bazz,ar, Ad-Daraquthni dalam Al 'Ilal, Al Hakim, Ibnu

Mardawaih, dan Ad-Dailami meriwayatkan dari jalur Urwah, dari

Aisyalq dia berkata: Rasulullatr SAW bersabdq otirl ,rr*lt t3L$il

,"rl '€*.U- (Nitahilah wanita, karena sesungguhnya merela

meidanngkan huta kcpada kal ian) .t67

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibatr dan Abu Daud

dalam Marasil-tya dari Urwah secara marfii'hingga Nabi SAW tanpa

menyebutkan Aisyah. Riwayat iri mursal.r6s

Diriwayatkan oleh Abdunazzaq, Ahmad, At-Tirmidzi, dan dia

menilainya shahih, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibbaru Al Hakim,

dan dia menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalarn As-Sunan dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, ,'i$1* &t ,rft "Ar 7$3

!, W d eynrt ,itslti'.t'-;-t tr<:32 ,Ju;& l"-i-d6t (riia orans yans

Allah pasti menolong mereka yaitu: orang yang rnenikah karena ingin

metnelihqa kehormatan; seorang budak yang mengadakan perjanjian

[untuk menebus kemerdeknan dirinyal yang ingin memenuhinya; dan

orang yang berperang di jalan Allah."r6e

Tentang anfuran menikah secara mutlak, banyak sekali

haditsnya, namun bukan disini tempat untuk mengemukakannya

,u, Dho,if.
HR Al Hakim (2116l).
Disebutkan oleh Al Albani d^lan. Dha'ifAl Jani'Q426).
r6E HR. Abu Daud dzlam Al Muasil (h. 180).
Para perawinya tsiqah, yaitu para perawi Al Bulfiari dan Muslim jika Abu

Usamah ini adalah Hammad bin Usamah Al Qarasyi maulahum Al Kufi.
'* shahth.
HR Abmad (2nil,437); At-Tirmidzi (1655); An-Nasa'i (6161); Ibnu Majah

(2518); Ibnu Hibban (a019); dan Al Hakim (21160).
Disebutkan oleh Al Albani dalam ShabihAl Jami'(3050), dia berkata *Shahih"

Budak mukatab adalah budak yang mengadakan perjanjian dengan majikannya
untuk membayar sejumlah harta kepadanya sebagai penebus kemerdekaan dirinya.
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Al Khathib datam Tarikh-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny q L4'bi4- 1 ,.$1 J)fr$ (dan orang-orans

yang tidak mampu ka'win hendaklah meniaga kesucian [diriJnya), dia

berkata, "Orang yang tidak mampu hendaknya menikatr, karena

sesungguhnya Allah akan memampukannya." 
.r

Ibnu As-Sakan dalam Ma'rifat Ash-Shahabaft meriwaya&an

dari Abdullatr bin Shubaih, dari ayahnya, dia berkata" rcfiku pernah

menjadi budaknya Huwaithib bin Abdul Uua lalu aku meminta

kepadanya trntuk mengadakan perjanjian (urtuk menebus

kemerdekaanku), namun dia menolak. Lalu turunlah ayat, 5;*155
Q$li 6" budak-budak yang kamu mitiki yang menginginkan

perjanjian);'

Abdt;rr:azzaq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir meriwayatkan

dari Anas bin Malik, dia berkata, "Sirin meminta kepadaku perjanjian

(menebus kemerdekaan), nurmun aku menolaknya. Dia lalu menemui

Umar bin Khaththab, dan Umar pun datang kepadaku sanibil

membawa mutiara dan berkata, 'Buatlah perja{ian dengannya'. Umar

lalu membacakan ayx, {{ d)4 iL'j,}YS (hendaHah kamu buat

perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada

mereka). Aku pun membuat perjanjian dengannya."

Ibnu Katsir berkata "Sanad hadits ini shahih."

Abu Daud dalarn Al Marasil dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya

meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, "Mengenai

firrran-Ny a" (b A.4 6Lifr$ (hendaHah lcamu buat perianjian

dengan merek4 jika kamu mengetahui ada kcbaikan pada mereka),

beliau bersabda" /,3t ,& '!? 'ib'i li ,ii7 Fgf '# bf

(Malaudnya adalah) jika lcalian mengetahui adanya pencarianl pada

merelra. Selain itu, jangantah kalian membiarkan mereka *Eaioai

beban bagi maruuia."r7o

ril Iil- Abu Daud dalam Al Moasr, (h. 170) dari hadits no. 185.

Dalarr sanadnya terdapat Ikimah bin Ammar,Al Aili" Al Hafizh dalu At-
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Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, * A)i-$ irt

G tirt* lamu mengetahui ada trebaitrnn pada merepa), bahwa

maksudnya adalah, ada harta.'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu daxi Ali.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini,

dia berkata, "(Maksudnya.adalatr) arnanatr dan pemenuhan jarlii:"

Dia juga meriwayatkan darinya, dia berkata, "(Maksudnya

adalah) jika kamu mengetatrui batrwa budak yang mengadakan

perjanjian denganmu itu al<an memenuhi perjanjiannya"

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

meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia berkata" "(Maksudnya

adalah), jika kamu mengetahui adanya kemampuan berusaha pada

mereka Selain itu, janganlatr kalian membebankan biaya mereka atas

kanm muslim. #r; C$'i ;t\ )G e ,$t: (dan beritrantah trepada

merelca sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kcpadamu),

yakni gugurkanlatr dari mereka sebagian tapggungan tebusan dalarn

perj anj ian kemerdekaan mereka."

Ab&xrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Nafi, dia berkata, "Ibnu Umar tidak suka

mengadaan perjanjian tebusan merdeka dengan budaknya bila si

budak tidak memiliki pencaharian, dan dia berkata, 'Aku bisa dapat

makan dari sampalr-sampah orang lain'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata: Ibnu Abbas berkata mengenai firman-Nya, ;"1 JY d, ij'6
(dan berikantah trepada mereka sebagian dari harta allah),.Allah
memerintahkan oftIng-oftlllg beriman untuk membantu dalam

merherdekakan budak." Ali bin Abi Thalib berkata, "Allah

Taqrib berkata, *Sha&tq, namun sering kelinr. Nwayatnya dari Yahya bin Katsir

kacaq dan dia tidak mempunyai kitab."
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memerintahkan majikan untuk membebaskan seperempat harga

tebusan budak yang mengadakan perjanjian penebusan kemerdekaan.

Ini bukan kewajiban, akan tetapi mengandung patrala."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, Ar-Rauyani dalam Musnad-nya, dan Adh-Dhiya) Al
Maqdisi dalam Al Mukhtarah meriwayatkan dari Buraidah, merlgenai

ayat ini, dia berkata, "Allah menganjurkan manusia unfuk memberi."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Muslim, N Bazzar,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu Suffan, dari Jabir bin Abdullah,

dia berkata, *Abdullah bin Ubay berkata kepada budak

perempwurnya, 'Pergilah dan melacurlah unttrk kami'. Budak

perempn m itu dipaksa melakukannya. Allah lalu menurunkan ayat, \i
"# "o*rr;\#. u ar i,P ';eili $:t *x tsttbl,jit ov "$t6t tlf
"€'r'rlb (dan ianSantah kamu paksa Ouaat-Oiafic wanitamu uniuk

melahtlran pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian.

Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada merelca

sesudah merela dipaksa [W)'." Demikian dia membacanya.

Muslim dalam Shohibnya meriwayatkan dari Jabir: Dua orang

budak perempuan milik Abdullah bin Ubay yang bernama Musaikah

dan Umaimah dipaksa beruir:n (melacurkan diri), maka kedua budak

perempuan itu mengadu kepada Nabi SAW. Allah lalu menurunkan

ayx, '$! W {; @o" janganlah kamu paksa budak-budqk

wanitimu..1.t7t'

Al Bazzar dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas

menyerupai hadits Jabir yang pertama. ,:.

"'shahih. .

HR Muslim (4D320).
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib

mengenai ayat iru, dia berkata, "Dulu pada masa jahiliyah, orang-

orang melacurkan budak-budak peremprum mereka. Namun pada

masa Islam mereka dilarang melahrkan ihr."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata, '?ada mulsa jahiliyah, mereka memaksa budak-budak

perempuan mereka untuk melacur dan mereka mengarnbil upah para

budak inr. l,alu turunlah ayat ini.'

Disebutkan pula dari Nabi SAW tentang larangan mengambil

penghasilan dari melacur, bekam, dan praktek perdtrktrnan.l?2

b
9t/ - .u.Lww .i<t s -r), drw ->95 33 1i{ *

,ufr ifr u, raT;i 5f W'+C3i W a @
33ssl- ':3 7 tr:ttAq:jtQ)?r{; }i/* *A

84x'V|yr,'Ji'.fi{ifr 3;;;W;*fi "fr 3}iF

& i5, W-'H$'& 6Xi 1,,J *}.., @ ry i;
fi 5) ;" U{;i;a" d{ J,;, @ 4t S 5 ;iifu,t;- ir
y;i.gv-+jtrr*1ifr q;-'oi'Q:,igwl53i.6b

M;ii5.r'v""r#"i:6wC tr#p

"G&

'#)1fi

172 HR. Muslim dari hadits Abu Mas'ud, dengan lafazh: "Melarang mengambil
hasil penjualan anjing, upah melacur, dan praktek perdukunan."

Diketuarkan juga oleh Ibnu l\[ajah dari hadits Abu lt[as'ud dengn lafadt:
Melarang usaha pembekaman
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"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan buml Perumpamaan

cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di
dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam koca, (dan) kaca itu

seakan-akan bintang (ymg bercahaya) seperti mutiara, yang
dinyalakan dengan minyak daripohon yang banyak berkahnya,

(yqitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu)

dan tidak pula di sebelah Barat(nya), yang minyaknya (saja)

hampir-hampir mcnerangi, walaupan tidak disentuh apl Cahaya di
atas cahaya (berlapis-lapis), Allah mcmbimbing kepada cahaya-Nya

siapa yang Din kehendaki, dan Alldh memperbuat perumpamaan-

perumpamaan bagi manusla, dan Allah Moha Mengetahui segala

sesuatu. (Cahaya itu) di rumah-rumah yang di dolamnya telah

diperintahkan Allah untuk mcmuliakan dan menyebut nama-Nya,

di dalamnya bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi
dan petang,laki-lakiyang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan

tidak (pula) oleh jaal beli dari Allah, mendirikan shalat,

dan membayarkan za.kat Mereka takut pada suatu hari yang (di
hari itu) hafi dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka

mengerjakan yang demikian ita) supayaAllah memberi balasan

kepada mereka (dengan balasan) yang lebih boik dari apayang
telah mereka kerjakan, dan supayaAllah menambah karunia-Nya

kepada mereka Dan Allnh mcmberi rezeki kepada siapayang
dike h endaki-Ny a tanp a b atas. "

(Qs. An-Nuur [24]: 35-38)

Allah SWT menyebutkan bahwa Allah Maha sempuma, |j';il
,ffug -"iisfi @Aah [PemberiJ caluya tkepada] lanstt don bwi).
Ini redaksi pennulaan untuk menegaskan yang sebelumnya. l*rfazh "ifr
adalah mubtada', tu ,fi$ -"i3fr 3j "Ut* khabu-tya, batk
dengan pembuangan mudhaf, yutoi ,y't\ii gtt6a,lt i :\ Cremilik
cahaya langit dan bumi), maupun karena adalah
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mubalaghah pada penyifatan Allatl SWT, batrwa Dia adalatr cahaya

untuk kesempurnaan keagungan-Nya, kemegatran keadilan-Nya, dan

keluasan hukum-hukum-Nyq sebagaimana dikatakan, "Fulan cahaya

negeri, bulannya z:rtnan, dan mentarinya masa" Contohnya adalah

ungkapan An-Nabighah berikut ini:
i tnt-i ,orc7US :*; ir.- )'cr'r4b t;y--; J (Je-. rJ€ l- .

;tf lj:tti},J-"*v
"sesungguhnya engkau adolah matahqi, sedangkan para raia ilu

adal ah b int ang-bintang.

Bita lrau muncul, mala tidak satu bintang punyang tampak di sarta."

Penyair lainnya mengatakan,

"ii rP f)"1 f ,tr t\i n'c."r;;)'^
"Mengapa di negeri ini kau menuiu yang utama,

bulannya para kabilah yaitu Khalid bin Yazid."

Penyair lain mengatakan,

qC46)j W'rLG ill ;;.cr i' i.e )L tiL
*BilaAbdultah berjalan dari bu*t di ma'tam twri, '

malra turut berjalan pula darirrya cahaya dan kcindalnnnya."

Penyair lainnya mengatakan"

t:'-*rfut*utt:ri 6v!z:t r-r-J'u #'ok*
"Garis keturunanyang seaksn-akan di atavrya ada cahaya dari

mentmi pagi dan ada tiang membentang dui celah pagi."

Malma ii, ,""uru etimologi'rgLlr lsinar; catraya) adalah, yang

menampakkan sesuatu sehingga dapat terlihat oleh pandangan mata

sesuai keberadaannya. Jadi, menyandangkan -kata 34, boleh

dimutlakkan kepada Allah SWT sebagai pujiaru dan keberadaan-Nya

yang mengadakan segala sesuattr yang bersinar dan mengadakan

sinar-sinar:rya yang menyinari. Pemaknaan ini dituqiul&an oleh
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qira'ah ZaidbinAli, Abu Ja'far, dan Abdul Aziz Al Makki, ii h'

*':\ii c:tlr1!)t (Atlah menyinari langit dan bumi),yaitu dalam bentuk

fi'l madhi, dan fa'il-tya adalah dhamir yang kembali kepada trr

(Allah), dan 9t161!l sebagai maful-nya.

Jadi, makna "6'i:5+f:ft$'i{adalah, 
Altah menjadi langit

dan bumi terang dengan stabilnya kondisi para penghuni langit dan

bumi, seria sempqrnanya pengaturan Allah 'Azza wa Jalla terhadap

langit dan bumi, sebagaimana ungkapan Nt ')-i ilSir 6nuia adalatr

cahaya negeri). Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan, Mujahid, Al

Azhari, Adh-Dhahhak, Al Qarazhi, Ibnu Arafah, Ibnu Jarir, dan

lainnya.

Contohnya juga adalah ungkapan penyair berikut ini:

U:r'rtu, ;; uJ. 43 4** *) "r-i 6 Uli
*Bagr kami, kau adalah cahcya, hujan, pelindung,

serta tanoman dan pedusunan bagi yang menghorap seruanrnu."

Hisyam Al Jawaliqi dan sekelompok orang dali aliran

mujassimah (yang menyatakan batrwa Allah memiliki fisik), bahwa

Allah SWT adalah cahaya yang tidak sama dengan catraya'cahaya

lainnya, dan tubuh yang tidak seperti tubuh-tubuh lainnya.

Firman-Nya, .tn ffi lPuu*pr*aan cahaya'Nya) adalah

mubtada', dan klwbar-iya adalah 2!(i$1t"perti sebuah lubang yang

tak tembus). Sifat caftaya yang terpancar dari-Nya, Ymg menerangi

segala sesuatg laksana sebuah lubang pada dinding yang bukan

jendela, untuk menempatkan lentera. Demikian yang dituhrkan oleh

Al wahidi dari semua mufassir, dan yang diceritakan oleh Al

Qtrttrubi dari mayoritas mereka.

Alasan dil<hususkannya penyebutan irSr*ir adalah karena

paling menghimpun catraya yang ada pada lentera atau lampu atau

lainnya.
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Asal makna ir3:+jr adalah bejana (tempat) untuk

menempatkan sesuatu padanya.

Ada juga yang mengatakan batrwa iti:+ir adalah batang pelita

yang ada sumbunya.

Mujahid mengatakan bahwa ihr adalahpelita.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Contohnya adalah ungkapan penyair berikut ini:

-# G)1:;6:4 # ok
a

"sealran-alan kedua matanya adalah dua lentera di dalam lubang."

Allah talu berfirman, AA (g (lang di dalamrrya ada pelita

besar),yaitu lentera 'y.C, Ag@elita itu di dalam kaca).

Az-7.ayaj berkata, "Cahaya di dalarn kaca dan catraya api lebih

terang dari yang ada pada sesautu lainnya, dan cahaya itu bertambatl

terang di dalam kaca Alasannya, karena kaca adalatr benda bening

yan g menampakkan cahaya dengan sempurna"

Allah lalu menyebutkan sifat kaca tersebut, ?Sf q,V f.(li
?sj, Uar"l kaca itu seakan-akan bintang [yang bercahayal seperti

mutiara) maksudnya adalab dinisbatkan kepada mutiara karena

kebeningan dan keindahannya yang menyerupai mutiara

Adh-Dhahhak berkata, "&ilJ' €F, adalah i;l!t 1.'"o*,
yaitu jenis bintang)."

Abu Amr membacanya [];, dengan kasrahpadahwrf daal.

Abu Amr berkata, "6ftu belum pemah mendengar orang badui

mengatakan kecuali 'dtl €jf ifi, dengan kasrah panahrut daal.

Mereka mengambilnya dari W - 'f i$'o?l yang artiny4 bintang itu

beredar dengan cq)at."
' Hamzah membacanya dengan dhammah pada huruf daal dan

berakhiran hnruf hamzah.
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Al Farra, Az-Zajjaj, dan Al Mubarad mengingkarinya.

Abu Ubaid berkata, "Jika huruf daal-nya dhammah, maka

tidak berakhiran huruf hamzah, karena tidak ada itu dalam perkataan

orang Arab."

A:tll adalah jenis bintang (planet) yang terkenal seperti e$r
(upiter), 'fttl, (venus), 'drSt (mars) dan bintang-bintang stabil
lainnya yang menyerupai itu.

Allah kemudian menyebutkan sifat pelita itrr, iA U 'ij;
Hr* @ang dinyatatmn dengan minyak dari pohon yang banyak
berkahnya).

62 sebagai mubtada', yakni bermulanya penyalaan pelita itu
dari pohon tersebut.

Adajuga yang mengatakan bahwa itu dengan perkiraan adanya

mudhaf, yakni ,{'1$ gfr g':i 'U 
"Si 

(yang dinyalakan dengan

minyak dari pohon yang banyak berkahnya).

k:rAl artinya yang banyak manfaatnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah tumbuh
subur, dan pohon zaitun termasuk pohon yang perhrmbutran buahnya
cepat. Buktinya adalah ungkapan Abu Thalib ketika meratapi Musafir
bin Abu Amr bin Umayyah bin Abd Syams,

it'$trirr;'*Yt )-b dJ U';r:t€ia q
)fi:JU pilr e !:i. 

' 
tk o,lt t*t !:i.

u Dulrai, kirarrya rambutht adalah Musafir bin Abu Amr.

Duhai, kirarrya itu diungkaplcan olehyang tengah berdulca.

Semoga jeruahyang malang ini diberkahi,

Sebagaimana diberkohinya pohon delima dan zaitun."

Ada juga yang mengatakan diantara keberkatrannya adalatl

bahwa dahan-dahannya mengeluarkan dedaunannya dari bagran
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bawah hingga ke atas, dan semua itu dapat digunakan sebagai bumbu

masakan, minyak, penyamak kulit, dan bahan bakar. Balrkan, tidak

ada sesuatu dari pohon itu melainkan terdapat manfaatnya tersendiri-

Altah lalu menyebutkan sifatnya, bahwa pohon lfrr, {; i?;S
Ii; 1t"*buh tidak di sebelah Timur [sesuatuJ dan tidak pula di

sebelah BwatftryaJ). Para mufassir berbeda pendapat mengenai

makna karakter ini:

IkrimalL Qatadatr, dan lainnya mengatakan bahwa yang

sebelatr Timur adalah yang terkena matalrari ketika terbit daq tidak

terkena matatrari ketika terbenaur, sedangkan yang sebelah Barat

adalah yang terkena matahari ketika terbenam dan tidak terkena

matatrari ketika terbit. Pohon zaitun ini adalah yang ada di gtrun,

yaitu yang tidak terhrtup apa pun dari matatrari, baik ketika terbitrya

maupun ketika terbenamnya 7,aio:rl- yang dihasilkan dari pohon itu
adalah yang terbaik.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalah sebuah pohon

yang dikerumuni pohon-pohon besar sehingga tidak tersingkap dari

sebelah Timur dan tidak pula dari sebelah Barat. Demikian yang

dituturkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas.

Ibnu Athiyyah berkata" "Riwayat ini tidak benar dari Ibnu

Abbas, karena buah yang sifatrya demikian akan merusak hasil

panen. Kenyataannya memang demikian.

Al Farra dar- Az-Zaiaj menguatkan pendapat yang pertarna.

Al Hasan berkata, "Ini tidak termasuk jenis pohon &mia, tapi

sekadar perumpamaan yang dibuat Allah tentang cahaya-Nya.

Seandainya itu di duniq maka bisa di sebelah Timur atau Barat."

Ats-Tsa'labi berkata, "Al Qtu'an telah menyatakan batrwa itu
adalah pohon duniq karena b^ $3$sebagai badat (pengganti) dari

l<ata i;LQnton).-
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lbnu Zud berkata, "Sesungguhnya itu merupakan pohon di
Syam, karena Syarn tidak di sebelah Timur dan tidak pula di sebelah

Barat. Syam adalah negeri yang diberkahi."

Ayat ini juga dibacuii-{, dengan huruf taa', dengananggapal

bahwa dhamir-nya kembali kepada t€Ji, bukan kepada @

Syaibah, Ayyub, Salam bin Amir, orang-orang Syam, dan

Hafsh membacanya lij a"og* huruf hurufyaa'berdhammah, serta

talhfif padahtluluf qaaf dan dhammah padahtraf daal.

Al Hasan, As-Sulami, Abu Umar bin Al Alq dan Abu Ja'far
- -2.,

membacanya JSi, dengan huruf taa' berfathah, serta tasydid pada

fuxut qaaf danfathah pada huruf daal, dengan anggapan im adalahfi'l
madhi aan'.&;;- -'.r?ti. Dhamir pada kedua q ir a' ah ini kembali kepada

{,Zdr
An-Nahhas berkata, *Kedua qira'ah ini saling berdekatan,

karena keduanya untuk 'd2!r Ini tebih mendekati kamkter ini, karena

?,Qji Gelrta) itulah yang menerangi dan menyinari, sedangkan

*Cli ftaca) sebagai tempatnya.'

Nashr bin Ashim membacanya seperti qira'ah Abu Amr dan

orang-orang yang bersamanya, hanya saja dengan dhammah pdda

huruf daal, l<arcnadianggap sebagu fi 'l mudhari', yang asalny "'i;r
[yakni dengan salah satu hr:nrf raa'-nya].

Allah lalu menyebutkan sifat lain untrrk pohon zaitun itv, 391

36 f; * I $J',i#-Wj @ans minyatmya bajal hampir-hampir
menerangi, walaupun tidak disentuh api).

Jumhnr i.: -*, dengan huruf taa', l<arena jG
adalah lzrfazh mu' atmots

Abu Ubaid berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang dikenal

kecuali qira'ahini."
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-!

Abu Hatim menuturkan, "As-Suddi meriwayatkan dari Abu

Malik, dari Ibnu Abbas, batrwa dia membacarrya'ti,,7,i3-,karena ta'nits-

nya 36 tidak hakiki. Maknanya adalatr, minyak ini, dengan

kebeningan dan terangnya, hampir-hampir saja minyak itu sendiri

menerangi walauptrn tidak disentuh api. Marfu'-nya 33 @ahaya)

adatah karena sebagai Htabar dari mubtada'yang dibuang, yakni e
jr, tit" adalah cahaya). Kalimat t) ib (di atas cahava [berlapis'
lapisfi terkait dengan kalimat yang dibuang, ymg merupakan sifat

nntuk 53 <r"tryO yang menegaskannya. Maknanya adalah, itu

merupakan cahayayang di atas calraya (lainnya)."

Mujahid berkat4 "Maksudnya-adalah api yang di atas minyak

itu."

Al Kalbi berkata, '?elita itu adalatr cahaya, dan kaca itu juga

cahaya."

As-Suddi berkatq "(Makstidnya adalatl) catraya keimanan dan

catraya Al Qtrr'an-"

{6; 7q,}frl ql@aah membimbing kcpada cahava-Nva

siapa yang Dia kehendaki) di antara para hamba-Nyq yakni hidayatt

khusus yang mengantarkan kepada yang dicari. Jadi, yang dimaksud

dengan hidayah (bimbingan) ini bukan sekadar petu4iuk.

qq'J8ii 2Kt +# (dan Allah memperbuat perumPamaan'

perumparnotm $agi manusia) maksudnya adalah menerangkan segala

sesuatu dengan hal-hal yang menyerupuioyq yang.lebih mendekatkan

kepada pemahaman dan lebih memudahkan untuk dicerna, karena

menarnpakkan sesratu yang masuk akal dalam bentuk yang dapat

diraba, dan menggambarkannya. dengan gambarannya" akan

menambah jelas dan terang.

ry n; g= 13tb @an Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu),tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nyq baik

yang latrir maupun yang batin.
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Para mufassir berbdda pendapat mengenai firman-Ny\ 7i.A
iltX 'q1b& '€j 6 fri i$ (di rumah-rumah yang di sana telah

diperintahlran Atlah untuk memulialan dan menyebut nama'Nya),

terkait dengan apa kalimat ini?

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini terkait dengan yang

sebelumnya, yakni seperti lubang (tempat pellta) pada sebagian rumah

Allah, yaihr masjid-masjid. Seakan-akan dikatakan, "Perumpamaan

catraya-Nya adalah sebagaimana yang engkau lihat di masjid, yaitu

cahaya pada tempat pelita yang sifatrya demikian dan demikian."

Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat ini terkait dengan

{;ztBetital-
Ibnu Al Anbari berkata: Aku mendengar Abu Al Abbas

berkat4 .Itu adatah haal $eterangan kondisi) untuk pelit4 kaca, dan

mutiara. Seakan-akan dikatalen 

"fi. 
ri'ri)' J'

Ada juga yang mengatakan terkait dengan f,i Vut"ri e 
"5i-y -#. (y ne dinyalakan di rumah-rumah).

Ada juga yang mengatakan terkait dengan yang setelahnya;

yaitu fffi {tertasbih [menyucikan), yakni Pfi A iEt { '&
(bertasbih kepada-Nya laki-laki di rumah-rumah). Berdasarkan ini,

maka kalimat V<a, datamnya) adatah pengulangan, seperti ungkapan

WUy.1t3Jt 4 3f; Qand di dalam rumah sedang duduk'di dalamnya).

Ada juga yang mengatakan bahwa kalimrit itu terpisah dengqn

yang sebetumnyq seakan-akan dikatakan, et'tt( Xur 3;f P1# ,J Xb!

'o;t W, fif" <Ntfidi rumatr-nrmah yang di sana telatr diperintatrkan

Allah unttrk memuliakan dan menyebut nama-Nya).

Al Hakim dan At-Tirmidzi berkata, "Berdasarkan ini, ada

khabar-ktrabar yang menyebutkan batrwa barangsiapa duduk di

masjid-masjid maka sesunggutrnya dia sedang duduk bersama

Tuhannya."
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Tadi dikatakan, bahwa kalimat itu terkait dengan;ls(}., (lubang

tempat pelita), atau f(.22(pelita) atau fr3-(dinyatakan), apa alasan

bentuk tunggalnya Vaa pzOan ir.*ry, dengan bentuk i*r* ;'3.
(rumah-rumah)? Sedangkan satu lubang tempat pelita dan satu pelita

hanya bisa berada di satu rumah?

Jawabannya: Ini terrrasvk khithab yang diawali dengan bentuk

tunggal dan diakhiri dengan bentuk jarnak, seperti firman-Nya, W-
';:.:11 5t 6L Qi gai Nabi, apabila kamu mentceraikan istri-

istrimu)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: l)
Ada juga yang mengatakan bahwa maloa *1. A (di rumah-

rumah) adalah di masing-masing rumah. Jadi, seakan-akan dikatalon

#. ,y d (ai setiap rumah) atau glir U )"ti y e(di masing-masing

rumah).

Para mufassir juga berbeda pendapat mengenai 'o-#t (rumah-

rurnatr):

Pertama, pendapat Mujahi4 Al Hasaru dan lainnya, bahwa

maksudnya adalah masj id-masj id.

Kedua, pendapat yang diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa

maksudnya adalah nrmah-nrmah Baitul Maqdis.

Ketiga, pendapat yang diriwayatkan dari Mujahi{ bahri'a

maksudnya adalah rumah-rumah Nabi SAW.

Keempat, pendapat Ilrimah, bahwa maksu&rya adalah semua

rumah.

Kelima, pendapat Ibnu Zaid, bahwa makzudnya adatah masjid

yang empat, yaitu Ka'bah (Masjidil Haram), Masjid Quba, Masjid

Madinatr, dan Masjid Baitul Maqdis.

Pendapat pertama lebih tepat, berdasarkan firman-Nya, 5'63-

)Cg:6 jffu, V g, dalamnya bertasbih [menyucitconJ nama-Nya

pada walcu pagi dan petang).
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Huruf huruf baa' pada lafazh *A U"X dengan dhammah

maupun dengan kasrah, dibenarkan dalam bahasa.

Mreirrr_'$ 01 fttl 6{ adafafr, Allah memerintahkan dan

menetapkan.

Makna gl}t "aa"n;# laibangrrnl, sebagaimana dikatakan

oleh Mujahi4 IkrimalL dan yang lainnya. Diantara contoh

penggunaan kata ini adalah firrran Allah SWT, el-.fu bfl6-tL3
$Xit lOan [ingatlahJ ketitra lbrahim meninggilcan pondasi Baitullah).

(Qs. Al Baqarah [2]: 127).

Al Hasan Al Bashri dan lainnya mengatakan bahwa makna
'&**diagrrngkan dan ditinggikan perihalnya serta disucikan dari

najis dan kotoran. Pendapat ini dikuatkan oleh Az-hyaj.

Makna iarl A- p$t, gan menyebut nama-Nya di
dalamnya) adalah semua dzikrullah'Azza wa Jalla

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah tauhid.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah membaca Al
Qur'an.

Pemaknaan pertama lebih tepat.

3q @ ati96 j.Jf;q. 5 U|(di datamnya bertasbih

[menyucikanJ nama-Nya pada waWu pagi dan petang, laH-laki).Ibrll't
Amir dan Abu Bakar membacanya ip- dengan fattuh pada hunrf
hnruf baa'dalam bentrk mabni lil maful.

Ularna yang lain membacanya dengan kasrah dalam bentuk

mabni lil fa'il, kecuali Ibnu Wutsab dan Abu Haiwah, membacanya

dengan huruf ,aa' dan kasrah pada huruf huruf Daa'.

Berdasarkan qira'ah pertama, maka yang memerankan fa'il-
nya adalatr satah satu dari ketiga majrur-ny4 dan marfu'-oyu 3ti.-2

karena salah satu kemungkinan dari dua keurngkinannya, yaitu bisa

V,arenafi'l yang diperkirakan, dan seakan-akan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan diletakan" "Siapa yang
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bertasbih kepada-Nya?u Dijawab,

laki-laki).

'ar#- @ertasbih kepadanya

Kemungkinan lainny a: Marfu'-oyu Stl4adatatr karena sebagai

khabar dari mubtada'yang dibuang. Berdasarkan qira'ah yang kedua,

maka 3t:., g"A-bki) sebagu fa'it P1 lOertasbih). Bedasarkan

qira'ah yang ketiga, maka fa'il-nya juga JVy (lakiJaki). Bentuk

ta'nits-nya fi'l karena jam'u talcsir terkadang diperlalorkan sebagai

mu'annats pada sebagian kondisi.

Ada perbedaan pendapat mengenai tasbih ini, apa itu?

Mayoritas mengartikan shalat fardhu. Mereka berkata, *11ii,

adalah shalat Subuh, aan ir;lr adalatr shalat Zruhur, Ashar, dan dua

Isya, karena sebutan iglt mencaktrp semua ihr."

Makna 4CSt $ifiradalah waktu pagi dan sore.

Ada yang mengatakan bahwa makna $1<it jlfiu,adalatr
shalat SubuhdanAshar.

Ada yang mengatakan bahwa makna )({6 j.lfiU,adalatr

shalat Dhtrha.

Ada juga yang mengatakan bahwa tasbih di sini adalah tasbih

yang sebenamya, yaitu menyucikan Allah SWT dari apa-apa yang

tidak layak pada Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-perbuatan-

Nya. Pendapat ini dilaratkan dengan disebutkannya shalat dan z*at
setelahnya. Pendapat ini lebih luat daripada sebelum-sebelumnya,

karena merupakan makna yang hakiki, yeng disertai dengan bukti
penguat yang menyelisihi pemaknaan-pemaknaan lainnya.

Katimaqii ,fi *E ii rgd$ O""r tidak ditataikan oteh

perniagaan dan tidak tpulal oleh jual beli doi mengingat Allah)

sebagai sifat r.rntuk \t4g"aloni1, yakni fh, f '6riiiU,.dr pJ.r*l r
(mereka tidak disibukkan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli
dari mengingat Allah). Dikhususkannya penyebutan penriagaan
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adalatr karena ini merupakan faktor terbesar yang melengalrkan

manusia dari mengingat Allah.

Al Farra berkatq "Perniagaan adalah bagr para pengimpor,

sedangkan jual beti adatah apa yang diperjualbelikan seseorang

dengan tenaganya. Dikhususkannya penyebutan kaum niaga di sini

dengan pembelian adalah karena disebutkannya penjualan

ssls[ahnyat.,,

Al Waqidi juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al
Farrq Al Waqidi berkata "Para niagawan adalah para importir yang

musafir, sedangkan para pedagang adalah yang mukim (menetap)."

Makna fi 5) & @ari mengingat Atlah) adatah apa yang telah

dikemukakan di permulaannya, yaitu: i*l$'Lg (dan menyebut

nama-Nya di dalamnya).

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah adab.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dari

mengingat nama-narna-Nya yang paling bark (asma'ul husna), yakni

mengesakan dan mengagungkan-Nya

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah i#, f
(dari shataQ. Namun pendapat ini tertolak lantaran disebutkannya

shalat di sini setelah penyebutan itu.

Maksud mendirikan shalat adalah melaksanakannya pada

waktnnya tanFa mengakhirkannya. Dibuangnya hunrf raa' l1alroi fib
i{lt bukan urill aaaafr karena idhafah telatr menggantikannya di
tiga kalimat yang telatr dihimpun oleh seorang penyair dalam

ucapannya berikut ini:

6G U:iLi:^N)j

s:):dtfrrrs,.; '43 6.,Y t4$r*:
"Tiga kalimatyong dibuang hufuf taa'-nya
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karena idhafah yang diahti oleh para ahli nalwu

Yaitu idzaa syi'ta sebagai pangkal alasannya,

laita sya'ri, dan iqaam ash-shalaah."

Al Fara juga menyitir ungkapan seorang penyair untuk

menguatkan pembuanganhtxuf taa'tersebut pada ayat ini,

t:bs€$;\i'+a&ft r j:y.;tj';r ry:;:i ul*:t Lt

"Sesungguhnya kavtan-kawan telah menguatkan hubungan dan telah

lamaberlalu,

Dan meninggalkan untulonu sejumlah urusan yang merekaianiikan."

Maksudnya adalah ;\i iU.
Untaian bait syair tersebut menun$ukkan bahwa pembuangan

huruf raa'yang disenai idhafah tidak hanya padatigakalimat tadi.

Az-7anaj berkata, "Dibuangnya huruf huruf haa' fyakri taa'

marbuthah] adalah karena dikatakan o6\ - alla Li.if yang asalnya

6l1i! akry tetapi huruf wawu-nyadinrbatrmenj adifumrt alif,sehingga

berpadulah dua fuxfi alif, lalu salah satunya dibuang karena

bertemunya dua sukun, sehingga menjadi 66\' ay'iat i*,if. rau
dimastrkkan huruf htruf haa' sebagu pengganti huruf yang dibuang,

laluidlufah di sini berperan sebagai pengganti posisi huruf huruf ftaa'

yang dibuang itu. Demikianijma' para atrli nahwu."

Orang yang memaknai dzibullah di sini sebagai shalat fardhu

semestinya memaknai pendirian shalat di sini sebagai pelaksanaan

pada wakttrnyq yaitu untuk menghindari pengulangan penyebutannya,

naTun tidak ada jalan untuk itu, ia.di dzib dt sini dimaknai dengan

maknanya yang hakiki, sebagaimana kami kemtrkakan.

Maksud'rflf aisini adalatr zakatwajib.

Pendapat lain menyebutkan ba]rwa maksud 'r$ll A sini adalah

taat kepada Allah dan ikhlas, karena tidak setiap mukrnin memiliki

hafia.

888 TAFSIR FATHUT QADIR



I

t

6- lrjt(r- (mereka tahtt pada suatu hari) mak,sudnya adalatr

Hari Kiarnat. Manshub-nya ini karena sebagai maful dafl rt? bukan

karcrn zharf-nya (keterangan waktu-nya)

Allah lalu menyebutkan sifat hari tersebut, *rfil *i. {lin
g.9V @ang [di hari ituJ hott dan penglihatan meniadi goncang)-

Maksudnya adalah berguncang dan berubatr-rubah:

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr

bergurcangnya hati, yaitu tepas dari tempatrya hingga kerongkongan,

talu tidak kembali lagi ke tempahya dan tidak pula keluar.

Maksud berguncangnya penglihatan adalah berubah menjadi

buta, padahal sebelumnya dap{ melihat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

berguncang artaraambisi untuk selamat dan takut binasa.

Adapun berggncangnya penglihatan, adalatr melihat dari arah

mana mereka diambil dan ke aratr mana mereka menuju?

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr

berubahnya hati dan penglihatan mereka dari kondisi sebelumnya,

yaitu dari ragu kepada yakin" seperti f.rman-Nya, $F;i'f{Eb A;(K1
i-:; 'iiil {U"f" Kami singkapkan tutup [yang menutupiJ matamu,

sehingga penglihatanmu pada hmi ini sangat taiam). (Qs. Qaaf [50]:

22). Jadt, apa yang dilihatnya di dgnia sebagai kesesatan, di akhirat

akan dilihatnya sebagai yang lurus

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalatl

berguling-gulingnya mereka di atas bara api Jahanam.

t<alimarff 11' lA Xfi 'f{ai!- ([mereka mengeriakan yang

demiHan ituJ supaya Allah memberi balasan kcpada mereka [dengan
balasanJ yang lebih baik dari apa yang telah mereka keriakan) terkait

dengan kalimat yang dibuang, yakni melalarkan apa yang mereka

lakukan, berupa tasbih, dzikir, mendirikan shalag dan menunaikan
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zakat $+ Y {A {lfr ff2J {t"rwo Altah memberi balasan kepada

merelra [dengan balasanJ yang lebih baik dari qpayang telafu mereka

kerjakan). Maksudnya, sebaik-baik balasan perbuatan mereka sesuai

dengan yang dljanjikan kepada mereka, yaitu dilipatgandakannya

balasan itu hingga sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adatatt

anugerah yang Allah SWT berikan kepada mereka, berupa tambahan

yang berhak mereka peroleh.

Pemalcnaan yang pertama lebih tepat, berdasarkan firman-Nya,

4a i i:-yft (dan supaya Altah menambah karunia-Nya trepada

mereka), karena maksudnya adalatr tarnbahan karunia selain balasan

yang telah dijaqiikan.

4G -F, 5i5-;, 'iiffi(, @o" Atlah memberi rezeki kepada
i ' 7'>

siapa yang dikehendaH-Nya tanpa batas) maksudnya adalah tanpa

memperhitungkan apa yang diberikan-Nya. Atau, pemberian Allah
SWT tidak ada batasnya. Kalimat ini menegaskan yang sebelumnya,

yaitu janji memberikan tambatran karunia.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, $'i$.->.li3ft jj'ifiguol, [PemberiJ cahaya flrepadal langit
dan bumi), dia berkata, "Mengatur segala perkara pada keduanya,

tennasuk bintang-bintang dan bulannya."

Al Firyabi meriwayatkan darinya, meagenai firman-Nya, ';il
.rrj dtWS +iri|3i (Atlah [PemberiJ cahaya tkepada] tangit

dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya), dia berkata, "Makzudnya
adalah, yang Dia berikan kepada orang beriman ,g (seperti

sebuah lubang yang tak tembw).*

Tentang penafsiran, *j{; i#$ $$Wirul pohon zaitun

yang tumbuh tidak di sebelah Timw [sesutuJ dan tidak pula di
sebelah Barat[nyaJ), dia berkata, "Sesunggtrhnya itu adalah yang

berada di puncak sebuah gunung yang tidak terkena oleh matahari
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ketika terbit dan terben , . tj it 33 5C ;"* I i6'"Cqj 1<
(yang minyalotya fsaja1 himpir-hampir menerangi, walaupun tidak

disennth apl). Ihrlah perumpamaan hati orang beriman, cahaya di atas

cattaya."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Anbaxi dalam Al Mashahif,

meriwayatkaa dari Asy-Sya'bi, dia berkata, *Qira'ah Ubay bin Ka'b

yaitu !63e3 uijl. )i e Qterumpatnaan cahaya orcmg beriman

adolah seperti sebuah lubang yang tak tembus)-"

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim serta Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia berkata,
*Allah mengatakan batrwa perutnpamaan catraya orang yang beriman

kepada Allah adalatr laksana sebuatr lubang yang tak tembus, yaitu '

lubang diding."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,

.U,'{t Qrerumpammn cahaya-Nya), dia berkata, "Ini kesalahan dari

juru tulis, karena penrmpanu,ul cahaya-Nya jauh lebih agung darip*3

seperti sebuah lubang yang tak tembus. Jadi, sebenarnya itu adalah Jgi

,&ry *:$'tr 5i (perumpamaan cahaya orang beriman adalah seperti

sebuah lubang yang tak tembus)."

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

datam Al Asma'wa Ash^Shifatjuga meriwayatkan darinya mengenai

firman-Nya, Wg+iigt$'ff @ilah [PemberiJ cahava tkepada]

langtt fun bumi), dia berkatra, "(Maksudnya adalatr) Pemberi petunjuk

para peirghnni langit dan bumi. .U) 3, Qterunpamaan catwya-Nya)

maksudnya adalah perumpamaan petunjuk-Nya di dalam hati orang

beriman, ,g $eperti sebuoh lubang yang tak tembus), yaitu

tempat sumbl" sebagaimana minyak yang bening ha6pir bisa

menermgi sebelum minyak ihr disenhrh api, dan bila disentutr api

maka bertambatr terang calnyanya. Demikian juga hati orang beriman

yang beramal sesuai dengan pettrqiuk itu sebelum datangnya ilmu, dan
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bila telatr datang ilmu kepadanya maka bertambatrlah petunjuk di atas

petunjuk, dan cahaya di atas cahaya."

, Dalam sanadnya terdapat Ali bin Abi Thalhah, yaog

diperbincangkan kredibilitasnya.

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakino, dan dia menilainya shahih, sefia

Ibnu Mardawaih, dari Ubay bin Ka'b, mengenai firman-Nya, ili'i{
-ri MU'it -r. iifi (Altah [PemberiJ cahaya [trepadal langit don

bumi. .Perumpamaan cahaya-Nya), dia berkata. "Maksudnya adalah

omng beriman yang telah meqiadikan iman dan Al Qur'an di dalarn

dadany.a,lalu Allah membuat perumpam&mnya, V*:S :/95 tifrfr
.rr, {t (Allah [PemberiJ cahsya ttrepada] langrt dan bumi.

Perumpamaan cahaya-Nya). Allah memulai dengan cfuaya Oiri-Ny1
kemudian menyebutkan cahaya orang beriman, g, F U / ,tr
(perumpamaan eahaya orang yang beriman kepada-Nya). 

-Jadi 
Ubay

membacanya y..'d , i J5 (perumpamaan catraya orang yang

beriman kepada-Nyaf yaitu orang mukmin yang meqiadikan

keimanan dan Al Qur'an di dalam dadanya i;Ki$ {t"ferti sebuah

lubang yang tak tembus). Jadi, dada orang mukmin adalah lubang
yang tak tembus. g U*(4UanS di dalamnya ada pelita besar.

Pelita itu), yaru Al Qur'an dan keimanan yang berada di dalam
dadanya if it3) A @i dalam troca), dat i;e.j Qraca it| adalah
hatiny4 L;'?5f W (seaknn-akan bintang [yang bercahayal seperti
mutiara), bagaikan bintang-bintang yang benderang. ii n Ki
Hr$ Oang dinyatakan dengan minyak dui pohon yang banyak

berkahnya). Asal diberkahi adalah ikhlas karena Allah dan hanya

menyembah kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pu!.

# {; }i; $ id [yaituJ polnn zaitui yans tumbuh tidak di
sebelah Timur [sesuamJ dan fidok pula di sebelalt Barat[nya). Jadi,

perumpam&lnnya seperti sebuah pohon yang digandrungi pepohonan

lainnya yaitu hijau lembu! tidak te*enh matahari dalam kondisi apa

892 TAFSIR FATHUL QADIR



pun, baik ketika terbitnya maupul terbenamnya. Demikian juga

perihal orang mukmin, terselamatkan dari disesatkan fitnah apa pun."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mbrdawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa orang-orang Yahudi berkata

kepada Muhanrmad, "Bagaimana cahaya Allah sampai ke bawah

langit?" Allah lalu membuat perumpamaarl itu untuk catraya-Nya, '.itI

,<8 .rn'Si$:5 -"95 t, (Att ah IP emb eriJ cohaya [kepadal
tangit dan bumi. Perwnparuoan cahqta'Nya adalah seperti sebuah

lubang yang tak tembus), Al mirylcat adalah lubang pada dinding

nunah tempat menyimpan lampu, yaitu lentera di dalam kaca. Itulatt

perumpamaan yang dibuat Allah untuk ketaatan kepada-Nya. Altatl

menyebut ketaatan kepada-Nya laksana cahayq kemudian

menyebutrya bermacarrr-macam dan beragam f-# {; }i}1 rg""s
tumbuh tidak di sebelah Timur [sesuatuJ dan tidak pula di sebelah

Bmatftrya), yaifir pertengahan pohon, tidak terkena matatrari baik

ketika terbit maupun ketika terbenarn, dan itu adalah minyak terbaik.

'.i#- qi tK O*rs mturyatotya baial twmpir-hampir menerangi)

tanpa tertcena api. i {t 3'(Cahaya di atas cahaya [bertapis-tapis]),
yalari dengan kei#anan dan ilmu harnba. {6; d)6fr ,s$(Attah
membimbing Lepoda calwya-Nya siapa yang Dia kehendaki), yaitu

orang muktnin-"

Ath-Thabarani, Ibnu Adi, Ibnu Mardawaib dan Ibnu Asakir

meriwayarkan dari Ibnu Umar, mengenai firman-Ny a, A;rWiKiS
(seperti sebuah lubang yang tak tembus, yorg di dalannya ada pelita

beso), dia berkata, "Lubang itu di dalam diri Muhammad SAW, dan

kaca itu adalah htioyq sementara pelita itu adalah catraya yang ada di

dalam hatinya Hrti it# nbi-ty""S drnyalakan dengan minyak

doi pohon yang O"rryi[ Wfonnya), yutu pohon Ibrahim. S id
# '1; fir' (lyaituJ pohon zaitun vang tumbuh tidak di sebelah

Timur [seswtuJ dan tidak pla di sebelah Barat[nyaJ), ddak sebagai

Yahudi dan tidak pula sebagai Nasrani."
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Dia lalu membacakan ayat, 3( {,J3 (2ts{3 €r!i-'e9.yitgY
'6/Sf d{'A1iq16; Qbrahim bukan seorans Yahudi dan buknn

[pulal seorang Nasrani, alcan tetapi dia adalah seorang yang lurus

lagi berserah diri [knpada AllahJ dan sekali-l(ali bukanlah dia

termasuk golongan orang-orang musyri.k). (Qs. Aali 'Imraan [3]:67).

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Syamr bin Athiyyah,

dia berkata: Ibnu Abbas datang kepada Ka'b Al Ahbar, lalu berkata,

"Ceritakanlatr kepadaku tentang firman Allah, '"6*:5 g9i3t )j Iifr
.U, fi (Atlah [PemberiJ cahoya [trepadal tangit dan bumi)." Dia

lalu berkata, "Perumpamaan catraya Muhammad SAW adalah seperti

lubang yang tak tembus."

Al misykat adalatr lubang pada dinding, Allah menjadikannya

sebagai penrmpam&m sebuah puncak yang di dalamnya terdapat

lentera. Lentera itu adalah hatinya. 2#t Ai$J (petita itu di dalam

lraca), kaca itu adalah dadanya. L;' i<f ft lseatran-akan bintang

[yang bercahayal seperti mutiara). Alah menyerupakan dada

Muhammad SAW dengan bintang yang terang-benderang, kemudian

lentera itu kembali kepada hatinya, {; i?}* ifi,Ur?f;, cfr}-
Qi-qjiq iif (yang dinyalatran dengan minyak dari pohon yang

banyak berlcahnya, [yaituJ pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah

Timur [sesuatuJ dan tidak pula di sebelah Barat[nyaJ, yang

minyalmya [saja| hampir-hampir menerangi). Maksudnya, hampir-

harnpir Muhammad SAW jelas bagi manusia walaupun dia belum

mengatakan batrwa dia seorang nabi, sebagaimana halnya minyak

yang menerangi walaupun belum disentuh api'."

Saya (Asy-Syaukani) katakan: Sesrmgguhnya menafsirkan

redaksi Al Qur'an dengan penafsiran ini dan serupanya, sebagaimana

dikemukakan dari Ubay bin Ka'b, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar,

bukanlah sebagaimana tuntutan bahasa orang Arab, serta tidak ada

keterangan valid dari Rasulullah SAW yang memboletrkan beralih
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dari makna Arab kepada makna-makna yang cenderung berliku ini.

Akan tetapi, para satrabat itu dan generasi setelah mereka yang

sependapat dengan mereka me4iautrkan perumpamaan cahaya Allah
SWT dengan cahaya lentera di dalam lubang dinding. Oleh'karena itu,

Ibnu Abbas berkata, *Itu lebih agung daripada cahaya-Ny4 seperti

cahaya lenter4" sebagaimana telah kami kemukakan darinya. Namun

tidak ada alasan untuk penjauhan ini, karena di awal pembahasan telah

t€mi kemtrkakan hal-hat yang menepiskan kerancuan dan

menjelaskan maksud tersebut dengan keterangan yang sangat lugas

dan jelas, sesuai dengan tunfutan batrasa orang Arab, dan

menur{ukkan redaksi yang fasih.

Jadi, tidak ada alasao untuk beralih dari ztratrirnya, baik dari

Kitab, Sunnalt maupun dari sisi bahasa. Adapun apa yang diceritakan

dari Ka'b Al Ahbar mengenai ini, sebagaimana kami kemukakaa tadi,

bila sebagai sebab beralihnya para satrabat yang mulia itu dari
ztrahirnya dalam menafsirkan ayat ini, maka perumpamaan Ka'b
rahimahullah itu tidak termasuk yang harus diikuti dalam hal

semacam ini.

Pada penjelasan terdahulu kami telah mengingatkan Andq
bahwa bita penafsiran sahabat bertopang pada riwayat ahli kitab -
sebagaimana banyak terjadi- maka tidak dapat dijadikan hujiah, serta

tidak menghartrskan unttrk beralih dari penafsiran Arab (berdasarkan

sudut pandang bahasa Amb). Memang benar, jilca qira'ah Ubay bin
Ka'b itu shahih, maka itu menfadi sandaran untuk penafsiran-

penafsiran yang menyelisihi ztrahirnya ini, dan me4iadi tambahan

yang menerangkan maksudnya. Namun, bila qira'ah itu tidak shahih,

maka sebaiknya berpedoman pada qira'ah jumhur yang tujuh dan

lainnya, yang sebelum dan sesudah mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firrran-Nya, '$ 611f i',J *i. A (di rumah-rumah yang di
dalamnya telah diperintahkan Attah untuk memuliakan), dia berkata,
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,.Maksudnya adalatr masjid-masjid yang dimuliakan dan dilarang

malakukan kesia-siaan di dalamnya, serta agar banyak disebut nama

Allah di dalamnya dan dibaca Kitab-Nya )CS:6 i:[{u,A- 5 &-@i
dalamnya bertasbih [merryucikanJ nama-Nyo pada waldu pagi dan

petang), yaitu shalat Subuh dan Ashar. Keduanya adalah shalat yang

pertama kali diwajibkan Allah, maka disukai untuk disebutkan dan

diperingatkan kepada para hamba-Nya."

Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang

mengagungkan masjid-masjid dan menyucikannya dari kotoran dan

kesia-siaan, serta membersihkan dan merapihkannya, namun bukan di

sini tempat untuk mengemukakannya.

Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "sesungguhnya shalat

Dhuha benar-benar disebutkan di dalam Al Qur'an, dan tidak ada

yang menyelaminya kecuali mereka yang meny€lami firman-Nya, 9
t99t |.frfVU :[ U4 r5 A- ?:ii €] 6Xi t$ e]. (di rumah-

rumah yang di dalainya telah diperintahkan AUah untuk memuliakan

dan menyebut nama-Nya, di dalamnya bertasbih [menyucikanJ nama-

Nya pada w alcu pagi dan petang)."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Hurairah, dari Rasulullah SAW, mengenai firman-Nya, # $ 3C.,

ifr 5) 6, E{J'IJQ Qaki-taki yang tidak dilalaitran oleh fierniagaan

dan tidak [putal otehjual beti dari mengingat Allah),beliau bersabda,

I'F, 'utttq- f\\i e,ti.*r- p (Meretra adalah orans-orans

yaig berjalan di muka bumi mencari karunia Allah).r73

Ibnu Mardawaih dan Ad-Dailami an dari Abu

Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, mengenai finnan-Ny4 

"fr 
d$

$r 5; eE*; Oang tidak ditataikan oleh perniagaan don tidak [pulaJ

rR Disebutkan oleh Al Qurthubi dalam T$sir-nya (12D79), tanpa menyebutkan

sanadnya.

TAFSIR FATHUL QADIR



olehjuat beti dari mengingat Allah),beliau bersabda, ',y bfr;r-+tl ili
lt JJ!0 

(Mereka adalah orang-orangyang mencari karunia Allah)."r74

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

ayat ini, dia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang mencari

karunia Allall mereka menjual dan membeti (berniaga). 
'Apabila

mereka mendengar seruan untuk shalag maka mereka meletakkan apa

yang ada di tangan mereka, lalu mereka berdiri menuju masjid lalu

melaksanakan shalat."

Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan Al Baihaqi dalarn Asy-Syu'ab

meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia berkata, *Allah

membuat perumpamaan 'uri iftS (seperti sebuah lubang yang tak

tembus) untuk orang-orang yang tidak dilengatrkan.oleh perniagaa\

dan jual beli dari mengingat Allah. Mereka adalah orang-orang yang

serius melakukan pemiagaan dan jual-beli, tetapi perniagaan dan jual-

beli tersebut tidak melengatrkan mereka dari mengingat Allah."

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan darinya mengenai fi f)(mengingat Atlah),dia berkata,

"(Maksu&rya ad4lah) dari mengikuti shalat."

lrb&nazzaq,AM bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu IJmar, batrwa ketika dia sedang dipasar, lalu

disenrkan petaksanaan shalat, mereka pun menutup toko-toko mereka,

kemudian masuk masjid.

Ibnu Umar berkata "Berkenaan dengan mereka, ditunrnkan

firman Auah, fi 5) e E{t',*, # $ 3t:, (Laki-taki yang tidak

dilalailran oleh perniagaan dan tidak [pulal oleh iual beli dari

mengingat Allah)."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ath-Thabarani, dan Al Baihaqi

dalam Asy-Syu aD meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia melihat

t'n bha'i1
HR. Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus (51h.22017666).
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orang-orang di pasar mendengar adzan, maka mereka meninggalkan

barang-barang mereka. Dia lalu berkatq "Mereka itulah. yang

dimaksud Allah dalam firman-Ny u, fi 5 e E'|iA d$ Oonr
tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak [pulal oleh jual beli dari

mengingat Allah)."

Hannad bin As-Sari dalam Az-ZuM, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaih, Al Baihaqi dalarn Asy-Syu'ab, danMuhammad bin Nashr

dalam Ash-Shalah, meriwayatkan dari Asma bhti Yazid, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, '&'*-t- )"ti )d;o *J ir.rir *Ui, ?t-ht&X
otilst 4 hr t:jt;- tis 'u-)! i-f ,qtd )g ?fi ,!;;;, "l,iii- 4>riJr
'u-;r,'n-i :$(5|fr-'n .qq ,r1.uitlb'd1 -W ei- ,ti;$ *,'ps,i
.i* {"s, ob{l 1W 'A: o;p ssrralJr ,* efr ju,', u6
..iri i) c 't". ti ,:q "# r r/ri -i$, 

,4.' v)85 rfi-'n .qV
o*,al ya' yp ?i-'j'.yV rt. il,ih,t; -W e. Jlj*
(Pada liari Kiamat Allai *"nghi*pun manusia di satu dataran,

tempat penyeru dapat memperdengarkan kepada mereka dan merelca

semua dapat terlihat. Lalu seorang (malaikat) penyeru berseru,

"Manalrah orang-orang yang biasa memuji Allah dalam keadaan

lapang dan sempit?" Lalu berdirilah merelca 
-merelca 

jumlahnya

hanya sedikit- lalu mereka masuk surga tanpa dihisab. Penyeru

lrembali berseru, "Manakah orang-orang yang lambungnya biasa

jauh dari tempat-tempat tidur?" Lalu berdirilah mereka 
-mereka

jumlahnya harrya sedikit- lalu mereka masuk surga tanpa dihisab.

Penyeru lrcmbali berseru, "Hendalotya berdiri orang-orang yang

tidak dilengahlran oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat

Allah" Lalu berdirilah mereka 
-mereko 

junrlafurya honya sedikit-
lalu mereka masuk surga tanpa dihisab. Kemudian berdirilah semuct

manusia, lalu mereka dihisab."

Diriwayatkan juga hadits menyenrpai ini secara marfu' dwi.

Uqbalr bin Amir oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, lbnu
Mardawaih, serta Al Baihaql dalan Asy-Syt'ab.
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U; f{6kW *i i.'+':fr '6 t4 r t4- I r'E
d ui -*{, nai i'fr.,i r e *tl:;59 "4
a:w;.r<. *i d$t*,# W tataa -;;;

e 6 fr &'ii"S 33fi@ rj ufii? 6j' Xr;s {A-1

6"Wffi 2qs:xs;;rr'9'#.rfiv,r$vEgl
'fil @ 3t;3 ;rt $'"C'it ;,fri & .6i @ <,fr,x,

b & a';ifr i;it ti(3 fr1'-7'ry.'firJ2? W ;;'A "6

,tiqzi r.6-; +# $. :r4q u #i'ulr$i .tfu
":r$rr ;$ra ;gr@l j#.:rt;5',+ .^ri.E" :< M J ;"
;#frei{":96axs *.\rt

i*d;fiz F3& ",;i #,#, &,s- # tr:i .4rtr e,*tt -a

l- (.i'1A;;-A:15W,v!;uliiirt
,.,i . i,r ) - $46'r.f{,.i(^rK

^6 
€) 3$ r*' :P &irt LLxl;-YKl

i4i+'e Jyx46a,#"ii5
,rDan orangarang yang kafit amd-amal mereka adalah lalesana

fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh otang-

ofang yong dahago, tetopi bila didatanginya air itu dia fidak

mendapatinya sesuatu ryaputu Dan didapatinya (ketetapan) Allah

di sisinya, lalu Atlah memberikan kepadanya pethitwtgan amal-

amalnya dengan cukt4t, fun Altah sangol cepat perhitungan'Nya.

4fr';;j*ail
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Atau seperti gelap-gulita di laatan yang dalam, yang diliputi oleh
ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lag| awan; gelap-
gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mcngeluarkan tangannya,
hampir-hampir dia tiada dapat melihotnya, (dan) barangsiapayang
tiada diberi cahaya (petunjuk) okh Allah tiadalah dia ruempunyai

cahaya iedikit pun. Tidakkah kanu tahu bahwosannya Allah:
kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga)

hurang dengan meng embongkan s cyapnyo. Masing-nasing tclah
mengetahui (cara) shalat don tosbihnya, dan Allah Maha

Mengetahui apayang mcreka l@daharu Dan kepunyoanAttahlah
kerajaan langit dan bumi dan kqodaAllahloh l@mbali (semua

makhluk). Tidakkah kanu mclihat bahwaAllah mcngarak atan,
kemudian mengumpulkan antua (bagim-bagiln)nya, hemudian
menj adikannya bertindilr.tindih, rrralu kclihotan olchmu h uj an

keluar dari celah-celahnya, dan Allth fiuga) tnenurunhan (butiran-
butiran) es dari tangit, (yaitu) dori (gumpalan-gurnpahn awon

sqerti) gunung-gunung, maka ditinpahan-Nya (butban-butitan) es

itu kepada siapayang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari
siapa yang dikehendaki-Ny* Kibutn kilat qean itu hanEirhampir

menghilangkan penglihatan" Allah menqtetgantikan malam dan
siang. Ses ungguhnya pada yang demikian itu, terdapat'peltjaran
yang besar bagi orang-orang yong rnempwtyai penglihatan- Dan

Allah telah mcnciptakon semua jenis hewan dari air, ,rrtha sebagian
dari hewan itu ada yang mclata di atos perutnya dan sebagian

berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lnin) berjatan
dengan empat hahi Alloh menciptafun opayang difuhendahi-Nya,

ses unggahnya Allah Maha Kuosa otos segala s6 uotu
S es un gg uhny a Kami telah nenurunkan ayotayat yutg

. menjelaskan Dan Allah menunjuki siapa yong dihchendahi-Nya
kepada jalan yang lrous.tt (Qs. An-Nuur [24]: 394q
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Allah menyebutkan penrmpam&ur bagi orang-orang kafir,

H,#'#llfrLi$t <a"" orang-orang yang kafir amal-amal

mereko adalah laksana fatamorgana di tgnah yang datar). Maksud

'amal-arnal" di sini adalah amal-amal kebaikan, seperti sedekah,

silaturrahim, membebaskan tawanan, memaknrurkan Baitullah, dan

memberi minum jama'ah haji.

'qt:tJt artinya adalah apa yang terlihat di padang sahara

lantaran kilauan matatrari saat sangat panasnya siang hari, sehingga

tampak seperti air dalam dugaan orang yang melihatnya. Disebut t7tri
karena draU. t;- yakni mengalir seperti air, hanya saja itu terjadi di
perrrukaan tanalL sehingga tampak seperti di antara langt dan bumi.

Seorang penyair berkatq

,itr,frtr7t?t i;riLuk qFtdkA)
"Setelah kami menahan persng, jaminan mereka bagaikan Hlauan

fatamorgana di padang s ahar a yang berkilauan."

iioiir aaAafr bentuk jamak d*i tti, yaitu area rendatr tbmpat air

tertatran di sana (lembatr), seperti kata aV dan 1ti. Demikian
perkataan Al Harawi.

Abu Ubaid berkata, "id d* fti sama.'

Al Jauhari berkata, *p rfir aadah tanah datar. Bentuk jamaknya

yuru Tif aarr4;f."rtu Lf,i, huruf waw.u--nyamenjadi huruf huruf
yaa', karera yang sebelumnya kasrah. ii,ir seperti Luir, sebagi*
orang mengatakan bahwa itu adalah benfuk jamak."

{i i1rtl '^l15- (yang disangka air oleh orang-orang yang

dahaga). Ini sifat kedua untuk sTlrl, (fatamorgana) . ilirtl adalah
taa

0lx.hill (orang yang dahaga; kehausan). Dikhususkannya sangkaan

(dugaan) dengan orang-oftrng yang kehausan, kendati orang-orang

yang kenyang (tidak kehausan) juga melihatnya sama demikian,
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adalah karena untuk memantapkan penyerupzun yang dibangun atas

dasar arrrbisius (ketamakan).

tdr;4 i f14 4A- Qetapi bila didatangirrya air itu dia

tidak mendapatinya sesuatu apa pun) maksudnya adalah, ketika orang

yang kehausan itu mendatangi bagian yang dikiranya air, dia tidak

mendapati apa pun. Maknanya adalah, orang-orang kafir akan kembali

kepada arnal-amal mereka yang diduganya baik dan diharapkan

pahalanya, n:lmun ketika mereka dihadapkan kepada Allah SWT,

ternyata mereka tidak mendapati apa pun dari itu, karena kekufuran

telah menggugurkan dan menghapuskannya.

Maksud firman-Nya, i{G 4* Qetapi bila didatanginya air
itu) adalah, kendati di sana tidak ada air, bahwa dia hanya mendatangi

tempat yang diduganya terdapat air di sana.

Allah SWT lalu menyebutkan hal-hal yang menunjukkan

tambatran ruginya kekufuran, dan bahrra puncak perihal mereka

hanyalah kegagalan, seperti grang yang hanya mendapati

fatamorgan4 

"(4 b; 'n$ XW iSj i"+ 'ifr {. i, ga,
didapatinya firctetapanJ Allah di sisinya, lalu Allah memberikan

lrepadanya perhitungan amal-amahya dengan cuhtp, dan Allah
sangat cepat perhinngan-Nya), yakni mendapati Allah senantiasa

mengawasinya, frW i.irt g"t" Atlah memberikan kepodanya

perhitungan amal-amalnya dengan cuhry), yakni balasan

perbuatannya, sebagaimanaperkataan Imru' Al Qais berikut ini:

r.u*ir jr rS *?, * ef t',:;;
' "Malca dia berpaling ke belakang dengan cepat,

dan meyakini bahwa dia akan menemukan perhitungannya."

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah didapatinya
janji Allah untuk membalas amal perbuatannya.
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Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah didapatinya

perintatr Allah saat menghimpunkannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

didapatinya hukum-Nya dan ketetapan-Nya saat kedatangannya.

Makna itu semua saling mendekati.

Musallamah bin Muharib membacanya it;r4l dengan huruf

htxuf haa' bulat, sebagaimana dikatakan tl?ih;.
Diriwayatkan juga darinya, batrwa dia membacanya Pti4-,

dengan hunrf ,aa'.

Ada yang mengatakan batrwa bisa jadi huruf alif itu terlahir

dari pemantapan hunrf 'ain pada bentuk pertama tyakni 6tr*irJ, dan

sebagai bentuk jamak a+i untuk bentuk yang kedua [yakni P|64').

Diriwayatkan dT N"fi, Abu Ja'far, dan Syaibah, bahwa

mereka membacanya r.tlilall, tanpa huruf hamzah, tapi yang masyhur

dari mereka dengan htxuf haruah

Kalimat siJlK J gt u seperti getap-gulita) di-'athf-karr

kepada ,5K Xinmembuat perumpamaar lainnya untuk perbuatan

orang-orang kafr, yaifu sebagaimana menyerupai fatamorgana dengan

sifat-sifatnya yang demikian. Juga menyerupai gelap-gulita

Az-7anaj berkata, *Allah SWT memberitahukan, bahwa aural

perbuatan orang-orang kaft itu bila diumpamakan dengan yang ada,

maka sama seperti fatamorgana, dan bila diumpamakandengan yang

terlhat, maka sama seperti kegelapan yang gulita."

Dia juga berkata, "Jika mau, engkau bisa mengumpamakan

dengan fatamorgana, dan bilamau, dengan kegelapar ini."

Jadr, 31 sebagai penimpal, sebagaimana fimran-Nya" #{f
(Atau seperti [orang-orang yang ditimpal hujan leba). (Qs. Al
Baqaratr [2]:19).
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Al Jurjani berkata, "Ayat yang pertama menyinggung tentang

amal perbuatan orang-orang kaflr, sedangkan ayatyangkedua tentang

kekufiran mereka. Dirangkaikannya kekufuran kepada amalan

mereka adalatr karena kelcufrran itu termasuk amalan mereka."

Al Qusyairi berkata, "Menurut Az-Zajjaj, perumpamaan itu
untuk urrr4* orang-orang kafir, sedangkan menurut Al Jurjani untuk

kekufuran orang-orang kafir."

,i ; 4 @t lautan yang dalarnl. i+t adalatr laut yang luas

dan dalam. 
-Bentuk 

jamat<nya g!i, yaiu ukuran dalam yang tidak

diketahui kedalamannya.

Allah SWT lalu menyebutkan sifat lain dari laut im, U'4iX-
(yang diliputi oleh otmbak), yakni di atas laut ini ada ombak yang

menutupinya dan meliputinya secara keseluruhan.

Allah lalu menyebutkan sifat ombak ioi, 43;, d A .-# ;
46 O""S di atasrrya ombak [pulaJ, di atasnya tlast] awan),yakni di
atas ombak yang kedua ini ada awan. Dengan demikian, saat itu
berpadulatr pada mereka takutnya terhadap laut, ombak-ombaknya,

dan awan yang tinggi.di atasnya.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr, yang

diliputi oleh ombak, ymg setelahnya ombak pula. Jadi, ombak itu
bertumpuk-tumpuk sehingga seakan-akan sebagiannya di atas

sebagian lain. Sementara itu, laut adalah yang sangat menakutkan

ketika ombalarya saling beriringan, dan bila itu ditambatr lagi dengan

adanya awan di atasny4 maka semakin menakutkan, karena awan ifu
menutupi awan yang bisa dijadikan patokan arah di laut. Kemudian

bila awan itu menunrnkan hujan, maka biasanya disertai dengan

angin, sehingga berlipat-lipatlah kesulitanny4 dan kondisinya

mencapai titik yang sangat rawan. Oleh karena itu, Allah SWT

berfirman, ,* ',i, $;. !2 fi& @etap-gulita yang tindih-bertindih),
yakni gelepangan-kegelapan ini saling bertumpuk-tumpuk dan
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bertindih-tindih. Pola kalimat ini menerangkan betapa besar dan

datrsyatnya perihal kondisi itu.
tt

Ibnu Muhaishin dan AL Baz.zi membacanya ?$b q!4'n,

dengan meng-idhafah-kan i76 kepada ,p&. Alasan idhafah ir,t
c;riJg ',Jl;i,

karena awan biasanya naik di ketinggian pada waktu kondisi gelap.

Ulama lainnya membacanya berhenti dan tarwin.

Di antara penafsiran yang aneh adalah, Altah SWT

memaksudkan kegelapan sebagai amalan orang kafir, laut yang dalam

sebagai hatinya, dan ombak di atas ombak adalatl apa yang menutupi

hatinya yang berupa kejahilan, keraguan" dan kebimbangan.

Sementara awan adalah kotoran, penutupan, dan penguncian hatinya.

Penafsiran ini sangat jauh dari bahasa orang Arab.

Allah lalu menyebutkan lebih jauh tentang kegelapan tersebut,

6;K- J fi4'{ii$<"0*ila dia mengeluwkan tangannya, hampir-

hampir dia tiacti dapat nelihotnya). Fa'il '{i3 ** dhomir yarrg

kembali kepada kata yang diperkirakan, yang ditunjulftan oleh

konteksnya, yakni apabila orang yang ada di situ mengeluarkan

tangannya di kegelapan itu. Atau, ora4g yang tertimpa kondisi itu

mengeluarkan tangannya di kegelapan itu.

Az-7anaj dan Abu LJbaidah berkata, "Maknanya adalah, dia

tidak dapat melihatrya dan tidak pula hampir dapat melihatnya."

Al Farra berkata, ")lf tyakni KX sebagai tambatran.

Malaranya adalah, apabila dia mbngeluarkan tangannya maka dia

tidak dapat melihatryq seperti ungkapan 'iil fr:g 6 (aku tidak

mengetahuinya)."

Al Mubarrad berkata "Maksudnya adalah, dia tidak dapat

melihatnya kecuali dengan susatr payah."

An-Nahhas berkata, *Makna yang paling benar mengenai ini
adalah, tidak mendekati penglihatannya. Jadi, dia tidak dapat

melihatnya dari jarak jauh atau dekat."
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Kalimat i nfil3ii' li'iti )4.1,;; Va""l barangsiapa yans

tiada diberi cahsya fpetunjukJ oleh Allah tiadalah dia mempunyai

cahrya sedikit pun) menegaskan yang sebelumnya, bahwa amalan

orang kafir adalah demikian. Maknanya yaitu, barangsiapa tidak

diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan mendapat petunjuk sedikit

pun.

Az-Zajjaj berkata, "Itu di dunia. Maknanya adalah,

barangsiapa tidak ditunjuki Allah maka tidak akan mendapat

pehrqjuk."

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah,

barangsiapa tidak diberi cahaya untuk berjalan dengannya pada Hari

Kiamat, maka dia tidak akan mempunyai catraya yang akan

menunjukinya ke surga.

q-,"'"V ,?#l e e; fr &|'ffr "t A )1 Gidakt@h kamu tahu

balwa Allah kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi).

Penafsiran ayat ini telah dipaparkan dalarn surah Al Israa'. Khitahb

ini untuk setiap yang mempunyai kemampuan memperhatikan, atau

untuk Rasulultatr SAW, dan beliau telatr mengetatruinya dari

kesimpulannya.

Makna j3 11 adalah 'rrrt 'nt (tidakkah kamu tatru). Hamzah

[partikel tanya] sebagai penegas, yatcni engkau sudatr mengetatrui

dengan yakin yang sama dengan penyaksian. g"l3t tyakni M '&)
penyucian pada Dzat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, dan sifat-sifat-

Nya dari segala yang tidak layak bagi-Nya.

Malcna ,ttt "5 ,?#l e 6 @p" yang di langit dan di bumi)

adalatr penglruni langrt dan bumi, baik yang berakal maupun yang

tidak berakal. Tasbihnya yang tidak berakal adatah yang terdengar

dari suara-suaranya dan yang dapat disaksikan dari jejak-jejak

ciptaannya yang mengagumkan. Ada juga yang mengatakan batrwa
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p3t tyakni dari '6;il di sini adalah shalarrya yang berakal dan

penyucian (tasbih) dari yang tidak berakal.

. Terkadang dikatakan pula bahwa ayat ini mencakup makhluk
hidup dan benda mati, dan bukti ciptaan Tuhan pada benda mati dapat

mengungkapkan penyifatan Allah SWT dengan sifat-sifat keagungan

dan kesempurnaan serta menyucikan-Nya dari sifat-sifat kekurangan.

Di sini penghisaan dan celaan bagi or-ang-orang kafir,
karena mereka menjadikan benda-benda mati yang sebenarnya

bertasbih kepada Allah SWT, namun mereka menjadikannya sebagai

sekutu-sekutu AllalL yang mereka sembatr layaknya menyembah

Allah 'Azza wa Jalla. Secara umum, bertasbih di sini harus diartikan
dengan arti yang sesuai dengah setiap jenis makhluk dengan tata cara
yang umum.

Jnnrhnr membacanya *tr itEtfi'fft i6tj (dan [iugal burung dengan

mengembangkan dengan rafa'pada lEt dan nashab pada

S;ryi, karena !!lt di- 'athf-Y,an kepada d;, sementara manshub-nya

,fr karena sebagai haat (keterungan kondisi).

AI A'raj membacanya 'firi, dengan nashab karena sebagai

maf ul ma' ahu,sementara rf& i"gu sebagu haal.

Az-Zanaj berkata, "Ini lebih baik daripada dengan rafa'."

Al Hasan dan Kharijah, dari Nafi membacanya "c.,'6V'Ari,
dengan rafa'pada keduanya karena sebagai mubtada' dan Htabar.

Maful ,& dibuang, yakni tlt;*t (sayap-sayapnya).

Dikhususkannya penyebutan ;Llr 6"r*19) lendati suda]r tercakup

oteU fiyr'5 g*l e 6 @pa yang di langit dan di bumi) karena tidak
selalu menetap di bumi, dan kebanyakan menetapnya di udara, yaitu
tidak di langrt dan tidak di bumi. Juga karena keindatran pada

ciptaannya yang kadang dapat terbang di udara dan kadang berjalan,
berbeda dengan hewan-hewan lainnya.

1-z
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Kemudian kondisi yang disebutkan adalatr kondisi terbang,

yaitu kondisi ketika terjadinya tasbih darinya saat membentangkan

sayap-sayapnya, karena kondisi inilah yang paling menakjubkan

darinya, karena saat itu dia berada di udara sambil bertasbih tanpa

menggeralt<an sayapnya dan tidak menetap di bumi. Ini termasuk

keagungan ciptaan Allah yang telaf menciptakan segala sesuatu

dengan teliti.

Allah lalu menambafrkan keterangan, i413 frir'& 'n y
(masing-masing telah mengetahui [caral shalat dan tasbihnya),yaLrri

T.ffing-masing dari yang disebutkan itu. Dhamir-nya kembali kepada

,f Maknanya adalatr, masing-masing dari yang bertasbih kepada

Allah telah mengetahui shalatnya yang shalat dan tasbihnya yang

bertasbih.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, masing-

masing dari yang shalat dan yang bertasbih telah mengetahui shalat

dirinya dan tasbih dirinya.

Ada yang mengatakan bahwa shalat di sini artinya tasbih, dan

pengulangan penyebutannya merupakan benfuk penegasan, karena

shalat bisa juga disebut tasbih.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksud shalat di sini adalatr

doa, yalari masing-masing telah mengetatrui doanya dan tasbihnya.

Faidah dari pemberitahuan batrwa 665ing-masing telatr

mengetahui hal itrl, dan munculnya melalui cara kesepakatan, tanpa

persakSian melalui mat4 merupakan tambahan petunjuk akan

sempuna dan agungnya ciptaan Atlah SWT. Dan, dari keagungan

perihal-Nya, Allah menjadikan semua itu bertasbih kepada-Nya dalam

keadaan mengenali apa yang dilaktrkannya.

Kalimat f,j46"W'ifi @"" Atlah Maha Mengetahui apa

yang meretra kcrjakan) mbnegaskan yang sebelumnya, yalcni tidak
luput dari-Nya ketaatan dan tasbih mereka. Bisa juga
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dhamir pada'r$adalatr untuk Allah SWT, bahwa masing-masing yang

bertasbih itu, Altah telatr mengetahui shalat dan tasbihnya kepada-

Nya.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena sesuai dengan

para alrli qira'ahyang memb u*'$a"ogatrafa'.
Seandainl'a dhamir pud" * adalah untuk Allah, tentu akan

me-nashab-kan ,-F.

Sebagian mufassir mengatakan batrwa itu adalah qira'ah

segolongan ahli qira'ah, i1i, dalam bentnk bina' lil maful.

Allah SWT lalu menerangkan bahwa permulaan adalah dari-

Nya, dan kembali adalah kepada-Nya" ,p$g gfr| fi, i$ @an

lrepwryaan Allahlah kcroiqan langit dan bumi), yakni kepunyaan

Allah, bukan kepunyaan selain-Nya. i;S ;fr Jb <a" knpada

Allahlah kembali fsemua mafurlukJ),bukan kepada t"tuitt-Nyu - i95
adalah kembali setelatr mati. Penafsiran ayat seperti ini telatr

dipaparkan tebih dari sekali.

Altah SWT lalu menyebutkan bukti lainnya yang

menunjultcan tanda-tanda kekuasaan Allah di ketinggiaru 'ifi i\,'j 11.

W ,4H?rdakkah kamu melihat bahwa Attah mengarak awan)- rtli)t
tyakni datt qA adatah menggiring sedikit demi sedikit. Contohnya

adalatr ungkapan An-Nabighah berikut ini:

"*tArc ,,;ll.c;tl,L ,if *'u:t ,Yf'u'45 ;l
"sesungguhnya ahu datang kcpadamu dari kcluargaht dan tanah

airht, sambil menggiringkan napas teroffiir yang sudah tak bernapas

penghobisan."

Maknanya adalah, Allah SWT menggiringkan awan dengan

pengarakan yang lembut ke arah yang dikehendaki-Nya.

X5 ,Xt ? (kcmudian mengumpulkan Tntara [bagian-
bagianJrrya) maksudnya adalah .qhl c;;. (antara bagian-bagiannya),
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sehingga menggabungkan sebagiannya kepada sebagian lainnya dan

menghimpunkannya setelah berpisatr-pisah agr menjadi kuat,

bersarnbung, dan tebal.

Asal kata +l.hr [yakni dari Jfrt ae"gan huruf hamzah,

namun Warasy dan Qalun membacanya Uii- dengan huruf wctwu

secara tafihfif.

Kata'qrri-Jl adalah bentuk tunggal yang memiliki makna

jarnak, sehingga kata,fr (antara) masuk ke dalamnyq karena bagian-

bagiannya dianggap sebagai satuan-satun dari makna jarnak tersebut.

Al Farra mengatakan bahwa dhamir pada kalimat ,'i[kembali
kepada himpunan awan, sebagaimanai;i 

"t-)+ 
i';rUt (pepohonan

yang aku duduk diantaranya), karena maknanya jamak namun dhamir-

nya tunggal berdasarkan lafazlnya.

(Vt fG- f Qn*"aian menjadikanrrya bertindih-tindih)

maksudnya adalatr bertumpuk-ttrmpuk sebagiannya di atas sebagian

lainnya.

. fl adalah himpunan sesuatu, dikatakan - *; - ,d, €i
t li artinya mengumpulkan sesuatu dengan menumpul<&an

sebagiannya di atas sebagian lainnya.

l;lr ffif a* l,;ftr iiry artnya sesuatu itu berhimpun

(bertumpuk)

tjfjt adalatr tanah yang bertumpuk (bertimbun-timbun).

i4t adalah pasir yang bertumpukan

.t9 b gFC';;n ii @a*a kelihatan olehmu hqian kcluar

dari celah-celahnya)

Menurut mayoritas mufassir, j'ij 
^AA*, iA.Jl' @ujan). Bukti

pengertian ini adalah ungkapan pqnyair berikut ini:

Q.;;.L S;:l Vrl,tt ,Ait -3',, r!; )u
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"Malra tidak ada gumpalan crwan yang menurunkan huiannya, dan

tidak ada tanah yang menumbuhkan tanamannya."

Dikatakan 'rllri 4 - i+6.j.Jr i:iii lawan itu menurunkan

hujan).

t$r -'F,'Osiartinya hujan menetes.

Ada juga yang mengatakan bahwa iliir aAAan SrJr 6ita9,
contohnya adalah ungkapan penyair berikut ini:

.'t;5t rbU g$tt# W G""ja*r^e oJ
"Merekamengihtti gumpalan asap dan kcluar darinya

seperti kelumnya Hlat dari celah-celah atilan."

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Makna 4W i, (dari celah-celahnya) adalalL dari sela-sel*yq
yang merupakan tempat keluarnya hujan.

Kalimat .l* b ffiltetuar dari celah-celaturya) berada pada

posisi nashab sebagai-haal (keterangan kondisi), karena 'rf-i!,

[penglihatan, yakni d*i ,;iAdi sini adalah penglihatan mata.

Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Adh-Dhahhak, dan Abu Al Aliyatt
membacanya *'U,dalaur bentuk tunggal.

Ada perbedaan pendapat mengenai kata iip, apakatr latazh

tunggal seperti halnya 'qV? Atau lafazh jamak seperti halnya kata

ivt' 
n :r W )Q u trPt 'q. !$; gt" Attah [iusal menurunkai

[butiran-butiranJ es' dari langit, [yaituJ dari [gampalan-gumpalan
awan sepertiJ gunung-gunzng). Maksud tr3i 'e. (dari tangit) adalah

dari ketinggian, karena k*a tr;likadang digunakan sebagai sebutan

untuk arah yang tinggi.

Makna U p*kalimat ii. lt2aentiuan menunjtrkkan sebagian,

dan ini maful-nyal';*
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Ada juga yang mengatakan bahwa maful-nya dibuang,

perkiraannya adalah titi. :t'u W )V b iH (-*"*nt* [butiran-
butiran] es dari [gumpalan-gumpalan awan seperti] gurung-gunung

yang mengandung es).

Ada yang mengatakan bahwa 52 pada kalimat i :, adalatr

tambahan, perkiraannya'i[.W lV b:(J, b JF-(menurunkan dari

langit, yaitu dari [gumpalan-gumpalan awan seperti] gunung-gunung

yang ber-es).

Ada juga yang mengatakan bahwa pada kalimat ini adatalt

mudhaf yangdibuang, yakni 'u -Jk- A it- Jr;all Jli ,tll.Jt 'U Jfi
,/')\i dt li(menurunkan dari langit [e bumi [butiran-buiiran] es dari

[gumpalan-gumpalan awan] sebesar gunung 
-4[su; 

seperti gutung-

).

Al Akhfasy berkata, " ,bpuda kalimat )Q A d* i , "q*t
tambahan, dan kata )(7 seta fi.beradapada posisi nashab,yakni iH
)Vg ij<;- ri;. ,,rlJ,,.Jrt sa (menurunkan putiran-butiranl es dari langit

[yaitu gumpalan awan] yang seperti gunung).

Kesimpulannyq,U, pdakalimat {Xti bsebagai permulaan.

Mengenai ini, tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan ,U pada

kalimat )G Uada tiga pendapat:

Pertama: Sebagai permulaan, sehingga ,i2 beserta majrur-nya

sebagai badol dari yang pertama dengan mengulang partikel khafadh

dalam bentuk badal isytimal (mengganti keseluruhan)

Kedua: Untuk menunjukkan sebagran, sehingga berdasarkan

pendapat ini, ,32beserta majrur-rlya berada pada posisi nashab karena

sebagai mafut dar! "menurunkan". Seakan-akan dikatakan W.iT-:
)? (dan menurunkan sebagian [gumpalan awan yaqg seperti]

gujung).

Ketiga: Sebagai tambahan, yakni 'f+ 
:(Jt 'U 'J:F-

(menurunkan dari langit [gumpalan awan yang seperti] gunung).
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Adapun ;z2padakalimat i.:"" ada empat pendapat, yaitu tiga

pendapat tadi, dan yang keempat adalah,,Jt,ini untuk menerangkan

jenis, sehingga p"rtir*rrya adalah tit \* d, )V ,;arr. ,t7l.Jit'ry JfJ
(dan menurunkan dari langit sebagian [gumpalan awan] yang

merupakan butiran-butiran es).

Az-7-aijaj berkata *Makna ayat, tg) * )V A ,t'At'U J$-:
(dan menunurkan dari langit, yaitu dari [gumpalan awan] seperti

gunung es padanya) sama seperti ungkapan *-16b €{ epV rji' (ini

cincin dari besi di tanganku), yakni €{- e )r-f 'pe(cincin besi di

tanganku), karena bila Anda mengatakan fP b'ff 'l:'rdan i5e rii
*$,makaartinya sama (yakni: ini cincin besi)."

Berdasarkan itu, maka i lrberada pada posisi iarr sebagai

sifat untuk jQ, sebagaimapa halnya )+6 'U (dari besi) sebagai sifat

untnk iS,; t"i*i"l . Mafuliiiuaa"U )Gu.Dikarenakan gunung itu

adatah gunung es, maka yang diturunkan darinya adalatr es. 
.

Abu Al Baqa menyebutkan bahwa perkiraannya adalah b r':"

Jq" (sesuatu dari gunung), .Lal:u maushuf'nya (yang disifatinya)

hiUrr*g, dan dicukupkan dengan sifatnya saja.

dr46 -*4,J: (maka ditimpatran'Nya [butiran-butiranJ es itu

tepada siapa yang diftehendaki-Nya) maksudnya adalah, butiran es

yang diturunkan itu ditimpakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-

Nya dari antara para harnba-Nya. Xi;- i $ 'f'rf) (dan dipalingkon-

Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya) dari antara mereka. Atau,

butiran es itu ditimpakan-Nya kepada harta orang yang dikehendaki-

Nya dan dipalingkan-Nya dari har,ta orang yang dikehendaki-Nya.

Pembahasan seperti ini telah dipaparkan dalarn surah Al Baqaratr-

,S{r,4i'+.i2i.6,3K(mouonHlatawanituhampir-hampir
menghilangkan p"rglthon"). tilJr adalah iyt 6unuya; kilauan),

yakni hampir saja kilauan kilat yang di dalam gumpalasan awan itu

menghilangkan penglihatan karena sangat berkilaunya dan sangat
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mengkilatnya. Ini seperti firman-Nya, Fij;\ Jlr-'efrllk2 (Hamptr-

hampir kitat itu menyambar penglihatan mereka). (Qs. Al Baqarah

[2]:20).

Asy-Syammakh berkatq

'yir"ttsi?'"r:5 ;,ltb':-ii, tiy c,'>r{ r1i

"Hampir-hampir saja lcetilca kilauannya kau naikkan, benar-benar

kilauannya tidak terlihat lrecuali oleh yang melihat."

Jadi, tf-Jt {engan qashr- adalah kilauan kilat, sedangkan

dengan madd adalah ketinggian. Demikian yang dikatakan oleh Al

Mubarad dan lainnya

Thalhah bin Musharrif dan Yahya bin Wutsab membacanya

gj.;$,dengan madddalam bentuk mubalaghaft tentang terang dan

jernihnya kilauan. Oleh karena itu, digunakan juga sebagai sebutan

untuk ketinggian dan kemuliaan.

Thalhah dan Yatrya membacanyu {.i, dengan dhammah pada

huruf huruf baa', danfathahpadahuruf huruf raa'.

Ahmad bin Yahya Tsa'lab berkata, "Berdasarkan qira'ah im,

maka kata itu sebagai bentuk jamak dari Ai."
An-Natrhas berkata, *5i;, adalatr kadar kilat, sedangk"n'U.1t

adatah bentuk tunggalnya."

Al Jahdari dan Ibnu Al Qa'qa' membacanya +Ji, dengan

dharnmah pada huruf htxuf yaa' dan kasrah pada huruf huruf haa',

auri uo!,)i.
Ulama lain membacanya [i1,, dengan qasltr, dar- .*a dengan

fathahpada huruf baa' dan suhmpada huruf raa', setta 4i'$ dengan

fathahpadahuruf yaa'dar-hwaf haa', dari i63Jl. .

Al Akhfasy dan Abu Hatin menyalatrkan qira'ah Al Jahdari

dan Ibnu Al Qa'qa'.
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Makna kilatan itu (hilangnya penglihatan) adalatr karena

sangat terang dan berkilatnya.

Huruf baa' padakalimat S.gVberdasarkan qira'ahjumhur

berfungsi melekatkan, sedangkan berdasarkan qira'ah lain sebagai

tambatran.

3:t;J5 $t X $j llUan mempergantikan malam dan siang)

maksudnya adatatr W. }Vi-(mempergilirkan keduanya).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr menambatri

salatr satunya dan mengurangi lafumya.

Ada yang mengatakan bahwa mempergilirkan keduanya

dengan masing-masing ketetapan yang telah diatur pada keduanya,

dari sisi kebaikan dan keburtrkan, manfaat dan madharat.

Ada yang mengatakan mempergilirkan dengan panas dan

dingin.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya terkadang

mengganti siang dengan gelapnya awan dan terkadang dengan cahaya

matahari, serta mengganti malam dengan gelapnya awan dan dengan

cahaya bulan.

Kata penunjuk pada finnan-Ny4 ;;.\rt Oh fA ,*i a il
(sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelaiaran yang

besar bagi orang-orumg yang mempunyai penglihatan) menunjukkan

kepada yang telah dikemukakan. Makna redaksi ini adalah petunjtrk

yang jelas, yang bisa dijadikan pelajaran.

Maksud *g ,5fi Oos, orang-orang yang mempuryai

penglihatan) adalah setiap orang yang memiliki penglihatan yang

digrrnakannya

Allah SWT lalu menyebutkan bukti ketiga di antara keajaiban-

keajaiban hewan dan kedetailan ciptaan-N ya, ;C d i( '3iLK5 
<ao"

Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari ai).
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Yahya bin Wutsab, Al A'masy, Hamzah, dan Al Kisa'i
membacanya S:S y ily X* (dan Allatr adalah pencipta semua jenis

hewan).

Ulama lain memb**yu $.
Keduanya shahih. ijt'rtr adalah setiap hewan (makhluk

bernyawa) yang merangkak di bumi. Dikatakan 'qrS Xl -'ert- -'qt
(merangkak), dan huruf haa' (yalcrri taa' marbuthah il1'r; 

"rrtot
mubalaghah

Makna fr e (dari air) adalah daxi air mani. Demikian yang

dikatakan olehjumhur.

Segolongan mufassir mengatakan bahwa maksudnya adalatr air
biasa, karena Adam diciptakan dari air dan tanah.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini menyebutkan

mayoritasnya dalam menetapkan keseluruhannya, yang mengacu

kepada pendapat pertarnq karena di antara makhluk ada juga yang

terlahir tidak dari air mani. Jadi, keumuman ini tidak mencaktrp para

malaikat, karena mereka diciptakan dari catraya, dan juga tidak
termasuk para jin, karena mereka diciptakan dari api.

Allah SWT lalu merincikan perihal setiap hewan yang melata

atau merangkak, u# & * i f;4 (maka sebagian dari hewan itu
ada yang melata di atas perutrrya), yaitu ular, cacing, ulat, dan

serupanya.

,*4 & .* i # @o" sebagian berialan dengan dua kaki)

maksudnya adalah manusia dan burung.

AS {E ,* i f?t (sedang sebagian fyang lainJ berialan
dengan empat kaki) maksudnya adalah binatang-binatang lain yang

berkaki empat.

Selanjutnya tidak disebutkan hewan yang merangkak dengan

lebih dari empat kaki karena sedikitnya jenis itu.
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Ada juga yang mengatakan bahwa itu karena berjalannya yang

berkaki banyak hanya dengan empat kaki walaupun kakinya banyak.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu karena yang berjalan

dengan lebih dari empat kaki tidak dianggap. Alasan ini tidak tepat,

karena maksudnya adalah menunjgkkan kedetailan ciptaan-Nya dan

kesempurnaan kekuasaan-Nya. Jadi, bagaimana bisa dikatakan bahwa

yang berjalan dengan lebih dari empat kaki tidak dianggap?

Ada juga yang mengatakan batrwa di dalam Al Qur'an tidak

ada ayat yang menunjukkan tidak adanya sesuatu yang berjalan

dengan lebih dari empat kaki, karena memang tidak menafikan hal itu.

Juga tidak ada yang menunjukkan pembatasan dengan apa yang

disebutkan ini. Kemudian juga, di dalam Mushaf Ubay disebutkan:
'Ff ,& ,#-'i i&,i ta* sebagian berjalan dengan lebih dari itu),

sehingga tarrrbahan ini meacakup semua yang berjalan dengan lebih

dari empat kaki seperti kepiting, laba-laba dan sejgrnlatr serangga

tanah ftelabang, kaki seribu, dll).

{6-li fr rt'd4 (All ah menc ipt akan ap a y ang dike he ndaki - Nya),

baik yang disebutlcan di sini maupun pug tidak disebutkan-Nya,

seperti benda-benda, baik yang bersustm-susrm maupun yang

membentang, baik yang tumbuh maupun yang tidak tunbuh. if irt -ltt

3rft r&r;F (sesungguhnya Allah Maha Kuaso atas segala sesuatu),

tidak dikalatrkan oleh sesuatu pun, bahkan semua makhluk-Nya

berada di bawatr kekuasaan Allah SWT.

,q.3 ,fl; 1|di3f il 6rrungguhnya Kami telah menurunkon

ayat-ayat yang menjelaslcan) maksudnya adalah Al Qur'an, karena Al

Qur'an mencakup per{elasan segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu

pun yang terlewatkan'oleh Al Qur'an. Per{elasan seperti ini tela}r

dipaparkan lebih dari sekali.
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M6 rstiStfi@"" Altah menunjuki siapa yang ditrehendaki-

Nya) dengan petunjuk-Nya untuk memperhatikan dengan benar dan

membimbingnya untuk mencermati secara saksama.

# *1, Jyltt"pada ialan yang lurus) maksudnya adalah

jalan yang tidak ada belokannya, sehingga akan sampai kepada

kebaikan yang sempurna, yaitu kenikmatan surga.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya , #'#1fu'q{5 (dan orang-orang yang

lmfir amal-amal mereka adalah laksano fatamorgana), dia berkata,

"Ifu adalah perumpamaan yang dibuat Allah, seperti seseorang yang

kehausan, lalu hausnya semakin dahagq lalu dia melihat fatamorgana

sehingga mengiranya air. Dia pun mencarinya dan mengira akan

mendapatkannya sehingga dia mend Namun ketika dia

sampai kepadanya, dia tidak menemukan apa pun, dan saat itulatr dia
menggigit jarinya. Begitu juga orang kafir, dia bagaikan fatamorgila,
bila kematian menjemputnya, dia tidak menemukan amalnya yang

berguna baginya. # * O €i|lK 31 @tau seperti getap-gutita di
lautan yang dalom). Maksud "gelap-gulita" adalah amal perbuatan,

dan maksud ulaut yang dalam" adalatr hati manusi". U 
t^t:rir(yang

diliputi oleh ornbak), yakni tutupan yang menutupi hati, pendengaran,

serta penglihatar."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya * ji*ryakni y-f yf::L. <ai
tanah yang datar)."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi 'Hatim

meriwayatkan dari jalur As-Suddi, dari ayahnya, dari para satrabat

Nabi SAW, dia berkata, "Sesungguhnya pada Hari Kiamat nanti

oftulg-orang kafir akan dibangkitkan dalarn keadaan haus dan datraga,

maka mereka berkata, 'Di mana air?' Lalu dibayangkanlah kepada

mereka fatamorgana sehingga mereka menyangkanya air, lalu mereka

pun menghampirinya, dan mereka mendapati (ketetapan) Allah di
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sisinya. Allah lalu memberikan kepada mereka perhitungan amal-amal

mereka dengan cukup, dan Allah sangat cepat perhitrngan-Nya."

Dalam sdnadnya terdapat As-Suddi dari ayatrnya, dan

mengenai sanad ini ada perbincangan yang culup dikenal.

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Asy-syaiktr dalarn Al 'Azhamah

meriwayatkan tentang firman-Ny u, 43 'ni, 'f, :i 9 (*ortns-
masing telah mengetahui [caral shalat dan tasbihnya), dra berkata,

"Shalat untuk manusia,_sedangkan tasbih untuk selain manusia."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

,# ilfiV (dan [iugal burung dengan mengembangkan sayapnya),

dia berkata, "(Maksudnya adalatr) 'c{t;t+t *. (membentangkan

sayap-sayapnya)."

Abd bin Humaid meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, (7 iK
";n (kilauan kitat ay,an itu hampir-hompi), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) cahaya kilatannya."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "segala sesuatu berjalan dengan empat

(kaki), kecuali manusia."

Saya (Asy-Syaukani) katakan: Burung-burung dengan

berbagai jenisnyq berjalan dengan dua kaki, demikian juga yang lain;

seperti bunrng unta berjalan dengan dua kaki, dan dia tidak termasuk
jenis burung. Jadi, pernyataan "semuanya (segala sesuafu)" yang

diriwayatkan darinya RA itu tidak benar.
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'\Dan mereha berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan

Rasul dan kamipun menaati (keduanya)'. Kemudian sebagian dari
mereka berpaling sesadah itu, sekali-kali mereka itu bakanlah

orang-orang yang beriman. Dan apabila mcreka dipanggil kepada

Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul mengadili di antara mereka, tiba-
fiba sebagian dafi mereka menolak untuk datang. Tetapi jika

keputusan ita untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada

Rosul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena)

dalam hotimereka adapenyahit; atau (karena) mereka ragu-ragu

atau (karena) takut kalau-kalauAllah dan Rasul-Nya berlaku

zhalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang
yang zhalim Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila

mereka dipanggil kepadaAllah dan Rasul-Nya agar Rasul
mengadili di antara mcreka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan

kamipatuh'. Dan rnereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan
barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut
kepad.aAllah dan bertalewa kepada-Nya, maka mereka adalah

orangorang yong mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah

dengan namaAllnh sekuot-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka

berperang, pastilah mereka akan pergl Katakanlah, 'langanlah
kamu bercwtEah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan

yang sudah dikenal SesungguhnyaAllah Maha Mengetahui apa

yang kamu kerjakan'. Katakanlahr'Taatlah kepada Allah dan

taatlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya

kewajiban rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan

kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu Dan jika
kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuh Dan tiada
lain kewajiban rasul itu hanyalah rnenyampaikan (amanatAllah)

dengan terang?. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang
beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amalyang shalih

bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di
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bumi, sebagaimana Dia telah meniadikan orangorang yang

sebelum mereha berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan

bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia

benar-benar akan merubah (keadaan) mcreka sesudah mereka

berada dalam hetakutan menjadi aman sentosa Mereka tetap

menyembah-Ku dengan fiada mempercehutukan sesuatu opa pun

dengan Aku Dan barangsiapa yang (tetap) kaftr sesudah (ianii) itu,

maka mereka itulah orang yangfasik" Dan dirilmnlah shalat,

tunaikanlah zakat, dan taatlah hepada Rosul, supaya kamu diberi

rahnat Janganlah kamu hira bahwa orangerang yung kaJir itu

dapat melemahkan (Atlah dari mengadztb mereka) di bumi ini,
sedang tempat tinggal mercka (di ahhiraS adalah neraka. Dan

sungguh unat jeleklah tempat hembali itu'
(Qs. An-Nuur [24]: 47-57)

Allah SWT menjelaskan perihal orang yang tidak mendapat

petunjuk kepada jalan yang lurus , (Ay )$ij $U,Vf, 5313 <a""
mereka berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan

lrami pun menaati fireduanyaJ.') Mereka adalatr kaum munafik yang

menarnpakkan keimanan dan menyembunyikan kekufiran. Mereka

mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati

mereka, karena sesungguhnya mereka +ebagaimana dikisahkan

Allah tentang mereka di sini- menisbatkan kepada diri mereka

keimanan terhadap Allah dan Rasul-Nyq serta ketaatan terhadap

Allah dan Rasul-Nya dengan penisbatan yang hanya di lidah, !rk*
dari keyakinan y*g U"rr*. Oleh karena ito, aU* b".fir-*, J;-f
& bj Qrcm"aun sebagian dari mereka berpating), yakni dari

or*g-oi*g munafik yang mengatakan perkataan itu. 4|( )3, '4
(sesudah rtu), yafrcni sesudah terlontamya dari mereka apa yang

mereka nisbatkan kepada diri merekq yaitu klaim beriman dan taat.
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Kemudian menghukumi mereka sebagai orang-orang yang

tidak berim au 6+iI\ ;Wi Yt lsetrati-kali merelca itu bukanlah

orang-orang yang beriman). Maksudnya, orang-orang yang

mengatakan perkataan itu bukanlah orang-orang yang beriman dengan

sebenarnya. Atlah menghukumi dengan menafikan iman dari semua

yang mengatakan itq terlebih dalih yang berpaling.

Ada juga yang mengatakan batrwa kata penunjuk 64j
(mereka) kembali kepada mereka yang berpaling.

Pendapat pertama lebih tepat.

Ungkapan tersebut mencakup dua vonis: vonis pertama atas

sebagian mereka, yaitu berpaling, dan vonis kedua atas semua mereka,

yaitu tidak beriman.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

orang yang berpaling adalah orang yang berpaling dari menerima

keputusan Nabi SAW.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu
adalatr para pemuka kaum munafik.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

berpalingnya kelompok itu adalah kembalinya mereka kepada

sebagian lainnya.

Kandungan ayat ini berdasarkan lafazhnyatidak menafftan
penurunannya karena sebab yang khusus, sebagaimana yang

riwayatnya akan dikemukakan nanti.

Allah lalu menyebutkan sifat orang-orang munafik itu, bahwa

segolongan dari mereka menolak panggilan kepada Allah dan Rasul-

Nya dalarr pertikaian mereka, if{ '#- 4Y;; $ Jtffi' ti$ gan
apabila merelca dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul

mengadili di antara mereka), yakni agar Rasul menetapkan keputusan

di antara mereka. Jadi, dhamir-nya kembali kepada Rasul, karena

beliaulah yang memberikan keputusan secara langsung, walaupun
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sebenamya keputusan itu daxi Allah SWT. Ini seperti firman-Nya, "^d6

:-$j3-;\ 3 'i;t3 (Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang tebih

patut mereka cari keridhaannya). (Qs. At-Taubah[9]:62).

61 pada kalimat 6;; & b; 6) Giba-tiba sebagian dari

mereka menolak untuk datang) berfungsi menunjukkan tiba-tiba,

yakni tiba-tiba segolongan dari mereka menolak menghadiri

pengadilan Allah dan Rasul-Nya.

Allah SWT lalu menyebutkan bahwa berpalingnya mereka

adalah bila ada hal-hal yang diwajibkan kepada mereka, adapun bila

mereka mempunyai hak yang bisa mereka tuntut, maka mereka patutr

(mendatangi pengadilan), karena mereka tatru Rasulullah SAry hanya

akan memutuskan dengan haq. Allatr berfirman, A$t-lg'it K-tV
'ryi Qetapi jika kcputusan itu untuk fircmaslahatanJ merekq mereka

datang kepada Rasul denganpatuh).

Az-T-ayaj berkata, *l r;11 i,tyalaf d*i .bil adatatr berse gera

disertai kepahrhan. Dikatakan ,h. d d,t5f, yakni menyepakatiku

mengenai apa yang aku minta darinya dan dia bersegera kepadanya."

Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid.

Sementara itu, Al Al:hfasy dan Ibnu Al A'rabi berkata" *'ryi
yakni c*ts (tunaut)."

An-Naqqasy berkata" "'W.lyakni'We (tunduk)."

Allah kemudian bersumpatr tentang berpalingnya mereka dari

pengadilan-Nya jika ada hak yang dituntutkan kepada mereka, tr#6
{j {apakah tketidarutangan mereka itu karenal dalam hati mereka

ada'penyafit). Hamzah (partikel sumpah) ini untuk dampratan dan

celaan bagi mereka. Maksud penyakit di sini adalah kemunafikan,

yakni apakah berpalingnya mereka itu disebabkan kemunafikan di

dalam hati mereka? 6CA ; (atuu [korenal merelca ragu-ragu) dan

menyangsikan perkara kenabian Muhammad SAW dan keadilannya

dalam mengadili? firadt'd;5fr 4-J d;6f {oro, [karenal tahtt
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lralau-lralau Allah dan Rasul-Nya berlaht zhalim kepada mereka)?

'JAt tyakni dari 4 adalatr kecondongan dalarn mengadili

(memberi keputusan). Dikatakan # ,i Jb artnyabertindak lalim

(sewenang-wenang) dalam memberikan keputusan.

Allatr kemudian menepiskan semua yang disinggrrng dengan

kata tanya yang bemada mengingkari , a. rit!^I P 43 ,5
(sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zhaliz). Maksudny4

semua itu bukan lantaran hal-hal yang disebutkan itu, melainkan

karena keztraliman dan pembangkangan mereka Karena bila

berpalingnya mereka lantaran sesuahr yang disebutkan itu, tentulatr

mereka juga tidak akan datang dengan patuh saat mereka memiliki

hak.

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban memenuhi panggilan

hakim (pemimpin) yang mengerti hukum Allah dan adil dalam

memberikan keputusan, karena para ulama adalah pewaris para nabi.

Keputusan para hakim Islam yang mengerti hukum Allah, memahami

Al Kitab serta As-Sunnah, serta adil dalam memberikan keputusan,

berarti telah memutuskan dengan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya.

Jadi, yang mengajak untuk berpengadilan kepada para hakim Islam

berarti telah mengajak kepada Allah dan Rasul-Nyq yakni kepada

hukum Allah dan Rasul-Nya.

Ibnu Khuwaiz Mindad berkata, *Wajib atas setiap orang yang

dipanggrl ke pengadilan untuk datang, selama dia tidak mengetahui

bahwa fasik.' '

Al Qurthubi berkata, *Ayat tersebut menunjukkan kewajiban

memenuhi panggrlan hakim, karena Allah SWT mencela dengan

sangat orang yang tidak datang ketika dipanggil menghadap Rasul-

Nya untuk diberi keputusan antara dirinya dengan lawan perkaranya,

Fi V# rs-l @pakah [ketidakdatangan mereka itu karenal dalam hati

mer e lra ada p e rry akit)."
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Jika hakimnya (pemimpin) memang orang yang tidak mengerti

hukum.hukum Al Kitab dan Sunnah serta tidak memahami hujjah-

huijah Allah, makna-makna kalam-Nya, dan sabda-sabda Rasul-Nya,

bahkan temrasuk orang yang jatril mengenai itu, atau termasuk orang

yang sangat jatril, yakni tidak mengerti apa-apa yang tadi kami

sebutkan, akan tetapi mengetahui sebagian hasil ijtihad para mujtatrid

dan lebih condong kepada suatu pendapat tertentu, maka ini orang

yang benar-benar jatlil. Jika dia meyakini bahwa dirinya mengetahui

suatu ilmu, maka keyakinannya itu batil.

Jika hakimnya demikiar5 maka tidak harus dipenuhi

panggilannya, karena dia tidak termasuk orang. yang mengetahui

hulum Allah dan Rasul-Nyq sehirigga dia tidak layak memberikan

keputusan di antara orang-orang yang berperkara" bahkan orang yang

demikian tennasuk hakim thaghut dan hakim batil, karena sesuatu

yang diketatrui berdasarkan pendapat, hanya boleh dilakukan oleh

seorang mujtahid yang telatr meneliti hal tersebut dan menjadi

ruklulnh baginya, ketika tidak ada dalil dari Al Kitab dan As-Sunnatr,

dan ini bukan merupakan rukltshah bagi selain mujtahid yang lainnya..

Jika demikian kondisinya dan Anda mengetahui bahwa taqlid
(mengekor) dan berafiliasi kepada seorang alim saja tanpa

mempedulikan ulama lairurya serta terikat dengan semua riwayat dan

pendapat yang datang daxi alim tertentu'tanpa yang lain, maka ini
merupakan bid'ah sesat di dalarn agama Islam dan bencana yang

menakutkan. Kami telatr menjelaskan hal ini dalam buku karangan

kami yang berjudul *Al 
Qaul Al Mutidfi Hulan.At-Taqlid' dan*Adab

Ath-Thalab wa Muntaha Al Arab".

Allah lalu menyebutkan tindakan-tindakan yang harus

dilakukan oleh orang-oftmg beriman apabila dipanggrl kepada hukum

(pe-r-rgadilan) Allah dan Rasul-Nya, ..V; $ JyW 6ti'V;5 ifi KtS;
f'{fr-t W $i'- 6 rii '14- 1uti"gsrrh"w iau,alan orans-orang

milbnin bila merela dipanggil-kepada Allah dan Rasul-Nya agar
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Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar

dan lcami patuh.').

Jumhur membacanya 'rl-ti, dengan nashab karena sebagai

khabar irK d* ism-nyaadalah 66J:
Ali, Al Hasan, dan Ibnu Abi Ishaq membacany"'J:t, dengan

rafa'karenadianggap sebagai isrz, sementara Ja* yang dicakupnya

sebagai klubar.

Qira'ahyang pertama dikuatkan oleh apa yang ditetapkan oleh

para atrli nahwu, bahwa bila ada dua kata ma'rifah yang berpadu,

yang salatr satunya lebih ma'rifah, maka yang lebih ma'rifah in
ditetapkan sebagai isz.

Adapun Sibawaih memberikan pilihan secara sama antar.a

kedua kata ma'rifoh ini tanpa membedakan dengan pembedaan

demikian. Tadi telah kami kemukakan tentang panggilan (ajakan)

kepada Allah dan Rasul-Nya (berdasarkan hukum Allah dan Rasul-

Nya) untuk memberikan keputusan antara dua pihak yang

bersengketa. Telah kami sebutkan juga hakim mana yang wajib

dipenuhi'panggilannya dan hakim mana yang tidak wajib dipenuhi

panggilannya.

(8W ,ji'-6 Qatah ucapan, "Kami mendengm dan kami

patuh.') maksudnya adalatr mengucapkan perkataan ini, bukan

perkataan yang tain. Jika yang dimaksud ini sebagai berita maka

maksudnya bukan itu, tapi maksudnya adalah mengajarkan etika yang

syar'i ketika adanya panggilan dari salatr satu pihak yang bersengketa

kepada pihak lain. Maknanya adalah, orang-orang mukmin hendaknya

bersikap demikian bila mereka mendengar panggilan tersebut, yaitu

menerimanya dengan penuh kepatuhan.

Muqatil dan yang lain berkatq "Mereka berkata, 'Kami
mendengar ucapan Nabi SAW, dan karni memahrtri perintatrnya',
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kendati hal itu merupakan hal yang tidak mereka sukai dan tidak baik

bagi mereka."

Allatr SWT lalu memuji mereka, 6.{fi (dan mereka itulah),

yakni orang-orang beriman yang mengucapkan perkataan itu. ?
'blJ)5 (orang-orang yang beruntung), yakni memperoleh

ketmtungan dunia dan aktrirat

Kemudian mgnyertakan pujian lainnya, gt fri$i^i di6
lttr#fr,'& $jU #1t'if @on oo*rgriapa yang taat kcpadi Alloh

dan Rasul-Nya, serta tahtt kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya,

maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kernenangan).

Redaksi kalimat ini menegaskan kandungan redaksi sebelurnnya

mengenai baiknya perihal orang-orang beriman dan dorongan bagt

selain mereka untuk masuk ke dalam golongan mereka dan mengiluti

mereka dalarrr menaati Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah
'Azzawa Jalla dan bertalcrna kepada-Nya.

Hafsh membacanya ;':-'i, dengan sukun pada h.ur;rtt qaaf

dengan nratjazm.

Ulama yang lain membacanya dengan kasrah, karena men-

jazmfi'l ini dengan membuang huruf akhirnya

Abu Amr dan Abu Bakar men-suhtn-kan huruf lna'.

Ya'qub, Qalun dari Nafi, Al Mutsanna dari Abu Amr, dan

Hafsh, menyamarkaa kasrah.

Ulama yang lain memenuhkan kasrah.

,,. bo, Al Anbari berkata, *Qira'ah Hafsh berdasarkan logat

orang yang biasa mengatakan ti6i 'pll ii ,titi-) it i, dengan

membuang huruf yaa' karena jazm, kemudian men-suhtn huruf

sebelumnya. Contohnya ungkapan penyair berikut ini:

wt6 pt 4; au
"Salima berkata, 'Belikan tepung untuk kami'."
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Penyair lain mengatakan,

ott|$k- I {: s:i 'ol d'".{t )t):;.ry
"Aht heran terhadap bayi yang tidak mimiliki ayah

dan orangyangpunya anaktanpa dilahirlan dari dua orang tua."

Asalnya I[, dengan kasrah pada huruf laam dan suhtn pada

fuaruf daal karena jazm, lalu ketika hwaf laam-nya di-sulatn-kan maka

bertemulah dlzsuhtn.

Jika yang pertarna diharakati, tentu akan kembali kepada

bentuk yang dihindari, maka diharakatilah yuog keduq yaitu huruf

daal.

Bisa juga dikatakan, bahwa yang pertama diharakati karena

asalnya bertemunya dua suhtn, yarry suhtn pada huruf daal tetap

untuk menunjukkan logat ini, dan tidak masalah kembalinya bentuk

kepada bentuk yang dihindari. Jadi, harakat ini bukan harakat asalnya.

Kata penunj,rk pada kalimat {t6fi '& A{jY, (maka mereka

adalah orang-orang yang mendapat kemenangan) kembali kepada

orang-orang yang disifati dengan apa yang telah disebutkan, yaitu taat,

takut, dan takwa. Maksudnya, mereka itulah orang-orang yang

memperoleh kenikmatan duniawi dan ukhrawi, dan bukannya selain

mereka.

Altah SWT lalu mengemukakan tentang orang-orang munafik,

bahwa karena mereka tidak menyukai keputusan beliau, maka mereka

bersumpah, bahwa seandainya beliau memerintatrkan mereka untuk

berangkat p_erang, tentulah mereka akan berangkat. Allatr berfirman,
'GH 'trX',i i# 

"i4 
$\lt-i! (dan mereta bersumpall dengan

noma AAdh sehtat-htat sumpah, jilca kamu suruh merelca berperang,

pastilah mereka .akan pergi). Maksudnya, jika engkau memerintahkan

mereka untuk berangkat jihad, niscaya mereka berangkat.
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Manshub-nya i#'tii, aaaULkarena sebagai mashdar yang

menegaskan fi'I yarrgdibrr*g, yarlg me-nashab-kanny4 yakni t$i
t:ti+ 

oisv;-t otw-.iiq (mereka bersumpatr dengan nama Allah dengan

menyatakan sekuat-kuatnya sumpah).

Makna i# 'tii adatah kemampuan yang mampu mereka

sumpatrkan. fni aiamUil dari ungkapan t:,A q+ yang memuncakkan

daya dan kemampuan dirinya.

Ada juga yang mengatakan batrwa manshub-nya itu adalah

karena sebagai haal (keterungan kondisi), perkiraannya adatatr U4hf
|4.6J ,J (datarn keadaan ,bersungguh-:Tggfr dalarn t"*putt
mereka), seperti ungkapan 'OAl&i'$.ri+ U.5 Jil! (lakukan itu sekuat

kerrarnpuan dan kekuatanmu).

Az-Zarnalfisyari memadukan kedua alasan ini dan

menetapkannya menjadi satu.

Penimpal kata surnpah ini adalah '6#4 @astilah mereka akan

perg), karena perkataan mereka bohong dan sumpah mereka dusta.

Allah pun membantah mereka, 'bLr:A $ .f Q*nto"lah, "Janganlah

lramu bersumpah.') yakni sanggatrlatr mereka dengan jawaban yang

merupakan dampratan bagi mereka, dan katakanlah kepada mereka,

"Janganlah katian bersumpah." Di sini redaksinya sudah sempurna.

Kemudian dimulai lagi dengan 'i*3,*z;(L Wrouna ketaatan

yang diminta ialahJ lcetaatan yang sudah dikcnat). Marfu'-ry"ZG
adalah karena sebagai Hubar dari mubtada' yang dibuang, yakni
'ri ;;a'zbrb'#rtb (karena ketaatan mereka semestinya adalah ketaatan

yang sudatr dikenal), sedangkan itu adalah ketaatan kemunafikan yang

memang tidak terlatrir dari keyakinan.

Bisa juga sebagai mubtada', karena dilfiususkan dengan sifat,

sedangkan khabar-nyadiperkirakan yakni AyJ'u t S'tl't6 t;; bV
ftetaatan yang sudah dikenal adalah lebih baik bagi kalian daripada

sumpah kalian itu).
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Bisa juga marfu'-nya itu karenafi'l yngdibuang, yakni 'iA.
"*6'& ataubv '&'-E{.(hendaknya ada pada kalian ketaatan...).

Pendapat ini lemab Y,arc/fiafi'l tidak dibuang kecuali didahului oleh

kata yang mengindikasikannya.

Zatd bin Ali dan At-Tirmidzi membacanya ii'tl, dengan

nashab, karena dianggap sebagai mashdar dari fl yang dibuang,

yakni Arf tlpl (hendaklah kalian taat dengan ketaatan...).

'"j13 q W'ifi Ly{tttungguhnya Atlah Maha Mengetahui

apa yang lamu kerjalcan) maksudnya adalah amal-arnal yang kalian

kerjakan dan hal-hat yang kalian sembunyikan, berupa penyelisihan

atas ucapan kalian. Kalimat ini sebagai alasan untuk yang

sebelumnya, bahwa ketaatan mereka adalatr ketaatan kemunafftan.

Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi-Nya SAW agar

menyuruh mereka menaati Allah dan Rasul-Nya, W 'ffr VJl S
J;5 Qratakanlah, "Taatlah lcepada Atlah dan taatlah kepada

Rasul.'). Maksudnya adalah taat lahir dan batin dengan kemurnian

keyakinan dan kebenaran niat. Ini pengulangan dari Allah Ta'ala

untuk menegaskan kewajiban taat atas mereka, karena 
""gkup* 

{ 16
q ;ri**i$-'t# (kat akanl ah, " Jan g anl ah lamu b e r s ump ah, fl car e n a

Iretaatan ydng diminta ialahJ ketaatan yang sudah dikcnal.') juga

mengandung arti perintatr untuk taat.

Ada juga yang mengatakan batrwa kedua redaksi diatas

berbedq yang pertama sebagai larangan dengan nada sanggahan dan

dampratan, sedangkan yang kedua sebagai penugasan bagi mereka

dan kewajiban atas mereka.

fi -r9 
(daniika kamu berpaling). Khithab ini untuk orang-

orang yang diperintatrkan itu. Asalnya tirt bf, Ut., salah satu huruf

taa'-nya dibuang untuk meringankan. Ini berarti kembali dari meng-

lchitahb Rasulullah SAW kepada meng-lchithaD mereka, guna
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menegaskan perintah atas mereka dan memantapkan perhatian

terhadap bimbingan bagi mereka agar taaldan patuh.

Penimpal katimat syarat ini adalah !f;e ?{;r'[;li ));fiY'
(malra sesungguhrrya kewajiban rasul itu hanyalah apa yang

dibebanlcan kepadanya, dan kewajiban kamu adalah apa yang

dibebankan kepadamu). Maksudnya, ketahuilatr bahwa apa yang

dibebankan kepada Nabi hanyalah menyampaikan, dan beliau telah

melalsanakanny4 sedangkan yang dibebankan kepada kalian adalah

ketaatan. Ini merupakan bentuk ancaman bagi mereka, seakan-akan

Allah berkata kepada mereka, "Jika kalian berpaling, maka kalian

telah menanggung beban yang berat."

',-t =$' ub @"" jika kamu taat kcpadanya) pada apa yang

diperintahkan dan dilarangkan kepada kalian, ltlrs (niscaya kamu

mendapat petunjuk) kepada kebenaran dan mendapat petunjuk kepada

kebaikan, serta memperoleh pahala.

Katimat i4#f C!,t{l $::t S(iy1aan tiada tain kcwajiban

rasul itu hanyalah menyampaikan [amanat AllahJ dengan terang)

menegaskan kalimat sebelumnya. Huruf laam di sini bisa untuk

menunjukkan hal yang telah diketahui, sehingga maksud S{$ aaAan

Nabi kita SAW. Bisa juga untuk menuqiukkan jenis, sehingga

maksudnya adalah semua rasul. ,4( 'gif ,rti"yu penyampaian

yang jelas atau menjelaskan.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa bisa juga kalimat =-!i
fi g" jika kamu berpaling) adalah yang telah berlalu, sehingga

huruf wav'u-nya untuk dhamir ghaib (tidak hadir), dan kalimat ini
sebagai kalimat syarat di antara hal .yang diperintahkan kepada

Rasulullah SAW unttrk dikatakan kepada mereka. Dengan demikian,

redaksi ini berarti beralihnya bentuk khithab kepada ghaib$ryah

(or-ang ketiga).
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Pendapat pertama lebih kuat, dan itu dikuatkan oleh Hithab

pada kalimat ;!$f fu$t (dan trewaiiban kamu adalah apa yang

dibebantran lcepadamrl a* kalimat lta"43 lt S tb @"" jika kamu

taat lrepadanya, niscaya lamu mendapat petuniuk). Dikuatkan pula

oleh qira'ah Al Bazzi, yn tfti 9lp, dengan tasydid pada huruf raa'

walaupun ini lemah karena adanya pemaduan duasuhtn.

Kalimat,>i*iry1 W KIWC t-51 frfr 
";t 

(Attah tetah

berjanji lrepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan

mengerjalran amal-amal yang shalih) menegaskan yang sebelumnya,

balrwa taatrya mereka kepada Rasul SAW adalatr sebab mereka

mendapat petunjuk. Ini merupakan janji Allah SWT kepada orang

beriman dan melakukan amal-amal shalih, yaitu diberikannya

kekuasaan kepada mereka di muka bumi sebagaimana berkuasanya

umat-umat sebelum mereka. Ini juga merupakan janji untuk semua

umat ini.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini khusus bagi para

satrabat. Namun pendapat ini tidak berdasar, karena beriman dan

melalnrkan amal-amal shalih tidak dikhususkan bagi mereka, batrkan

itu bisa terjadi dari setiap orang dari umat ini. Selain itu, barangsiapa

mengamalkan Kitabullatl dan Sunnah Rasul-Nya, berarti telah menaati

Allah dan Rasul-Nya.

huruf laam pada kalimat ,i-;il ,, *:i;i"I (batwa Dia

sungguh-sungguh alan menjadikan merelca berhtasa di bumi) sebagai

penimpal kalimat sumpah yang dibuang, atau sebagai penimpal

sumpah yang diposisikan pada posisi kalimat sumpalL karena hal itu
pasti terjadi.

Makna ,,?-:fi ,, i5#) (bahwa Dia sungguh-sungguh akan

menjadilcan mereka berhnsa di bumi) adalah, dia pasti menjadikan

mereka sebagai paxa penguasa di muka bumi yang mengatur

kekuasaan di dalam kerajaan mereka.
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Pendapat yang menyatakan bahwa ini lfiusus bagi para

khalifah yang empat, atau kaum Muhajirin, sangatlah jauh dari

sasaran. Demikian juga pendapat ya11g mengatakan bahwa maksud

6:rt di sini adalah Makkah, karena kita sudatr mengetahui bahwa

penyimpulannya berdasarkan keumuman lafa/}1,, bukan berdasarkan

kek*rususan sebab.

zhahtukalimat'Jrl,ta-$ts#li'>(sebagaimanaDia
telah menjadikan orang-orang. yang sebelum mereka berhtasa)

menrmjukkan bahwa setiap orang diberi kekuasaan oleh Allah di

bumi-Nya, sehingga ini tidak dikhususkan bagi bani Israil dan umat

tertentu lainnya.

Jumhur membacany u',iliz)l CL, dengan fat hah pada huruf

taa' dalambentuk bina' lil fo'il :

Isa bin IJmar, Abu Bakar, dan Al Mufadhdhal, dari Ashim

membacanya Li$,i-nt,dengan dhammah datam bentuk bina' lil maful.

Huruf fuaf tpada kalimat liLl berada pada posisi nashab sebagai

mashdar,yakni '.iittg.t vS frl64Y

Kalimat '{ #3 -tifi 
"rr'{l;s"i; 

(dan sungguh Dia atran

meneguhkan b,agi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk

mereka) di-'athf-kan kepada fr$#, dan termasuk caktrpannya

sebagai kalimat penimpal.

Maksud &i131 tyakni dari ";;$"ji adalah penetapan dan

peneguhan, yakni Allah menjadikannya tetap dan teguh, melapangkan

bagi mereka negeri-negeri, dan memenangkan agama mereka atas

agama-agama lainnya.

Maksud "agarla" di sini adalah lslam, sebagaimana firman-

Nyu, 6: 'rtr;{,r'F t*S(Dan tetah Ku-ridhai Islam ituiadi ogama

bagimu). (Qs. Al Maa'idah [5]: 3).

Terlebih datrulu Allah SWT menyebutkan kekuasaan bagi

mereka, yakni meqiadikan mereka sebagai para penguasa, kemudian
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menyebutkan peneguhan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa

kekuasaan ini bukan hanya sekejap dan lematr, melainkan kuat dan

kokoh, yaitu kekuasaan bagi mereka dan generasi setelah mereka.

Kalimat g gt ,i U frg; (dan Dia benar-benar akan

merubah flreadaanl mereka sesudah merelca berada dalam ketahttan

menjadiamansentosa)di-'ahtf-Y,ankepadakatimatsebelumnya.

Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Ya'qub, dan Abu Bakar

membacanya ?i$i!t, dengan takhJif, dari iii.f. lru qira'ah yang baik,

dan dipilih oleh Abu Hatim.

Ularna yang lain memb acerrrya dengan tasydid, dari iU..

Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid.

Keduanya merupakan dua macam logat atau aksen.

Bertambahnya bina' menunjukkan bertambahnya makna,

maka qira'ah dengan tasydid lebrh rajih daripada qira'ah dengan

takhfif.

An-Nahhas berkata, "Ahmad bin Yahya Tsa'lab menyatakan

batrwa antara qira'ah dengan talhfif dzrrL tasydid ada perbedaan.

Dikatakan iJX rrtir,yu itb tur., merubatrnya), sedangkan il;$.t artnya

*'&i dif t.m menghilangkannya dan menjadikan yang lainnya).

Ini pendapat yang benar."

Maknanya adalah, Allah SWT menggantikan rasa takut (pada

diri kaum muslim) dan menghilangkan sebab.sebab takut itu dengan

rasa aman, sehingga mereka tidak lagi meftrsa takut kepada musuh dan

hanya takut kepada Allah SWT, serta tidak selain-Nya.

Kaum muslim sebelum hijratr dan beberapa waktu setelatr

hijratr merasa tdkut terhadap kaum musyrik, maka mereka tidak keluar

kecuali dengan menyandang senjata. Pada pagi dan sore hari mereka

selalu mewaspadi terjadinya serangan orang-orang kafir terhadap

mereka.

TAFSIR FATHUL QADIR 93s



Kalimat ,i.:\Ir- (merela tetap menyembah-Ku) berada pada

posisi nashab sebagai haal. Bisa juga sebagai kalimat permqlaan,

sebagai pujian bagi mereka.

l<alin:Mrt (4t 
",41A 

{ ldrngo, tiada mempersehttukan

sesuatu apa pun aens; Ata)beruda pada posisi nashab, sebagu haal

dari fa'il 6.ji5, yakni mereka tetap menyembatr-Ku tanpa

menyekufukan-Kudengansesuatupundalamberibadah.

Adayangmengatakanba}rwamaknanyaadalatr,merekatidak

berbuat riya'kepada seorang pun dalam beribadah kepada-Ku.

Adayangmengatakanbalrwamakrranyaadalah,imerekatidak

takut kepada selain-Ku.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah' mereka

tidak mencintai selain Aku.

'bj;;f i A{& 4)f' 're fu dii gan barangsiapa vans

[tetapJ lrafir seiudah [ianii itu, mapa merela itulah orangyangfasik)

maksudnya adalah, barangsiapa mengingkari nikmat-niikmat itu

setelatr janji yang benar itu. Atau, barangsiapa tetap pada kekufuran'

Atau, barangsiapa kufur setelatr berirnan, maka orang-orang yang

ingkar itulah orang-orang yang fasik, yakni yang sempurna

kefasikannya, keluar dari ketaatan dan melanrpaui batas kekufuran'

Kalimat ,,il$t w (dan dirikantah shatat) di-'athf-kan

kepada kalimat yang diperkirakan, yang ditunjukkan oleh kalimat

yang tetah dikemukakan. Seakan-akan dikatakan kepada'mereka,

"Berimanlatr kalian dan kerjakan amal-aural shalil0, serta dirikanlah

shaliat."

Ada yang mengatakan batrwa kalimat tersebut di''ahtf'tarr

kepada'irtVn.Jil (aattah kepada Altah)'

Adajugayangmengatakanbatrwaperkiraannyaadalah,maka
janganlah kalian ingkar, serta dirikanlatr shalat'
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Pembahasan tentang mendirikan shalat dan menunaikan zakat

tetatr dikemukakan.

Pengulanganperinta}runtuktaatkepadaRasulberfungsi
menegaskan dan mengldrususkannya dengan ketaatan, karena menaati

Rasul berarti juga menaati Allah. Di sini tidak disebutkan apa yang

harus mereka taata', karena memaksudkannya secara umum'

sebagaimana dinyatakan datam ilmu ma'ani, batrwa tidak dinyatakan

yang seperti ini mengindikasikan keumuman'

Lfr Hrt @upaya 
pamu diberi rahmat) maksudnya adalah,

lakukanlah apa-apa yang disebutkan itu, yaitu mendirikan shalat,

menunaikan za|<at, dan memattrhi Rasul, dengan mengharapkan

ratrmat Allah.

,*3b<:+r:,W'ufi :6t-15S11ongo'tahtramufirabatwa

Qrang-orangy,ngk,fr,itudapatmelemahlcan[Allahdarimengadzab
merelral di bumi ini). Ibnu Amir, Harrvab" dan Abu Haiwatt

membacany a'Si- J, d"rrg* huruf yaa' bavtah. Maknanya adalah,

janganlah orang-oralrg kafu itu mengira'

Ulama yang lain membacanya dengan huruf faa" yalad

janganlah kamu mengira, hai Mrihammad'

Maushul-nya tvakni 'U3\ adalah mafut pertarna' dan

ah?,sebagai mafut kedua, karena i'r;:-;ir (dugaan; yakni dari

"d)i"*"rlukan &ra maful (objeg. Demikian yang dikatakan oleh

Az-Tajiaj,Al Farra, dan Abu Ali.

Adapunberdasarkanqira.ahyangpertama,mafulpertarnanya

dibuang, yakni janganlah orang-oiang kafir itu menyangka diri

mereka.

An-Nahhas berkata, *Tidaklah aku menemui seoreng pun dari

kalanganBashratratauKufah,metainkaniamenyalahkanqira.ah
Hamzah."
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Makna 4*Fadalah og,0 (meluputkan) Penafsiran ini dan

setelahnya telah dikemukakan.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-Nya, ji!,tC 53;{)
);IV (dan mereka berlcnta, "Kami telah beriman kepada Allah dan

Rasu[), dia berkatq *(Maksudnya adalah) orang-orang munafik yang

menampakkan keimanan dan ketaatan, namun mereka menghalang-

halangi orang dari jalan Allah, dari menaati-Nya, dan dari jihad

bersama Rasul-Nya SAW."

Mereka juga merirrayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Pada

masa Rasulullah SAW, ada dua orang yang bertikai, dan ketika
dipanggil ke hadapan Nabi SAW, maka oftmg yang'benar dalam

pertikaian itu akan patuh dan dia meyakini bahwa Nabi SAW akan

memutuskan secara benar untuknya Dan oreng yang bertindak

zhalim, apabila dipanggil ke hadapan Nabi SAW, maka dia akan

menolak datang dan berkate 'Pergilah kepada si fulan.' Maka Allah
menlrunkan ayx: .ty!,iiit ltWtls$ (Oan apabila mereka dipanggit
tnpod" Allah dan'Rasut-Nya) hingga: 6Afi1 'S @erdra itulah
orang-orang yang zhatim). Rasulullah SAW juga bersabda, e o€ ;;
{',f | ?y'# ,:4-;o l**t,13 fL'u * jt'obn;;b *l'i;:t
"Barangsiapa yang mempurryai perlcara antma dirirrya dan

saudaranya, kcmudian ia djpanggit kc hadapan salah seorang hakim

lraum muslimia dan ia tidak memenuhinya, malca ia adalah seorang
yang zhalim, tidak ada haq baginya."

Setelah mengemukakan itu, Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini

gharib mursal.Ibnu Al Arabi berkata, 'Hadits ini batil'. Kalimat '#
f.tb (malra dia zhalim) adatatr shahih, sedangkan kalimat 'n',9, Qidak
ada hoq baginya) ndak shahrft. Kemungkinan maksudnya yaitq dia
tidak berada di atas kebenaran."

Saya (Asy-Syaukani) katakan: Tentang status hadits ini
mursal, memang cnkup jelas. Adapun pernyataan batil, masih perlu
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bukti, karena hadits ini dikeluarkan oleh tiga ordng Imam hadits, yaitu

Abd bin Humaid, Ibnu A[ Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim, sebagaimana

kami kemukakan. Sangat jauh dari kemungkinan mereka menyepakati

sesuatu yang batil.

Sanadnya dalam riwayat Ibnu Abi Hatim sebagai berikut:

Ibnu Abi Hatim berkata: Ayahku menceritakan kepada kami:

Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami: Mubarak menceritakan

kepada kami: Al tlasan menceritakan kepada kami...-

Di antara mereka tidak ada pendusta dan pemalsu hadits.

Selain itu, riwayat ini dikuatkan juga oleh riwayat yang

dikeluarkan oleh Ath-Thabarani dari Al Hasan, dari Samurah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, tly'# ,'4|o rGil iLet V
'i'rf \ (Barangsiapa dipanggil trepada seorang Suhan namun tidak

memenuhi, malca dia zhalim, tidak ada haq baginya).r7s

Cukup jelas bagi Anda bahwa para hakim pengadilan dan

hakim syariat dengan sifat yang telatr kami sebutkan kepada Anda

adalah para sultan agama yang menerapkan Al Kitab dan Sunnatr,

sertra menjelaskan kepada manusia apa-apa yang tetah diturunkan

kepada mereka.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Beberapa orang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai

Rasulullatr, jika engkau memerintahkan kami untuk mengeluarkan

harta kami, niscaya kami mengeluarkannya'. Allah lalu menurunkan

ayat" if$"i4 6\6V (dan merela bersumpah dengan nama Atlah
l:.

sehnt-htat sumpah)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil mengenai ayat ini,

dia berkata, "Itu perihal jihad. Allah memerintatrkan mereka untuk

t" Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (4/198), dia berkata,

"Diriwiyatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Rauh bitr Alha, yang

dnilu tsiqah oleh Ibnu Adi, namun dinilai dha'if olehpara Imam lainnya."
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tidak bersumpah tentang sesuatu. ,s#roziL 1]t*rrna kctaatan yang

diminta ialahJ ketaatan yang sudah dikenat). Atlah memerintahkan

agar mereka taat kepada Nabi SAW dengan ketaatan yang sudah

dikenal, tanpa harus bersumpah."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, tentang ayat,

13i;i; ui(L gnorrna ketaatan yang diminta iatahJ ketaatan yang

sudah dikcnal), dia berkata, "Maksudnya adalah Ketaatan mereka

yang sudah dikenat. Sesungguhnya kalian telah berdusta tentang itu-"

Muslim, At-Tirmidzi, dan lainnya meriwayatkan dari Alqamah

bin Wail Al Hadhrami, dari ayahnya, dia berkata, *Zatd bin Aslam

datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Bagaimana menurutnu

bita ada para pemimpin yang mengarrrbil hak daxi kami dan tidak

mgmberi hak kepada kami?' Beliau bersabda, #i f1i; r;'# 6y
'nil,; t (sesungguhnya atos mereka tanggungan yang dibibantcan

atas mereka, dan tanggungan kalian adalah apa dibebankan atas

knlian).-r7

Ibnu Jarir, Ibnu Qani, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari

Alqamah bin Wail At Hadhrami, dia berkata: Ahr berkatq "Wahai

Rasulullah....'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubur dari Jabir,

batrwa dia ditanya, "Bila aku dipimpin oleh seorang pemimpin yang

lalim, lalu bersamanya aku berjumpa dengan pelaku kesesatan, maka

apakatr haxus harus memeranginya?" Dia menjawab, "Perangilah

pelaku kesesatan dimana pun kalian temukan. Sedangkan atas

pemimpin itu adalah apa yang dibebankan atasnya dan atas kalian

adalatr apa y^ng dibebankan atas kalian."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al
Barq mengenai firman-Ny q 'fefi( ir-Sf fitt 

"ft 
(Altah telah berianfi

"6 shahth.
HR. Muslim (3 t 1,47 4') dan At-Tirmi dzi Ql99).
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kepada orang-orang yang beriman di antara kamu), dia berkata,

"Berkenaan dengan kamilah ayat ini diturunkan. Saat itu kami dalam

keadaan sangat takut."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu

At Aliyatr, dia berkata, 'Nabi SAW dan para sahabatnya tinggal di

Makkah sekitar dua puluh tahun, secaxa sembunyi-sembunyi mereka

mengajak manusia menyenibatr Allah tanpa menyekuttrkan-Nya

dengan apa pun, dan selama itu pula mereka merasa takut dan tidak

aman dari pemeftmgan. Hingga mereka diperintatrkan hijrah ke

Madinatr. Allah lalu memerintahkan mereka berperang, maka mereka

tetap merasa takut, sehingga pada pagi dan sore hari mereka

senantiasa menyandang senj ata.

Salah seorang satrabat beliau lalu berkata 'Wahai Rasulullah,

apakatr selamanya kami akan merasa takut seperti ini? Tidak adakah

hari kami meletakkan senjata?' Rasulullah SAW lalu bersabda, U
i:"-l- & "e:,A *!rf f}iJ' F' G & Sa,jr'r.tp;- ,F ,ry\t,,;P
(Tidak lama lagi, hWSa seseorang dari kalian"duduk di tengah

banyak orang sambil memeluk lutut dan tidak ada senjata apa pun

pada mereka).

Altah lalu menunrnkan ayat, W 'L WC i$t Xl 
";ti.il O i5# ,#A;211(Allah tetah berianii kepada orang-orang

yang beriman di antara kamu dan mengeriaknn amal-amal yang

shalih bahwa Dia stmgguh-sungguh akan meniadikan merekn

berhnsadi bumi....)

Allah lalu memberikan kemenangan kepada Nabi SAW atas

jazhah Arab, sehingga mereka merasa aman dan dapat meletakkan

senjata.

Ketika Allah mewafatkan Nabi-Nya, mereka tetap dalam

keadaan aman pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, dan

Utsman, hingga mereka terjerumus dan mengingkaxi nikmat, maka
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Allah memasukkan rasa takut kepada mereka yang dulu pemah

dihilangkan dari mereka. Mereka telah beruba[ sehingga berubah

pula apa yang ada pada mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabaruni dalarn Al
Ausath, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, Al
Baihaqi dalam Ad-Dala'il, dan Adh-Dhiya' dalam Al Mukhtarah, dari

Ubay bin Ka'b, dia berkata, *Ketika Rasulullah SAW sampai di

Madinatr dan diberi tempat oleh kaum Anshar, bangsa Arab

mengarahkan anak panah mereka dari safu busur, maka mereka tidak

tidur malam kecuali dengan membawa senjata, dan tidak pula

berkegiatan pada pagi hari kecuali dengan menyandang seqiata.

Mereka lalu berkata, "Menurut kalian, kapan kita akan dapat

tidur malam dengan merasa aman?" Lalu turunlatr ayat, ir-$ tAt U
ci{AI 'Vt K, tfiqAilah tetah berianii kepada orang-orang

yang beriman di antara kamu dan mengerialcan amal-arnal yang

shalih).

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

fi rman-Nya,"Qir16j$'{-Gi.i5-(merekatetapmenyembah-Ku
dengan tiada mempersehttukan sesuatu apa pun dengan Aht), dia

berkata, "Maksudnya adalah, tidak takut kepada siapa pun selain

Aku.'

At Firyabi, Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan seperti itu dari Mujahid, dia berkata, "Ayat,

iti,;ii'i ,riJfr'4)f' '''i 'iL ,fi @"" barangsiapa yans ttetapl
lrafir sesudah [janjiJ itu, maka mereka itulah orang yang fasiD
maksudnya adalah orang-orang yang maksiat (durhaka)."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr, dia

berkata, "(Maksudnya adatah) l<ufur terhadap nikmat ini, bukan kufur

terhadap Allah."
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Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, tentang ayat,

,rfitr2<4.p (dapat melemahkan [Allah dari mengadzab merekaJ

di bumi ini),bahwamaksudnya adalah, mendatrului di bumi'"

t$ii i,5$ :K4 ;Kr1 i$',{. ;;a;r(, 65i qLn

;'#t'g &V-s;Sr,*t ;t' rttt,# A7g i;i -h'&t

W1;#6;{'{*tf;iWr**;W
'6 xl & qfi$ {9'P5 K#,. ;,i\'";".'A'A+

ALil',3- Sitii {:7 rir @ 1* r* K6"e"yl

H)titW-AfK$uaii'o1s1@b+t::1,
'b{.t 6i Wi nLSt;6 @ g ryii$r;',);
f;;L,, * <,#q, <;5. 6 Ut, 4 6;{, tK-

& ;t@ ry u 11tj "5$ fr- <,i r:;- 6-'"*.t

&{; ? p. y'i & *; U &*{ e {J U r#'.rl

*3 5'H4c *H L|L,A b'g C 6

o. A 5 ;Lr;:i o. A 5;L*-9Y9;, 5'&$
o, 1f, 5 p:A ei) f'Ht o. A 5 ;b;;r

63. ;r, 6$"6C,3 5 E*4 WU 6 U?'e!;
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l$'zU*ifr*U146;1$W
,-.,J, ;i "4 

"$t'H 
{ifr J;i_ 4r-4

"Hai orang4rang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki

dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh

di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kati (ialam satu

hari) yaitu: sebelum shalat Subuh, ketika hamu menanggalkan

pakaian (luar)mu ditengah hari, dan sesudah sesudah shalat Isya-

(tulah) figa aurat bagi kamu Tidak ada dosa atosmu dan tidak

(pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu Mereka melayani

kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain).

Demikianlah Atlah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu Dan Allah

Maha Mengetohui lagi Maha Biiaksano. Dah apabila anak-anakmu

telah sampai ymur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin,

seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nyu Dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijalesana. Dan perempuan-percmpuan tua

yang telah terhenti (dari haid dan mcngandung) yang tiada ingin

kawin Qagi), tfudalah atas mereka dosa menanggalkan pakainn

mereka dengan tidak (bermahsud) menampakkan perhiasan, dan

berlaku sopan adalah lebih baik bogi mereka- Dan Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahul Tidak ada halangan bagi orang

buta, tidah (pul.a) bagi orang pincang, tidak (pala) bagi orang sakit,

dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bercama-samt ncreka)

di rwnah kanu sendiri atau di rumah bapah-bapakmu, di rwnah

ibu-ibumb di rumah saudtra-saudaramuyang laki-laki, di rwnah

saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara

bapakmu yang laki-lahi, di rumah saudara-saudara bapakmu yahg

percmpuan, di rwnah saudara-saudara ibamuyang laki-laki, di
rumah saudara-saudara ibunu yang perempuan, di rumah yang

kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu Tidak ada

944 TAFSIR FATHUL QADIR



halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian.

Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah

(ini) hendaklah kamu mcmbefi salam kepada (penghuninyayang

berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang

ditetapkan dari sisiAllnh, lang diberkati lagi bailc Demikianlah

Allah menielaskan ayat-ayat-(Nya) bagimu, agar kamu

memahaminya" (Qs. An-Nuur [24]: 58-61)

Setelah All+ SWT menyebutkan dalil-dalil tauhid, kembali

lagi menyinggung tentang meminta izin, yang di sini disebutkan

secara rebih r<fiusus,'K4 ;Kfr"ifr '&ruVc aJit4*l- (noi

orong-orang yang beriman, hendaHah budak-budak [lelaw dan

wanital yang liamu miliki meminta izin kepada kamu). I{hithab inr

unfuk orang-orang beriman, termasuk wanita-wanita'beriman,

sebagaimana pada khithab -lfiithab lainnya.

Para ulama mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk sebagian

waktu. Mereka latu berbeda pendapat mengenai maksud firman-Nya"

'fiSUagendaHah meminta izin kepada kam'u):

Sa'id bin Al Musayyab mengatakan bahwa hukum ayat ini

telah dihapus.

Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa perintah pada ayat ini

hanyalatr anjuran, bukan kewaj iban.

Ada yang mengatakan bahwa perintah ini dulunya bersifat

wajib, karena saat ihr tempat-tempat tinggal mereka tidak berpintu.

Jika kondisinya kembali demikian, maka hukumnya kembali menjadi

wajib, Demikian yang dikemukakan oleh Al Mahduwi dari Ibnu

Abbas.

Ada yang mengatakan batrwa perintah di sini bersifat wajib,

dan ayat ini tetap berlaktr serta tidak dihapus, bahwa hukumnya
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berlaku bagi kaum laki-taki dan kaum wanita. Al Qurthubi berkata,

"Demikian pendapat mayoritas ulama."

Abu Abdirratrman As-Sulami berkata, "Ayat ini lfiusus bagi

kaum wanita.u

Ibnu Umar berkata, uAyat ini l*rusus bagi kaum laki-laki."

Maksud 'Ktj ,rK1l p"aar-budak yang kamu miliki) adalatr

budak laki-taki dan budak perempuan.

Maksud Pt;*-i6-$6 <a"" orang-orang yang belum baligh)

adalah anak-anak dari kalangan orang-orang merdeka

Makna ?g & (tiga kali [dalam satu hari) adalah tiga waktu

dalam sehari semalam.

Penggunaan lcrta g$ Gali) untuk menggungkapkan'lmktu-
waktu" karena asal wajibnya meminta izin disebabkan bertepatan

dengan waktu-waktu tersebut karena melintasnya orang-orang yang

meminta izin kepada orang-orang yang dimintai izin, dan bukan

waktu-waktu itu sendiri.

Manshub-nya ?g &sebagai zharf zaman ftdterangan masa),

yakni: tiga waktu, kemudian waktu-waktu tersebut ditafsirkan dengan

firman-Ny4 ;fi1t, $ it "r*: 
sebelum shatat Subuh...) dan ayat-

ayat lainnya. Atau manshub-nya itu karena sebagai moshdar, yakni:

?$t$tL>d ltiga perminaan izin).

Pendapat ini dipandang kuat oleh Abu Hayyan, dia berkata
"Zratrinrya dari firman-Nya, ?$ & adalah ?ii,lill .r>ri ltiga
perminaan irin), karena jika Anda mengatakan gf; UX U{1la (aku

memukulmu tiga kali), maka tidak ada yang dipahami dari itu kecuali

itu adalah gV.* L>d ltiga pululan)."

Pendapat tersebut disanggah, bahwa zhahirnya di sini
ditinggalkan karena adanya penyerta tersebut yaitu penafsiran dengan

tigawaktu.
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AI Hasan dan Abu funr dalam suati riwayat membacanya

jiir, d"og an su.htnpada huruf laam.

Ulama yang lain membacanya dengan dhamtnah.

Al Akhfasy berkata, "ijii' dan )*jt dt (tetati itu mencapai

akil baligh) adalah dengan fathah pada hur* barii, sedangkan iiijr
drriild -'&.'

Allah SWT lalu menafsirkan g$ l>G lttgo lcali [dalam satu

hari)dengan berfirman, ;:fr-ttt, # it "u" 
sebelum shalat Subuh),

karena merupakan waktu bangun dari tempat tidur, menanggalkan

pakaian tidur, dan mengenakan pakaian jaga, ataubatrkan tidur dalam

keadaan tidak berpakaian, atau dalam keadaarr yang tidak suka bila

dilihat oleh orang lain.

Katimat ini berada pada posisi nashab sebagai badal dan i;i.
Bisa juga berada pada posisi rafa'sebagai Htabar dali mubtada'yang

dibuang, yakni ,f U gl (sebelum).

Firnan-Nya, {-gt 'i &Q. 6;# 'r--) (kutitra kamu

menanggalkan pakaian fluarJmu di tengah hari) di''athf-V.an kegada

posisi ;A *;-,y ;1 1s eibtun s hal at Subuh). o. padakalimat -;r*At'g

(di tengah hari) adalah lil bayan (berfungsi menerangkan), atau

bennakna rJ bada), atau bermakna laam (t;mra:Ir-). Maknanya: ketika

kalian menanggalkan pakaian kalian pada siang hari karena panasnya

siang hari, yaitu pada pertengatran siang hari, karena saat itu terkadang

mereka menanggalkan pakaian nntuk tidur siang.

Altah latu menyebutkan waktu yang ketig," W1t, *i u)
(dan sesudah shalat Isya), karena merupakan waktu untuk

menanggalkan pakaian dan berduaan dengan istri.

Allah SWT lalu menyebutkan secara global ketiga waktu itu

setelalr merincikanny 
" F *li Lfr gitAonl figa aurat bagi lamu).

Jumhur membacany 
" ySi&dengan rafa' palalatazh UG.
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.t

Hamzah dan Abu Bakar dari Ashim membacanya dengan

nashab, karena dianggap sebagai badal d^ri ?g:;$.
Ibnu Athiyyah berkat4 "Dibenarkan posisinya sebagai badal

dengan perkiraan ?t)'f 9J3'o'6:tl (waktu-waktu ketiga aruat itu), lalu

mudhaf-nya dibuang dan digantikan oleh mudhaf ilaih;'

Kemungkinan juga ditetapkannya ?$ *fr sebagai 

"Li 
&

datam bentnk mubalaghah. Bisa i"g" yi| d.ii sebagu badal dair

waktu-waktu tersebut, yakni sebelum shalat Subuh, dan seterusnya.

Bisa juga manshub dengan menyembunyikan fi'|, yutu g,1t

dan serupanya. Adapun rafa', maka berdasarkan anggapan sebagai

Htabar dari mubtada'yang dibuang, yaitu Lyi or. (itufafr tiga..).

Abu Hatim berkata, *Qira'ah dengan nashab lemah dan

tertolak."

Al Kisa'i mengatakan bahwa 

"# 
!>fi marfu'karena sebagai

mubtada'i, dan Htabar-nya adalah yang setelahnya.

Lebih jauh dia berkata, "'o$l$t maksudnya adalatr waktu-

waktu terbukanya aurat."

Az-Tajjaj berkata, "Maknanya adalah pyi c,,'6if Ail[fiJ-
?\"t, (hendaklah mereka meminta izin kepada kalian di ketiga waktu

aurat itu), lalu mudtuf-nya aiUuang dan posisinya digantikan oleh

mudluf ilaih;'

,2 . 
"t;adalah 

bentuk jarnak d*i'{;F.Asal makna'a:tpt aaaUA

;fflt (aib; cac,a\ cela), kemudian sering digunakan untuk suatu aib

yang perlu dijaga dan dittrhrpi. Maksudnya, itulah tiga waktu yang

harus dilakukan penutupan

Al A'masy membacanya otjg, dengan fathah pada huruf
wawu. Ini logat atau aksen atau dialek Hudzail dan Tarnim, karena

*".Lku selalu mem-fathah-kan 'ainul fr'l,baik huruf wqil,u maupun

}lntruf yaa'.
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Kalimat '{ <U"O tramu)terkait dengan Qliryat yang dibuang,

yang merupakan sifat untuk 

"\; 
d,iri, yacni '6'".s (bagi karrru).

Susunan kalimat ini sebagai permulaan untuk menjelaskan alasan

wajibnya meminta izin.

"ira^:r'e i* {; # 4 (Tidak ado dosa atasmu dan

tidak [pulal atas'mereks selain dari [tiga walduJ ifz) maksudnya

adalah, tidak ada dosa atas para budak dan anak-anak itu r:ntuk masuk

tanpa meminta izin di selain tiga waktu itu, karena tidak ada'Yilg

menyebabkannya menyelisihi perintah dan melihat aurat.

Makna "ri:te.adatah di tuar ketiga waktu tersebut, yaitu waktu-

waktu di antara setiap dua darinya. Kalimat ini sebagai kalimat

pemrulaan yang menegaskan perintatr untgk meminta izin secara

k*rusus pada kondisi tadi. Bisa juga kalimat ini berada pada posisi

rafa' sebagai sifat U y>i diti terdasarkan qira'ah dengat rafa'

padanya.

Abu Al Baqa berkata, "''6:t5r.maksudnya adalah fr.g.tt*l tt;.

kJ (setelatr mereka meminta izin pada k"dg1.Ye" itu), taluTarr dan

mairur-rya dibuang, sehingga menjadi €.t$1\ -tii (t"tfl+ m.ereka

meminta izin), kemudiaa mashdar-nya dibuang, yaitu oLi+)|, la1u

dhamir -nya disambungkan dengannya."

Pendapat tersebut disanggalq bahwa tidak perlu diperkirakan

seperti yang disebutkannyq karena maknanya adatall tidak ada dosa

atas kalian dan mereka (budak laki-laki, budak perempuan, dan anak-

anak) bila mereka tidrik meminta izin di selain ketiga waktu terseb.ut.

Marfu'-rya .lrjr{L adalah karena sebagai Htabar',dari

mubtada'yang dibuang, yakni '# ojr:i, p. raimat ini sebagai

kalimat permulaan yang menerangkan alasan dikecualikannya

meninggalkan meminta izin.

Al Farra berkata, "Ini seperti ungkapan '!tt oj':;bt'€*:b e
(mereka biasa melayani kamu dan biasa berada di sekitar kalian)."
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Dia juga membolehkan nashab, yakni Ar|jr, karena nakirah,

dan dhamir pada kalimat f,i'6 adaLah ma'rifah. Sementara itu, orang-

orang Bashratr tidak membolehkan sebagai haal dari kedua dhamir
pada kalimat'li| a*,' t-r:;karena kedua' amil -rry aberbeda.

Makna 'l* -OSfiadalah '!# ttij;-(mengetilingi kalian).

Contohnya yaitu dalam hadits mengenai kucing, # erir:t'U ,e 61.
g'itt:1St 11 grarena sesungguhnya htctng itu termasuk yang biasi
berlreliaran di sekitar kolian). Maksudnya, mereka adalatr para

pelayan kaliarU maka lidak apa-apa mereka masuk ke tempat kalian
tanpa meminta izin terlebih dahulu di selain waktu-waktu tersebut.

Makna Up3 {9 'e5 adalatr, sebagian kalian mengitari

sebagian lainnya. Susunan kalimat ini sebagai badal dari yang

sebelumnya atau sebagai penegas baginya. Maknanya adalah, masing-

masing kalian saling berada di sekitar yang lainnya, yaitu budak
(pelayan) biasa berada di sekitar majikannyq dan majikan biasa

berada di sekitar budaknya.

Ibnu Abi Ablah'membacanya 'df*, dengan nashab karena

dianggap sebagai haal (keterangan kondisi), sebagaimana tadi
kemukakan dari Al Farra. '

Allah SWT membolehkan untuk masuk di selain ketiga waktu
itu tanpa izin, karena biasanya di selain waktu-waktu itu mereka tidak
sedang membukaaurat.

Kata penunjuk pada kalimat ,"t$1 F.l ':;l l# AfK
(demikianlah Allah menjelasknn ayat-ayat bagi kamu) menrmjukkan
masMar fi'l yanrg setelatrnya, sebagaimana terdapat di bagian-bagian

lain dalarn KitabutalL yakni, seperti penjelasan itutah Allah
menjelaskan kepada kalian tentang ayat=ayat yang menunjukkan
hukum-hukum syariat-Nya bagi kalian

1* # )itb @o" Altah Maha Mengetahui tagi Maha
Bijaksana) maksudnya adalalt banyak pengetahuan-Nya mengenai
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berbagai maklumat .dan banyak hikmah-Nya dalam perbuatan-

perbuatan-Nya.

&i\ fA Stfni g ,$ (dan apabila anak-anakrnu telah

sampai umur'baligh). Di sini Altah SWT menerangkan hukum anak-

anak merdeka yang telah baligh, setelah sebelumnya menerangkan

hukum tentang anak-anak yang belum baligh, yaitu tidak ada dosa:atas

mereka (yang belum baligh itu) bila tidak meminta izin di selain

ketiga wakttr itu.

Allah berfirman, blZ::ll (matra hendawah merelca meminta

izin), yakm anak-anak yang telah batigh ketika hendak masuk ke

tempat kalian. ;* 44-)3 *- <)-1i dfil (4 lseperti orang-orang vang

sebelum mereka meminta izin). Hrtruf traaf im sebagai na't daIi

mashdar yang dibuang, yakni '#'U i,riir lritn"r U3 tltlLT (dengan

permintaan izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin)'

Maushul-nya tyakni 4-5n mengungkapkan tentang- orang-orang

yang dikatakan kepada -ereka V:f,S:* ?$.fbcii.Wi3{
(Janganlah lcamu memasud rumah yang bukan rumahmu sebelum

meminta izin). (Qs. An-Nuur pa];27). Maknanya adalah, anak-anak

yang telah baligh itu harus meminta izin di semua waktu, sebagaimana

orang-orang dewasq sebelum mereka diperintalrkan untuk meminta

izin tanpa pengecualian.

Allah lalu mengulang apa yang telah dikemukakan sebagai

penesas, H $iV \{); H r3fr'6;- 6yKg"*iHantah
Attah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksana)

Al Hasan membacanya ;i#t, dengan membuang dhammah

karena berat.

Atha berkatq *Diwajibkan atas manusia untuk meminta izin

apabila mereka telah baligh, baik sebagai orang merdeka'maupun

tunrbasatraya.'"
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Az-h)hi berkata, "seseorang harus meminta izin bila hendak

masuk ke tempat ibunya. Mengenai ini, turun ayat ini."

Maksud WlrLSfS (dan pereinpuan-perempuan tua yang

telah terhenti [dari haid dan mengandungJ) adalah perempuan-

perempuan yang sudah tidak haid dan tidak lagi mengandung karena

sudatr lanjut usia. Bentuk tunggalnya 3;ti, tanpa huruf haa' (taa'

marbuthah yang mentrnjukkan mu'annats), yang dibuangnya huruf

haa' int menunjukkan batrwa itu adalah .#, ii (berhenti karena

lanjut usia), seperti ungkapan Jrt, i?A (wanita hamit), guna

menunjukkan bahwa itu adalatr k ,k (mengandung). Dikatakan

jrya W. ,t i,+A (tinggat diam'di rumahnya) dar, 6-P * *e
(mengangkat dengan punggungnya).

Az-Z,ajjaj berkata, "Mereka adalah perempuan-perempuan

yang sudah tidak berminat menikah lagi, dan itulah makna finnan-

Nya, EKi 'o;*- i ,61t ""r tiada ingin kav,in ttastl). Maksudnya,

tidak berminat untuk menikah lagi karena sudatr lanjut usia."

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalatr perempuan-

peremprum yang sudah tidak hamil (mengandung) lagi."

Pendapat Abu Ubaidah tidak tepat, karena perempuan sudah

tidak bisa halrril lagi, namun masih bisa menikmati.

Allah SWT lalu menyebutkan hukum tentang perempuan-

perempuan yang sudah berhenti haid dan hamil, serta tidak berminat

untuk menikah, <r#q. <;;- J Lq 4 6.i!, (tiadatah atas

merelra dosa menanggalkan palwian merekn). Maksudnya adalatt

pakaian luar, seperti jilbab dan serupanyq bukan pakaian yang

menutupi aurat secara khusus. Dibolehkannya bagt mereka demikian

karena tidak ada kecenderungan laki-laki terhadap mereka.

Allah SWT lalu mengecualikan suatu kondisi dari mereka, f,
pr-,;iiQ (dengan tidak [bermatrsudJ menampakkan perhiasan),

yakni tanpa bermaksud menampakkan perhiasan yang diperintalrkan
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T
r

+

untuk disembunyikan, sebagaimana firman-Nya, i*; 6;i- {3

(dan janganlah mereka menampakkan perhiasan merelca (ayat 31)-

Maknanya adalah, dengan menanggalkan jilbab mereka itu, tanpa

bermaksud menampakkan perhiasan dan keindatran tubuh mereka agar

dilihat oleh laki-laki.

tA, tyakni dari 

":t6tA 
artinya menvingkapkan dan

menampakkan agar terlihat. Contohnya adalah i# e;) (Benteng

yans tinssi lasi !@t@h). 
(Qs. An-Nisaa' tal: 78). :.1' U'j. ('u"i

bintang langit). 8)15. liJ? (kapal penggempur), yakni yang tidak

bertutup.

5r;1 X- <,itT- 6t @"" berlaht sopan adalah lebih baik

bagi mereka) maksudnya adalatr, tidak menanggatkan pakaian luar

mereka akan lebih baik bagi mereka daripada menanggalkannya.

Ibnu Mas'ud, ubay bin Ka'b, dan Ibnu Abbas membacanya 
'o(

ry.y.'n'i;bi-, dengan tambahan gr' 
o

Ibnu Mas'ud membacanya ';i$i-'o?t,tanpa huruf sifn'

ry A 'ifi @o, Altah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui) ri-atcsuanya adalah banyak mendengar dan mengetahui,

atau sangat mendengar dan sangat mengetahui'

??,*;i :F s; A {rril,n iy 7J U, {Srt & ;i Qidak ada

halangan bagi orang bita, tidak [pulal bagi orang pincang, tidak

[putal bagi orang sakit). Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat

ini, hukumnya masih bertaku atau sudah dihapus?

segolongan ulama berpendapat masih berlaku, sedangkan

segolongan lain berpendapat sudah dihapus.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa kaum muslim, bila

berangkat pemng, maka mereka meninggalkan cirang-orang yang cacat

atau berhalangar tyakni yang sakit, Ymg buta....) sertra menyerahkan

kunci-kunci rumah mereka kepada orang-orang yang ditinggalkan itu
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dengan berkata kepada merek4 'oKami telah menghalalkan bagi kalian

untuk makan dari apa yang ada di rumah-rumatr kami."

Namun orang-orang yang cacat itu merasa berdosa bila
melakukan itu (makan dari rumah-rumah itu), maka mereka berkata,

"Kalrd tidak akan memasukinya ketika mereka sedang tidak ada."

I^alu turunlatr ayat ini sebagai ruklahah lagi mereka.

Jadi, makna ayat ini adalah menafi.kan dosa dari orang-orang

yang cacat untuk makan dari rumah-rumah kerabat-kerabat mereka,

atau rumah-rumah yang kunci-kuncinya dititipkan kepada mereka saat

para pemiliknya pergi berperang.

An-Nahhas berkata, *Ini pendapat terbaik yang pernah

diriwayatkan ayat ini, karena ini mengarahkan untuk

mengikuti sikap para sahbbat dan tabi'in."

Ada yang mengatakan batrwa orang-orang yang disebutkan itu

tJrakni yang cacxrt atau berhalangan] merasa berdosa bila makan

bersama orang-orang yang sehat l<arena khawatir mereka merasa jijik
dengan kehadiran mereka atau tersinggung oleh sikap mereka, lalu

turunlah ayat ini.

Ada yang mengatakan bahwa AUah menafikan dosa dari orang

buta pada beban syariat yang disyaratkan dapat melihat, dan dari

orang pincang pada beban syariat yang disyaratkan kemampuan

berjalan seoara sempurna, sehingga tidak harus memenuhi dengan

berpincang-pincang, serta menafikan dosa dari mereka karena tidak

tunrt berperang.

Ada juga yang mengata}an bahwa ada orang yang ketika

memasukkan seseorang dari kalangan cacat itu ke dalam rumahnya,

dia fidak menemukan sesuatu untnk disuguhkoq maka dia

membawanya ke rumah kerabatrya, sehingga orang-orang yang cacat

itu merasa berdosa karena hal itu, maka turuolah ayat ini.
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Makna firman-Nya, k;fr & {; (dan tidak [putal bagi

dirimu sendiri) adalatr, dan tidak juga bagt kalian dan kaum mukmin

lainnya yang seperti kalian, 'it| 6 (untuk makan [bersama-samo

merekaJ), yalari kalian dan orang-orang yang' bersama kalian. Ini

permulaan redaksi, yakni: dan tidak pula atas kalian watrai manusia.

Kesimpulannyq dinafikannya dosa dari orang buta, orang

pincang, dan orang sakit, bila berdasarkan makan bersama orang-

orang seha! atau memasuki rumatr-rumatr mereka, maka tAi,imat tF{:

#6 (dan tidak [pulal bagi dirimu sendiri) bersambung dengan

yang sebelumnya. Namun bila dinafikannya dosa dari mereka itu

berdasarkan beban syariat yang disyaratkan kemarnpuan melihat dan

tidak pincang, serta tidak sakit, maka kalimat Vj;t & {: <ao"

tidak [pulal bagi dirimu sendir) adalah sebagai permulaan redaksi

yang tidak bersanrbung dengan yang sebelumnya.

Makna 'e3Ji [r:, @i rumah kamu sendiri) adalah rurna]r-

rumah yang di dalamnya terdapat keperluan mereka dan keluargarlya,

sehingga dibolehkan memasuki rumatr anak-anak mereka. Demikian

pendapat para mufassir, karena rumah-nrmah itu termasuk kategori

rumatr-rumah merek4 lantaran rumatr anaknya seseorang adalatt

rumah orang itu juga. oleh karena itu, Altah swT tidak menyebutkan
..rumah anak-anaknru", tapi Allah menyebutkan "rumah bapak-bapak

mereka," "nfitah ibu-ibu mereka", dan seterusnya.

An-Nahhas berkata, "sebagian orang menyangkal pendapat ini

dengan mengatakan bahwa ini kesewenangan terhadap Kitabullah

SWT. Pendapat yang benar yaitu, anak adalah pengganti mereka."

Pendapat tersebut disanggah lagi, bahwa derajat anak terhadap

bapak tidak kurang dari derajat bapak terhadap anak, balrkan ada

tambahan kel<*tususan bagi bapak terhadap harta anak-anaknya

berdasarkan hadits: !4lfl, uvj 'dl ltramu dan hartamu adalah mitik
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bapalmu)t77 dan hadits: * b ,yltlt Ji3 "Analmya seseorang

termasuk hasil upoyorryo.;"' Kemudian Allatr SWT juga telah

menyebutkan tentang rumah-rumah saudara-saudara laki-laki dan

saudara-saudara perempuan, batrkan rumah-rumah paman-paman dan

bibi-bibi, baik dari pihak bapak maupun ibu, lalu bagaimana mungkin

Allah menafikan pencelaan makan dari rumah-rumah mereka itu
namun tidak menafi.kan dari rumah anak?

Sebagian ulama membatasi bolehnya makan dari rumah-rumah

mereka itu, yaitu dengan seizin mereka.

Ulama lainnya mengatakan bahwa tidak disyaratkan izin trntuk

itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa demikian ini bila
makanannya terpampang (terhidang), tapi bila rhakanannya tersimpan

(di tempat penyimpanan yang tidak terlihat oleh mereka), maka

mereka tidak boleh memakannya.

Allah SwT lalu berfirman, 'b)43 Hi, 6 J (atau di
rumah yang kamu miliki htncinya), yakni rumah-rumah yang kalian

dibolehkan masuk ke dalamnya karena seizin para pemiliknya, seperti

orang-orang yang dititipi kuncinya, para budak, dan para penjaga

gudang.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah rumah-

rumah para budak

Jumhur membacanya .L411,, dengan fathoh pada huruf
miim daln takhfifpadahruf laom..

'T shohih-
HR Ibnu Majah Q29l) dan Ahmad (21179,204,214) dari hadits Jabir.
r78 shahih.
HR. Ahmad (61173'); Ibnu Majah Ql37); An-Nasa'i QDaD; Abu Daud (3527);

dan Ad-Darimi Q537).
Dinilai shahih oleh Al Albani.
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Sa'id bin Jubair membacanya dengan dhammah pada huruf

miim dan kasrah pada huruf laam, disertai tasydid.

Dia juga membacanya 'r{4&, dengan huruf yaa' dr antara

huruf faa'danhaa'.

Qatadah membacany u 'b4, dalam benttrk tunggal. eWj;'
adalalr bentuk jarnak dai'C;4,sedangkan g.At adalah bentuk jarnak

dari Lu+.
?4-d- t7 @tau di rumah kmryan-kavvanmu) maksudnya| /'-

adalatr, tidak ada dosa bagi kalian untnk makan dari rumah-rumah

kawan-kawan k4i*, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan

antara kalian dengan mereka, karena biasanya seorang kawan

membolehkan itu untuk kawannya dan merelakannya.

Kata 'A{d, bisa berarti tunggd dan bisa juga jatnak.

Contohnya ungkapan Jarir berikut ini,
qr t 6 tz ,.of to f
otY ,s?1 *l't'el g.4*"U., f;*',iStr ,: 6$t o?t

"Mereka menyatalan cinta, kemudian mengikat hati lcami

dengan panah musuh, padahal mereka adalah kmtan."

Kata tain yang serupa dengan ini adalatr J3;ir lmusuh) ,'a;4t
ftawan; sekutr; mitra), l5iir 6etayan; penghuni) dan !;;ir 6<eluarSa;

kabilatr; suku).

Altah S wr latu berfi rman,'$LU,J Lg iL-,4; -fi {, t a"*
ada halangan bagi kamu makan) di rumah-rumah kalian i\ lr,4
€6 (bersama-sama mereka atau sendirian). Maruhub'nya lr,4
dan 6tijl adalah karena sebagai haal Q<eterurryan kondisi).

bt31i adalah bentuk jamak dari n*,, dan 'c..llr adalah

mashdar yang berarti Opr lcerai-bet'ai). Dikatakan ?gt'* artinya

iVit O* (orang-orang itu bercerai-berai).

Kalimat ini sebagai kalimat permulaan yang mencakup

keterangan hukum lainnya dari jenis yang sebelumnya Maksudnya,
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tidak ada dosa atas kalian untuk makan di rumah-rumah kalian dengan

cara bersama-sama atau sendirian.

Sebagian orang Arab merasa berdosa bila makan sendirian,

kecuali ada orang lain yang menyertainya makan, dan sebagian

lainnya tidak makan kecuali bersama tamu. Buktinya adalatr ungkapan

Hatim berikut ini,

qy)'d' i^\ ;yU { ,#u'>t"1r ,irc c 6y

"Jilco englmu *"*buott*n belcal, uaka carilah untubtya teman

malran, karena aht tidak akan memakannya sendirian."

6ji. g' ($ lmatra apabila lcamu memasuki [suatu rumoh
dariJ rumah-rumah [inA.Ini mutai menjelaskan kepada para hamba-
Nya tentang etikanya, batrwa apabila kalian memasuki rumah-rumah
yang telalr disebutkan itrr. !6,,2Ii # W (hendaklah kamu memberi
salam lrepada [penghuninya yang berarti memberi salamJ lcepada

dirimu sendir).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah rumah-
rumah yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan pemaknaan yang pertama, maka Al Hasan dan
An-Nal*ra'i berkata, "Maksudnya adalah masjid-masjid. Ucapkanlatr
salam kepada orang-orang yang ada di dalarnnya, yang merupakan
golongan kalian."

Jika di dalam masjid-masjid itu tidak ada orang, maka suatu
pendapat menyebutkan bahwa hendaknya mengatakan assalaamu
'alaa rasulillah (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada

Rasulullatr). Ada juga yang mengatakan bahwa hendaknya

mengatakan assalaamu'alaihtm (semoga kesejahteraan dilimpahkan
kepada kalian) dengan memaksudkan para malaikat. Ada juga yang

mengatakan batrwa hendalarya mengatakan assalaamu 'alainaa wa
' al aa' i b aadill aahis h s haatihiln (semoga kesej ahteraan dilimpahkan
kepada kami dan para harnba Allah yang shalih)
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' Sejumlah satrabat dan tabi'in berpendapat dengan yang kedua,

batrwa rumatr-rumah tersebut adalah yang telah disebutkan

sebelumnya.

Ada juga yang mengatakan batrwa yang dimaksud "rumah-

rumah" di sini adalah semua.rumalL baik berpenghuni maupun tidak

berpenghuni. Bila rumahnya berpenghuni maka memberi salam

kepada penghuniny4 sedangkan bila rumahnya tidak berpenghuni

maka memberi salam kepada dirinya sendiri.

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat yang menyatakan umum

tentang rumah-rumah itu adalah pendapat yang benar."

Manshub-nya '4 (salam) sebagai rnashdar, karena kata

Wberarti rjlj grendaklah kamu memberi salam), yaitu qalam yang

telalr ditetapkan ifr * ;| (dart sisi Altah), yakni bahwa Allatt

memberi salam kepadamu dengan salam itu. Al Farra berkata "Yakni:

sesungguhnya Allatr memerintahkan kalian untuk melakukan itu

sebagai benttrk ketaatan kepada-Nya.'

Allah lalu menyebutkan sifat salam ini, a'z-Jli (yang

diberkat{), yakni yang banyak berkah dan kebaikannya, 'zS ltagt
baik),yakni membuat rela jiwa yang mendengarnya

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, baik dan

indah.

Az-7-anaj berkata, *Allah SWT memberitatrukan, bahwa

ucapan sala6 itu diberkafui dan baik, karena mengandung gaqiaran

danpahals-"

Altah kemudian kembali mengulang firman-Nya, 4):JL
9tS1 H {ifi 34?- (demikianlah Atlah menielaskan ayat-ayat-

[NyaJ bagimu), sebagai penegasan apa yang telatr disebutkan

sebelumnya. Telatr kami kemukakan jugq bahwa kata penunjuk itu

menunjukkan kepada mashdar fi ' l.
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6M '4 (agar kamu memahaminya). Im sebagai

alasan penjelasan itu, yaitu agar ayat-ayat Allah itu dipikirkan dan
dipatrami makna-maknanya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, dia
berkata: Telah sampai kepada kami, batrwa seorang letaki Anshar dair
istrinya, Asma binti Mursyidatr, membuatkan makanan untuk Nabi
SAW, lalu Asma berkata, "Walrai Rasulultah, betapa buruknya ini,
karena dia masuk ke tempat wanita beserta suaminya tanpa meminta
i^n [terlebih dahulu], sedangkan mereka sedang di dalam satu
pakaian." Maksudnya adalah budak mereka. Berkenaan dengan itu,
Allah menunrnkan avag ffi ;Kt'u$i "4gW( 6ji ql? @ai
orang-orang yang berima4 hendaWah budak-budak [lelaki dan
wanital yang kamu miliki meminta izin trcpada kamu), yakni budak
telaki dan budak perempuan h,rtlt l$ii 'r-$t (dan orang-orang
yang belum baligh di antara kamu) yalari orang merdeka di antara
kalian, baik laki-laki maupun perempuan.lTe

Ibnu Abi Hatim meriwayatk'an dari As-Suddi, mengenai ayat
ini, dia berkata, "Beberapa satrabat Rasutullah sAw merasa senang
menggauli istri-istri mereka pada saat-saat tersebut, d+t mereka
mandi setelahnya, kemudian mereka keluar untuk shalat. Allah pun
memerintahkan para budak dan pelayan agar tidak masuk ke tempat
mereka pada saat-saat tersebu! kecuali setelatr meminta idn.,,

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Tsa'labah Al earazhi, dari
Abdullah bin suwaid, dia berkata: Aku tanyakan kepada Rasulullatr
SAW tentang (waktu) aurat yang tiga, talu beliau bersabda, r;f ri1
rrt lt'"J,j, ,W- d u-)$'u td,'u bl',tb * n ;rr;sl, fr. s$.t bi
,"o F',rrt ,rLir ifu'tii. ,4?'cici tiys ,g\y Il rtlli U'#, *i
dbi (Apabila aht menanggalkan pakaian [luarfuJ di tengah hari,
malra tidak boleh ado yang masuk ke tempatht, bahkan sekalipun itu

t7e Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya et3l3), tanpa menyebut
sanadnya.
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pelcyan yang belum boligh fnaupun orang merdeka yang belurn

baligh, lrecuati setelah diizinkan; dan kctika aht menanggalkan

palraian fluarh! setelah shalat Isya; dan setelah shalat Subuh)-

Diriwayatkan juga oteh Abd bin Humaid dan Al Bukhari

dalurAl Adab daiAbdullah bin Suwaid, dari perkataannya.

Ibnu Sa'd meriwayatkan serupa itu.dari Suwaid bin An-

Nu'man.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "sesungguhnya masih banyak orang yang tidak

mempercayai itu. 
-Maksudnya 

adalah ayat yang memerintahkan

untuk meminta izut-. Sungguh, aku masih tenrs memerintahkan

budak perempuanku ini 
-yakni 

seorang budak perempuan pendek

yang berdiri di arah depannya- untuk selalu meminta izin kepadaku."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata "Orang-orang masih meninggalkan tiga ayat dan tidak

mengamalkannya, yaitu:

'K4 ;Kl t$i'&gV( 6$ $Jn- (Hai orang-orans

yang berima4 hendaHah budak-budak [lelaki danwanital yang lcamu

miliki meminta izin kepada lcamu). (Qs. An-Nuur [2a]: 58)

't:1ft fiL ti$ (Dan apabtla sewaldu pembagian itu hadir

lccrabat). (Qs. An-Nisaa' [4]: 8)

'3J;jl 
;"1 

"+'KfrA 
1y<st*"gg"hnya orang vang palins

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di

antara kamu). (Qs.Al Hujuraat [a9]: 13).

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalarn ls-
Sunan juga meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia berkata,
..Bila seorang suami berduaan dengan istrinya setelatr Isyq maka

janganlah masuk kepadanya seorang anak kecil pun [yang belum

balighl maupun petayannya, kecuali dengan seizinnya, hingga dia
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shalat Subuh. Bila dia berduaan dengan istrinya pada siang hari, maka
demikian juga. Diberi ruklahash fteringanan) untuk masuk di selain
waktu itu tanpa izin. Itulah firman-Nyrr'i$:.r-t'A+#{;:S$ 4
(tidak ada dosa atasrnu dan tidak [pula) atas mereira selain dari [tiga
wahuJ rtu). Adapun yang sudatr baligh, tidak boleh masuk ke
tempatrya dan istinya kecuali dengan seizinnya, kapan pun itu. Itulah
rirman-Ny u ;<)j narSt f;al tZ 13 )i4t A1i1:{1 Jeiii {ra f,y
(dan apabila anak-analonu telah sampai umur baligh, maka
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum
merelra meminta izin) ."

Abu Daud, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu
Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya meriwayatkan dengan
sanad shahih dari jalur Ikrimah, darinya juga, bahwa seorang lelaki
bertanya kepadanya tentang meminta izin di tiga waktu aurat yang

diperintahkan Allah di dalarn Al Qur'an, maka Ibnu Abbas berkata,
"Sesungguhnya Allah Maha tertutup dan menyukai ketertutupan.
Sementara dahulu, manusia tidak memiliki tutup pada pinttr-pintu
mereka dan tidak ada hijab di dalam rumah-rumah merekq maka bisa
jadi seorang lelaki yang tengah berada di atas tubuh istrinya didatangi
oleh pelayannya, anaknya, atau anak yatim yang ada di dalam
pemeliharaannya. oleh karena ltrr, Allah memerintahkan untuk
meminta izn pada ketiga waktu aurat yang disebutkan Allah itu.
Kemudian setelah itu Allah memerintahkan pengguaan penutup, lalu
melapangan rezeki bagi merekq sehingga mereka bisa membuat
penutup dan menggunakan hijab. Oleh karena ltu, orang-orang
memandang bahwa itu sudah menctrkupi dari meminta izin yang
diperintahkan."

Ibnu Abi SyaibalU Al Bukhari dalarn Al Adab,Ibnu Jarir, dan
Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu LJmar, mengenai firman-
Nya, J3i{ :K{ t$ Fru(hendaHah budak-budak [tetaki dan
wanital yang kamu miliki meminta izin kepada kamu), dia berkata,
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"Ma}sudnya adalah yang laki-laki sajq tidak'termasuk yang

perempuan."

sebenarnya tidak ada alasan untuk mengkfiususkan demikian,

karena terlihatnya aurat pada waktu-waktu tersebut tentu saja tidak

disukai, baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Salamatr bin

Abdurrahman, dari salah seorang isti Nabi SAW, mengenai ayat ini,

dia berkata "[ni diturunkan berkenaan dengan kaum wanita, yaitu

agarmeminta izin ketika hendak masuk ke tempat kami."

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari

Ali, mengenai ayat ini, dia berkata, "Itu berkenaan dengan kaum

wanita, karena kaum lelaki memang sudah biasa meminta izin terlebih

dahulu."

Al Firyabi meriwayatkan dari Musa bin Abi Syaibah, dia

berkata" srdku bertanya kepada Asy-Sya'bi mengenai ayat ini,

hukumnya dihapus atau masih berlaku? Dia lalu meqiawab, 'Tidak

dihapus'."

Sa'id bin Manshur, Al Bukhari dalarn Al Adab, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Athq bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apakatr aku harus

meminta izin (sebelum masuk ke tempat) saudara perempuanku?'

Ibnu Abbas mer{awab, 'Ya'. Aku berkata 'sesungguhnya dia berada

di dalarn pengastfianku dan aku menafkahinya. Dia juga biasa

bersarnaku di dalam nrmatr. Haruskatr alnr meminta izin (sebelum

masuk ke) tempatnya?' Dia menjawab, 'Ya, karena Allah berfirman,

h'Pfi-it-St'K1t:'lest$,"$XttroendaHahbudak'budak
fietaki dan wanital yang kamu miliki, dan orang'orang yang belum

baligh di antara fumu meminta izin kepada kamu)- Mereka hanya

diperintahkan meminta izin di ketiga waktu aurat itu. Allah juga

b"rfi,-*, # n 6-5t dial tZ ll*i!' t{ft'{- $tfi {g f'l'
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(dan apabila anak-analqnu telah sampai umur baligh, maka'

hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum

mereka meminta izin). Jadi, meminta izin adalatr wajib atas semua

makhluk Allah."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Hendaknya kalian
meminta izin (sebelum masuk ke tempaQ ibu kalian."

Sa'id bin Manshur dan Al Bukhad dalam Al Adab
meriwayatkan darinya, dia berkata, "Orang harus meminta izin
(sebelum masuk kepada) ayabaya, ibunya" saudara laki-lakinya, dan

saudara perempwmnya

Ibnu Abi Syaibatr dan Al Bukhari dalam Al Adab juga

meriwayatkan serupa itu dari Jabir.

Ibnu Jarir dan Al Baihaqi dalam As-Sunanmeriwayatkan dari
Atha bin Yasar, bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah,
hartrskan aku meminta izin (sebelum masuk ke tempat) ibtrku?'
Beliau meqiawab, g* (o). Dia berkata lagi, "Aku selalu bersamanya

di rumalr." Beliau bersabda, W',tilll(Mintalah izin [sebelum masuk

ke tempatJnya." Dia berkata lagi, "Aku melayaninya, haruskah aku
meminta izin setiap kali hendak masuk ke tempatrya?" Beliau
menjawab, $gi 6t:j'ol t 

rvfi l,lpatrah engkau suka melihatnya saat
tidak berpakaian?) Dia menjawab, "Tidak." Beliau lalu bersabda,
qb ilibd (Oleh kareno itu, mintalah izin sebelum masuk kc

tempatnya). 180 Riwayat ini mursal.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan serupa itu dari Taid bn
Aslam, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW.... Riwayat
ini juga mursal.

Abu Daud dan Al Baihaqi dalam As-Sunanmeriwayatkan dari
Ibnu Abbas, bahwa aya! |f#.\ b 'o.$fi 

";-2fit Sj <or

r80 HR Ibnu Jarir secara mttrsal (lS/88) dari hadits Atha bin Yasar.
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lratatrantah kepada wanita-wanita yang beriman, "HendaHah mereka

menahan pandangan mereko."). (Qs. An-Nuur [24]: 3l) dihapus

(hukumnya), dan dikecualikan daxi ihr, 'o;i { e}t I'at ALitS
VK-1Oan perempuan-peremlruan tua yang telah terhenti [dari haid

dan rnengandungJ yang tiada ingin kawin Fagtl).(Qs. An-Nuur [24]:

60).

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam ls-
Sunan meriwayatkan darinya, dia berkata, "Maksudnya adalah

perempum, tidak ada dosa atasnya untuk diarn di rumahnya dengan

mengenakan pakaian dan tanpa mengenakan iitbabrsr selama tidak

bersolek (menampa}lkan perhiasan) yang dibenci Allah. Itulah firman-

Nya, -r-3,J-F;ry, e <fiq <};; 6'{t, 6t 5.4f, Qiadatah

atas merelra dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak

[b ermalrsudJ menampakkan perhias an)."

Abu Ubaid dalam Fadhail'nya, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Al
Anbari dalam Al Mashaftif,, dan Al Baiha.ql meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, batrwa dia membacakan ayat <r4g <fr; J
Qnenanggalkan pakaian mereka) dan mengatakan, "Maksudnya

adalahjilbab;'

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-

Thabarani, dan Al Baihaqi dalam As-Sunan meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, tentang ayat, 4 4q <;:;- $ (menanggaltran pakaian

mer elra), bahwa maksudnya adalah i ilb ab dan serban.

Ibnu'Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'd bin Jubair, dia

berkata: Ketika diturunkannya ayat, Y;:LY { liit; A51 $Ji-
,#r, rL1$ iJtil (Hai orang-orang yang beriman, ianganlah
lcamu saling memakan harta sesamarnu denganialan yang batil). (Qs.

An-Nisaa' l4l: 29), orang-orang Anshar berkata, "Di Madinah tidak

ada harta yang lebih mulia daripada makanan." Mereka merasa

r'r Jilbab adalah sejenis kain kudung yang lapang, yang dapat menutup kepala,

muka, dan dada.
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berdosa bila makan bersama orang buta, mereka berkata,
"sesungguhnya dia tidak dapat melihat tempat makanan.,, Mereka
juga merasa berdosa bila makan bersama oftmg pincang, mereka
berkata, "orang yang sehat akan mendatruluinya sampai ke tempat,
sedangkan dia [yang pincang] tidak dapat bersaing.,, Mereka juga
merasa berdosa bila makan bersama orang yang sakit, mereka berkat4
"orang yang sakit tidak dapat makan seperti orang yang sehat.',
Mereka juga merasa berdosa untuk makan di rumah-rumah kerabat
mereka. Oleh karena itu, turunlah ayat, ff ,;i;li &;i eidak ada
halangan bagi orang buta),yakni makan Grru-u orang buta.,,

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan serupa itu dari Miqsam.

ltM,t*az-z-aq,Ibnu Abi syaibah, AM bin Humai4 Ibnu Jarir,
Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahi4 dia
berkata, *Ada orang yang perg bersama orang buta atau orang
pincang atau orang sakit, ke rumah ayahnya, atau rumatr saudara laki-
lakinya, atau rumah pamannya, atau nrmah bibinya, sehingga orang-
orang yang berhalangffi [yakni yang buta, pincang, atau sakit] merasa
berdosa melak,kan itu, sehingga mereka berkata, .Sesunggubnya

mereka berangkat bersama kami ke rumah orang [ain'. Lalu turunlah
ayat ini sebagai rul:lahah bagi mereka.',

Al Bazzar,Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu An-
' Najjar meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Kaum 6s5rim seftmg

bepergian bersama Rasulullah sAw, maka mereka menitipkan kunci-
kunci rumatr mereka kepdda orang-orang kepercayaan mereka dan
berpesan kepada mereka [yang dititipi kunci], .Ka*i telatr
menghalalkan bagi kalian memakan apa yang kalian butuhkan,.
sementara itu, mereka [yang dititipd berkata, .Sesungguhnya tidak
halal bagi lcami untuk makan, karena sebenamya mereka mengizinkan
kami [untuk makanJ tidak dengan sepentrh hati, sedangkan kami
adalah orang-orang yang berhalangan'. Allah pun menurunkan ayat,
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'itG ;\ # & {; (dan tidak fpulal bagi dirimu sendiri, malan

[bersama-so*o *"rrt*11hiogga, i^Z*4 fu{S tl J @tau dt

rumahyang kamu miliH htncinYa)."

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

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika- dittrunkannya

"ti, .#\rL1; SitAYlLU{1fr(" QSlqii (Hai orang-

orang yang beriman, ianganlah knmu saling memakan harta

sesamamu dsngan ialan yang batit.) (Qs' An-Nisaa $i: 29) kaum

muslim berkata, 'sesungguhnya Altah telah melarang kita memakan

harta di antara kita secara batil, sedangkan makanan merupakan harta

yang paling utamq maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita

untuk makan di tempat orang [ain'. orang-orang pun tida-k melakukan

itu. Allah uu menuruntran avat, 7; $\fi & ;t Qidak ada

hatangan bagi orang buta) hingga, 7"2*al Ht' 6 i\(atau di

rumah yang kamu miliki hmcinya), yaitu OranB yang memberi makan

kepada orang lain tanpa kehadirannya. Dan yang Allatr bolehkan

adatah memakan makanan dan kurma, serta minum susu. Mereka juga

merasa berdosa bila seseorang memakan makanan sendirian kecuali

disertai oftutg lain, maka Allah memberikan ruklahah bagi mereka

dengan firman-Nya, (6 5t4 \trLY 6Lg'P* 4
(tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama merefta atau

sendirian)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari'Adh-

Dhahhak, dia berkata, "Penduduk Madinatr sebelum diutusnya Nabi

SAW ketika makan, tidak biasa berbaur dengan oftmg birta, orang

sakit, dan orang pincang, karena orang-orang semacam ini tidak dapat

bersaing ketika makan. Lalu tunrnlah ayat yang memberikan rulchshah

tuntuk makan bersama mereka."

t$dvrrazzaq, Abd bin Humaid, Abu Daud dalam Marasil-rryq

Ibnu Jarir, dan Al Baihaql meriwayatkan dart Az-Ztrbn' batrwa dia

ditanya mengenai firman-Nyq U #{ &;t $idok ada halangan
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bagi orang buta), "Mengapa orang buta, orang pincang, dan orang

sakit disebutkan di sini?" Dia menjawab, *ubaidullatr bin Abdullah

memberitahuku, batrwa dulu kaum muslim apabila berperang, maka

mereka meniggatkan orang-orang yang berhalangan dan menitipkan

kunci-kunci rumatr mereka kepada orang-orang yang berhalangan itu.

Mereka berkata, 'Kami telatr menghalalkan bagi kalian makatran dari

rumah-rumatr kami'. Padahal, mereka merasa berdosa bila melakukan

itu, sehingga orang-orang yang berhalangan itu berkata, 'Kami tidak

akan memasuki rumah-rumah mereka selama mereka tidak ada'. Allah

lalu menurunkan ayat ini sebagai rukhshah bagi mereka."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, *Dulu pada masa jahiliyah,

penduduk desa dari bani Kinanah bin Iftgzaimah memandang bahwa

bila makan sendirian maka bisa mendatangkan kehinaan, sehingga

orang berusaha berbela4ia perbekalan dan menghimpun makanan

walaupun dia sendiri kelaparan, sampai memungkinkan untuk

mendapatkan orang yang menyertainya makan dan minum. Allah lalu

menurunkan ayat €(5 5 E*'$LU, J it*'4; 4$ giaar

ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau

sendirian)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah

dan Abu Shalih, keduanya berkata, "Kaurn Anshar daftulu, bila ada

tarrrU'maka mereka tidak makan hingga tarnu ihr makan besama

mereka. Lalu ttrunlah ayat ini sebagai ruklwhah bagi mereka-"

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat

ini, dia berkata" *Al Harits berangkat perang bersama Rasulutlah

sAw dan meninggalkan keluarganya kepada Khalid bin Yazid. Dia

merasa berdosa bila makan dari makanannya, padahal dia sangat

membutuhkan, lalu turunlah aYat ini."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, 31
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'!Lr,* (atau di rumah kou,an-lcnsawnu), dia berkata *Jika kau

memasuki rumah kawanmu tanpa kesepakatannya' kemudian kau

memakan dari makanannya tanpa seizinnya" maka itu tidak apa-apa'"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid, mengenai

firman-Ny u iLa_; J 1oto, di nnnah' pawan-kawanmu), dra

berkata, "Ini sesuatu yang telah terpuhrs. Ini terjadi pada masa-masa

awal, karena mereka tidak mempunyai pintu-pintq sementara

pembatas pun cukup rendah, sehingga bisa saja seseorang masuk ke

dalaur rumah tanpa menemukan seorang pun di dalamnya, dan bisa

juga dia menemukan makanan dalam keadaan lapar, maka Allah

membolehkannya untuk memakannya."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam./sy-

slu,ab meriwayatlgn dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 6r
!6;fr&tfl3#ig;(maka y::!, kamu memasuki [srutu rumah

a"ril runah-runah [iniJ lundawah kanu memberi salam kepada

[penghuninya yang berarti memberi salamJ kepada dirimu sendiri),

dia berkata, "Apabila kalian memasuki rumah katian, malga berilah

salam kepada diri kalian sendiri. fit *t it L34 (salam vang

ditetapkan dari sisi Allat), yutu as'salaam, katena itu adalah nama

Allah, dan itu merupakan ucapan salam ahli surga"

Al Bul*mri, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim' dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari jalur Abu Az'Zubair, dali Jabir bin Abdullab dia

berkata *Jika engkau masuk ke nrmah keluargamu, berilah salanr

kepada mereka dengan salam yang ditetapkan dari sisi Allatt

'$'-^Uri@ang diberkati danbai$) €i:

Diriwayaikan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya slwhih, Al Baihaqi

dalam Asy-SJru'ab, dan Ibnu Abtas, mengenai firrnanNya" & W
fi;t (hendaHah kamu memberi salam pepada [penghunirrya yang

berarti memberi salaml kcpada dirimu sendiri), dia berkata,

"Maksudnya adalah masjid. Bila engkau memasukiny4 ucapkanlatr
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-! t jn' ,q ,ttt tiJb iy:.Ji (semoga kesejahteraan dilimpahkan

kepada kami dan para hamba Allah yang shalih)."

Ibnu Abi Syaibatr dan Al Bukhari dalam At Adab

meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata "Apabila engkau

memasuki rumah yang tidak berpenghuni, atau masjid, maka

ucapkanlatr 'wJ t !, ,V &i ,I)b if.Ji (semoga kesejatrteraan

dilimpatrkan kepada kami dan para hamba Allah yang shalih)."

eV ftf" ru'6u6b.A;;; $U$r;ir-i 6#,51

6j2i'r-$1 4*{i 653i;5.i,$tti;,{":1i* w$ I
<i;+ ;i ;'*, i&,#-33:r4 6b Wi

ri3y

11

ey

6.$i xrt ?J;n\:;; g xK ga )ii ;6r

W6.#g;'blfi'uit'-s;{iY'9;&<,fi K-
',6* tS ESrs,st 4v $y4{1@ i;J 4$G WJ &
rtr, Wq # gy4;jaj. 4 *& ;3i v {-i i3

@W,*:f,
" S es ungguhnya yang sebenar-benarnya orangerong nabnin

adalah otangatang yang berinun kepada Allah don Rasul.Nya,

dan apabila mereka berada bersama Rasulullah dalamsuatu urusan

yang mcmerlukan pertemuan, mereka tidah meninggalkan (Rasul)

sebelum mcminta izin hepadanya- Sesungguhnya orang meminta

izin kepadantu (Muhanmad) mereka itulah orangerang yang

beriman hepadaAUah dan Rasul-Nyo Maka apabila mcrcka

W*@r# W'rfr6Lr'fr'fifiV&
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meminta izin kepadarnu karena sesuatu keperluan, betilah izin

kepada siapayang kamu kehendaki di antara mereka, dan

mohonhanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang- Janganlah kamu

jadikan panggitan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian

kamu kepada sebagian (yang tain). Sesungguhnya Allah telah

mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antata

kamu dengan berlindung (kepada kawannya), rtaka hendahlah

orang-orang yang menyalahi perintahnyo takut akan ditimpa

cobaan atau ditimpa adzab yang pedih. Ketahuilah sesungguhnya

hepunyaan Allahlah apa yang di langil dan di buml Sesungguhnya

Dia mengetahui keadaan kamu (betimankah atau munaJik). Dan

(mcngetahui puta) hari (manwia) dikembalikan kepada'Nya' lalu

diterangkan-Nya kepada mereka apayang telah mereka heriakan.

Dan AAah Maha Mengetahui segala sesuattl"

(Qs. An-Nuur [24]: 62-64)

Kalimat 6i"fi1 (3yqsesungguhrrya yang sebenar-bentrnya

orang-orang mulonin) adalah kalimat pennulaan yang dikemukakan

untuk menetapkan hukum-hukum yang akan dikemukakan-

Kalimat t13y termasut< bentuk kalimat pembatas, yang

tidaklah lengkap dan sempurna keimanan hingga beriman

.A;,;, &(tnP"ao Ailah dan Rasul-NYa)

Kalimat eE i & fX'$:A $St gan apabila merelca berada

bersama Rasuluttah dalam suatu urusan yang memerlulcan'

pertemuan) dr-'athf-kan kepada 'fiL dan bersamanya termasuk

lingkup shilah(penghubtrng). Maksudnya adalah fu Jh: 6 rii't $1

yE il,rti (apabila mereka berada bersama Rasulullah SAW dalam

suatu ur.lsan yang memerlukan pertemuan), seperti shalat Jun'at, Idul

Adha, Idul Fiti, dan jihad.
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ili{'_ f*';rl$ j qmeretra tidak men [RasutJ
sebelum meminta izin kepadanya). Para mufassir berkata, "Apabila
Rasulullatr SAw sedang di atas mimbar pada hari Jum,at, lalu ada
seseorang yang hendak keluar dari masjid karena suatu keperluan atau

suatu udzur, maka dia tidak langsung keluar hingga dia berdiri di
hadapan Nabi sAW, lalu beliau tahu bahwa orang itu berdiri untuk
meminta izin, dan beliau pun mengizinkan siapp yang beliau
kehendaki di antara mereka."

Mujahid berkat4 "lziwrya imam pada hari Jum,at adalatr
dengan memberi isyarat dengan tangannya."

Az-Zajjaj berkata, "Allah memberitahu, batrwa orang-orang
mukmin itu, apabila sedang bersama Nabi-Nya dalam suatu hal yang
memerlukan jauraah, maka mereka tidak akan beranjak kecuali setelah
meminta izin dari beliau, dan beliau berhak untuk tidak mengizinkan
sesuai pandangannyq berdasarkan firman-Nya" ;1, <j,+ ;j;*
(beritah izin kepada siapayang kamu kehendaki hi antara merelca)."

Al Yamani membacanya tr it ,*.
Kesimpulannya, 'eWlt lli atau i,;r:t lli artinya adatatr

perkara yang manfaat atau mudharatrya bersifat umum, perkara mulia
yang memerlukan pertemuan orang-orang yang
pandangan dan pengalaman.

Para ulama berkata, '?ada setiap perkara yang kaum muslim
berkumpul bersama imam, maka tidak boleh mereka beranjak dan
meninggalkan kecuali dengan seizinnya."

Allah swr lalu Mrman, 6j6- 'r-5I A$j 6$t;5-ir$t'tt
4bI; i\ (sesungguhnya orang meminta izin lcepadamu

[MuhammadJ mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Ailah
dan Rasul-Nya). Maksudnya, orang-orang yang meminta izin itu
adalatr orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nyq
sebagaimana ditetapkan sebelumnya" bahwa orang-orang beriman
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yang sempurna keimanannya adalah orang-orang yang memadukan

keimanan dengan meminta izin.

;+A ,g- 33aJU 6$ (matra apabila mereka meminta izin

Irepadamu lcarena sesuatu keperluan) adalah, bila orang-

orang. beriman itu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk suafir

keperluan penting, maka beliau mengizinkan siapa yarig beliau

kehendaki dan tidak mengizinkan siapa yang tidak beliau kehendaki,

sesuai dengan kemasalatratan dalam pandangan Rasutullah SAW.

Allah SWT lalu menganjurkan beliau untuk memintakan

ampunan bagi mereka Ini menturjukkan bahwa meminta izin karena

suatu udzrrr yang dibolehkan tidak terlepas dari mengedepankan

perkara dunia daripada perkara akhirat.

U) 3fr'61 GL(sesungguhnya Attah Maha Pengampun

lagi Maha Perryayang) maksudnya adalah, banyak ampunan dan

rahmat hinggatingkat yang tidak ada batasnya

t ;6;; XKpi )i:i'UW{ (iangantahkamu
jadikan panggllan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian

kamu kcpada sebagian fyang lainJ).Ini redaksi kalimat permulaan

yang menegaskan kalimat sebelumnya" yakni janganlah kalian

menjadikan panggilan beliau kepada kalian seperti panggilan sebagian

kalian kepada sebagian lainnya, yaitu dengan menggampangkan

dalam memenuhi atau kembali tanpa izin, ataumengencangkan sunra-

Sa'id bin Jubair dan Mujahid berkata, "Maknanya adalah,

katakanlah oleh kalian, 'Wahai Rasulullah', dengan santun dan halus,

dan janganlah kalian mengatakan, 'Hd Muharnmad', sambil bermuka

masam."

Qatadatr berkata, *Allah memerintahkan mereka untuk

menghormati dan memuliakan beliau."
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Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, janganlah
kalian "mengundang" doa buruk Rasul atas kalian, karena doanya
pasti dikabulkan.

("$.'& 6;fr:i;- 6Ji r^l'F.i 
@esungguhnya Auah tetah

mengetahui orong-orang yang berangsur-angsur pergt. di antara
lcamu _dengan berlindung [kepado kawannyaJ). .1i-' tyakni dari
<,j1' ylartinya keluar secara diam-diam. Dikatakan'#. "u'{$ k
gfut (fulan menyelinap keluar secara diam-diam).

3rrirr a*i iiSt'at,yaitu menutupi dengan sesuatu karena takut
kelihatan. Asal maknanya adalah, melindungi ini dengan itu dan itu
dengan ini.

.irilr ,rti"ya liku-liku lembah. Ada juga yang mengatakan
batrwa iriilr uaaur, menyimpangkan dari sesuatu ke sesuatu yang lain
secara sembunyi-sembunyi.

Manshub-nya $l;. ud*"n karena sebagai haal (keterangan
kondisi), yakni dalam keadaan sebagiannya metindungi sebagian lain
dan saling membaur.

Ada juga yang mengatakan batrwa manshub-nya itu karena
sebagai masMar untuk .fi'l _yang disembunykkan, yang pada
hakikatrya sebagai haal, yatui: tir[. it zi tli.

ZatdbnQuthaib membacanya ririi, a"ng* fathohpada huruf
laam.

Ayat ini menerangkan perihal orang-orang munafilq yaitu
mereka menyelinap meninggalkan shalat Jum'at dengan cara saling
menutupi antar sesarna mereka agar tidak terlihat oleh Rasulullah
sAw. Hari Jum'at memang merupakan hari terberat bagi orang-orang
munafik, karena pada hari itu mereka berkumpul untuk shalat dan
mendengarkan khutbah.

Ada juga yang mengatakan bahwa irifir uaa* menghindari
jihad. Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan.
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"A 
*3;:fr 6i1 l4 (matra hendaqah orans-orans vans

menyalahi perintahrrya nfufi. Huruf /aa' di sini berfungsi

mengurutkan yang setelatrnya kepada yang sebelurnnya. Maksudnya,

merekamenyelisihiperinta}rNabiSAw.d*g*meninggalkan
pelaksanaannya sesuai tuntutannya. Fi'l |tfuli di sini menggunakan

Lata bantu !! walaupun .fi'l irrr muta'addi dengan sendirinya (yakni

tanpa harus menggunakan kata bantu), karena mengandung makna

berpaling atau menghalangi.

Adajugayangmengatakanbahwadhamir-lyadisini[yat.ni
pada kalimat "9fi Qterintahnya)l adalah untuk Allah SWT, karena

sebenamya Dialah yang memerintahkan'

Katimat '4 ifr'r; cl @t*, ditimpa'cobaan) adalah maful

d*i )3.X{i, dan fa'ii-nyaadalah maushul lirr$ll- Maknanya adalatr,

maka hendaklatr orzmg-orang yang menyalahi perintatr Allatr, atau:

perintah Rasul-Nya, atau: perintatr Allah dan Rasut-Nya taktrt akan

ditimpakan cobaan kepada merek 
". 4 ,lti|' i#riJ 1'tou ditimpa

adzab yang pedih) di.akhirat, sebagaimana cobaan yang diperingatkan

akan menimpa mereka di dunia. Kata j1 berfirngsi mencegal

kekosongan

Al Qurthubi mengatakan batrwa para ahli fikih berdatih dengan

ini dalam menyatakan bahwa perintah berarti wajib, karena Allatl

swT telatr memperingatkan orang yang-menyetisihi perintah-Nya dan

mengancam dengan siksaan atasnya' '^Zt 'ffr'r; 6 @*'" ditimpa

cobaan). Oleh karena itu, wajib melaksanakan perintah-Nya dan

haram menYelisihi-Nya.

Cobaandisinitidakdibatasidengankriteriatertentu.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pembunuhan.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah gempa'

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya addah berluasanya

pemimpinYang lalim atas mereka.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr dikunci-

matinyahati mereka

Abu Ubaidah dan Al Akhfasy mengatakan bahwa dri di sini
sebagai tambahan.

Sementara itu, Al Khalil dan Sibawaih mengatakan batrwa itu
bulen tarnbahan, tapi bermakna .fi (menjauhi), seperti pada firman-
NV", .p;i{" 6:Ji'(Matca dia mendurhakai perintah Tuhanrrya). (Qs.

Al Kahfi [8]: 50). Maksudnya adalah menjauhi perinta]r Tuhannya.

Pendapat yang lebih tepat adalah yang telatr kami kemukakan,

yaitu bermakna berpaling atau menghalangi.

,A'ltS qttal A V $ 5t -'i1 
lt"tot uitah sesungguhnya

kepunyaan Allahtah apa yang di tangit dM di bum) maksudnya

adalah para makhluk semuanya, karena ihr semua merupakan milik-
Nya.

,& A U 'i,5- .i3 (sesungguhnya Dia mengetahui keadaan

kamu) wahai para hamba, yakni perihal-perihal kalian semua, lalu Dia
membalas kalian berdasarkan i*. & di sini bennakna illt (t"Un
mengetahui).

Kalimat AL 6fr. 4 (dan [mengetahui pulal hori

[manustal dikembatikan trcpada-i,lya) dr-' athf-ftskepada *S it U.

Maksudnya adalalq mengetahui keadaan kalian dan mengetahui hari

ketika kalian dikembalikan kepada-Nya, lalu Dia membalas kalian
pada hari itu berdasarkan perbuatan kalian. Dikaitkannya pengetahuan

Allah SWT dengan hari dikembalikannya mereka dan bukan dengan

dikembalikannya mereka adalah untuk menambah kepastian

pengetahuan-Nyq karena pengetahuan tentang waktu terjadinya

sesuatu memastikan pengetahuan terjadinya.

Wq e:$i (alu diterangkan-Nya kcpada mereka qpa yang

telah mereka kerjalcan) malsudnya adalah, Allah memberitatru

mereka tentang perbuatan-perbpatan yang telah mereka perbuat,
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diantaranya menyelisihi perintah-Nya. Zhalimya' ancaman ini bagi

orang-orang munafik.

W i} &';1{t (dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu)'

tidak a1a suatu perbuatan pun dari mereka yang luput dari

pengetahuan-Nya.

Ibnu Ishaq, Ibnu Al Mun&ir, dan Al Baihaqi dalan Ad-

Dala'il meriwayatkan dari Urwah dan Muharrrmad bin Ka'b Al

Qaraztri, keduanya berkata, "Ketika kaum Quraisy datang pada hari

berhimpunnya golongan-golongan yang bersekutq mereka tiba di

muffa air Rumat, salah safu sumur di sekitar Madinatr, mereka

'dipimpin oteh Abu Sufian. Lalu datang pula bani Ghathafan dan

menempati Naqma, di sebetah bukit Uhud. Berita itu pun sampai ke

telinga Rasulullatr SAW, lalu dibuatlah parit di sekitar Madinah oleh

kaum muslim, namun orang-orang munafik melambat-lambatkan

pengerjaanny4 dan mereka lebih lamban daripada orang yang lemah

dalam bekerja, bahkan mereka menyelinap pulang kepada keluarga

mereka tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rasulutlah SAW'

Sedangkan kaum muslim, bila ada suatu keperluan mendesak yang

harus dipenuhi, akan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW

dan meminta izin kepada beliau, latu betiau pun mengizinkan, dan

setelah selesai memenuhi keperluanny4 kembali lagi mengerjakan

tugasnya. Berkenaan dengan mereka itulatl Allah menurunkan ayat,

& '\;;(. '"_5i <rj.gt (3;(sesungguhnya yang sebenar-benarnya

oiong-orong mulonin adalah orang-orang Wng beriman pepada

Allah).-r82

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

bin Jubair, mengenai ayat ini, dia berkata "Itu berkenaan dengan

jihad, Jum'at,.dan dua hari taya."

r82 I{ Al Baihaqi dalamrr Ad-Dala'il (31409,4A9).
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan, mengenai finnan-Nya, 6i6 I i9 (dalam suatu urusan
yang memerlukan pertemuan), dia berkata, "Berupa ketaatan kepada
Allah secara urlum."

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Abu Nu,aim dalarn Ad-
Data'il meriwayatkan dariny4 mengenai finnan-Ny4 .W"Wj
!iJ, (ianganlah karnu jadikan panggtlan Rasul), dia berkata,
"Maksudnyb adalah, seperti panggilan salah seorang dari kalian ketika
memanggil saudaranya dengan menyebut fttmanya, akan tetapi
bersikaplatr sopan, dan katakanlah, 'wahai Rasulullah', atau 'watrai
Nabi Allah'."

Abdul Ghani bin Sa'id dalam Tafsir-nya dan Abu Nu,aim
dalarn Ad-Data'iljuga meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia
berkata, "Janganlafu kalian berteriak kepada beliau dari kejauhan,
'Wahai Abu Al Qasim', melainkan sebagaimana dalam fir:nan-Nya,

ill ;;l t+ #i5 3H i"-fi i,y (sesungsuhnya orans yans
merendahkan suoranya di sisi Rasulullah.J."(es. Al Hujuraat [49]:
3).

Abu Daud dalam Marasil-nya meriwayatkan dari Muqatil,
"Tidak seorang pun keluar karena mimisan atau kejadian apa pun
kecuali setelah meminta iz:m kepada Nabi SAW dengan
mengisyaratkan jari telunjuknya, lalu Nabi sAw mengizinkannya
dengan isyarat tangan beliau kepadanya. Sementara itu, di antara
orang-orang munafik ada yang keberatan mengikuti k*rutbah dan
duduk di masjid, sehingga ketika ada seorang muslim yang berdiri
meminta izin, orang munafik itu pun berdiri di sebelatrnya hrlggu
tertutup oleh orang tadi, lalu keluar [tanpa izint oleh karena itu, Allah
menurunkan ayat, $). '& <;6:i;- lrjt( (orang-orang yang
berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung [tnpafu
km,vanrryaJ)."
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Abu ubaid dalam Fadha'il-nya dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dengan sanadyang dinilai hasan oleh As-suyuthi, dari

Uqbatr bin Amir, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW sedang

membaca ayat di penutup surah An-Nuur sanrbit mengisyaratkan jari-

jannya di bawah *u*vu seraya berkata, P iA"Sl1u"no 
Melihat

segala sesuat}."
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