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SURAH AL FURQAAN

Surah ini beriumlahTT aYat,

MenrrnrtjrrmhurrrlamqsemuaayatnyaMakkiyyah.Begifu
juga menunrt riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Adh-Dharis, An-

Nahhas, dan Ibnu Mardawaih melatui beberapa jalur dari Ibnu Abbas'

Demikian juga menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu

Mardawaih dari Ibnu Az'Z;rfiatr-

Al Qurthubi berkata, "Ibnu Abbas dan Qatadah berkata,

.Kecuali tiga ayat darinya, yang dit,runkan di Madinah, yaitu J i5l3

?t:, 6t- fi A fri;'- (Don orang-orang yang tidak menvembah

tuhonyang lain beserta Allah-,2." (Qs. Al Furqaan [25]: 68)

Malilq Asy-Syaf i, Al Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, dan Al

Baihaqi dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Umar bin Khaththab, dia

berkata: Aku inendengar Hisyam bin Hakim membaca surah Al

Furqaan ketika Rasulullah sAw masih hidup. Aku mendengarkan

bacaannya secara saksama, dan ternyata dia membacanya dengan

banyak aksen yang Rasulullah sAw tidak pernah membacakannya

kepadalu. Hampir saja aku mendebatnya di dalam shalat, namun aku

menahan diri, hingga dia salam (selesai dari thalatnya). 
Aku menarik

serbannya dan berkata, "siapa yadg membacakan surah tadi

kepadamu?" Dia menjawab, "Rasulullah .SAW yang tglah

membacakannya kepadaku." Aku berseru, "Kau bohong,

sesungguhnya Rasulullatr SAW telah membacakannya kepadaku tidak

seperti yang engkau baca tadi-" Alxr pun membawanya kepada
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Rasulullah sAw. Setelah lberada di hadapan beliau, aku berkata,
"sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surah Al Furqaan
dengan aksen yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku."
Rasulullah sAw lalu bersabaq ie, dyl ,^l*ri (Lepaskanlah dia.
Bacakanlah kcpada kami, wahai Hisyem). Dia pun membacakan
qira'ah yang tSdi aku dengar dia membacanya. Rasulullah SAW lalu
bersabda, ull ,.$.k (Demikianlah diq diturukan). Beliau lalu berkata
kepadaku, 

"{L 

dit (Bacakanlah kepada kami, wahai umar).Aku pun
membacakannya sebagaimana yang pernah beliau bacakan kepadaku,
lalu Rasulullah SAW bersabda, # ,b SJf t*pt r.ii 11 ,Ufll .U.k
'4'# r; ryl;,6 )?i (Demihiantah dta diturrniran. S"rirgguhro rt
Qur'an ini diturunkan pada tujuh aksen, malca bacalah dengan cara
yang tebih mudah).|

I Mutta|aq'ataih.
HR. Al Bukhari (4992) dan Muslim (l/560).
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@L4gp
"Maha SuciAllah yang telah menurunkan Al Furqaan (yaituAl

Qur'an) kepada hbmba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan
kepada seluruh alam, yang kqtunyaan-Nyalah kerajaan langit dan

bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-
Nya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala

sesuatu, dan Dia menetapkan ukuron-ukurannya dengan serapi-
rapinya Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia

(untuk disembah), lang tidak menciptakan sesuatu apa pun, bahkan
mereka sendiripun diciptakan dan tidak kuasa untuk (menolak)

sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak (puta untuk
mengambil) sesuatu kemanfaatan pun, dan tidak kuasa mematikan,
menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan. Dan orang-orang
kaftr berkata, 'Al Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan ysng

"$idi,i,
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diada-adakan (oleh Muhammad), dan dia dibantu oleh kaumyang
lain'. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezhaliman

dan dusta yang besar. Dan mereha berkata, 'Dongengan-dongengan
orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka

dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang,.

Katakanlah,'Al Qur'an itu diturunkan (Allah) Yang mengetahui
segala rahasia di langit dan buml Sesungguhnya Dia adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang'."

(Qs. Al Furqaan [25]: 1-6)

Dalam surah ini Allah SWT membicarakan tentang tauhid,
karena merupakan hal yang paling utama dan paling penting,

kemudian tentang kenabian karena merupakan perantara, kemudian
tentang pembangkitan kembali karena merupakan penutup.

lsal !)3G diambil darikjt,tumbuh dan bertambah, baik riil
maupun immateril.

,. . Az-Zajjaj berkata, * !L$ adalatr bentuk Jbrit dmtk jjl.Makna
t{ r)t adalah banyak kebaikan. "

Al Farra mengatakan bahwa t$ a+";3rif aaam batrasa Arab
artinya sama. Maknanya adalatr keagungan

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, bertambatr

dan banyak iemberiannya

Ada juga yang mengutuk- batrwa makrranya adalah, tenrs-

menerus dan berkesinambungan.

An-Natrhas berkata" i'ti ,** paling tepat menurut pengertian

bahasa."

Bentuk derivasi Qrr"q kata) dari '"'rpt '17. yang artinya
sesuatu itu tetap. Contohnya Jbtt'$. (unta itu berlutut), yakni tetap.
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, Pendapat Al Farra disanggatr, bahwa yang benar .,.1-rrfit adalah

. dari a.r(LJr (kesucian).

Para ulama mengatakan batrwa lafazh ini hanya digrrnakan

untuk Allah SWT dan tidak digunakan kecuali dengan bentuk lafazh

madhi. .

i€;;it @embeda) ini adalah Al Qur'an, disebut 36j 6embeda)
karena membedakan antara yang haq dengan yang batil dengan

hukum-hukumnya, atau antara yang membenarkan dan membatalkan,

Maksud +i lnamba-Nya) adalah Nabi Muhammad SAW.

Altah lalu menyebutkan alasan penunrnan Al Qur'an, 'ok
ti Ajiit (agar dia meijadi pemberi peringatan kepada seluruh

alam),karena peringatan itu yang merupakan masuk penurunannya.

Pemberi. peringatan itu adalah Muhammad SAW atau Al

Qur'an, dan maksud Ajtit (kcpada seluruh alam) di sini adalah

manusia dan jin, karena Nabi SAW diutus kepada mereka, dan tidak

ada nabi selain beliau yang diutus kepada manusia dan jin.

'rrfIt adatah ]riiJr (pemberi peringatan), aEN Muhammad

menjadi pemberi peringatan, atau agar penunrnan Al Qur'an menjadi

pemberi peringatan

Bisa juga i-ill di sini bermakna mashdar sebagai bentuk

mubalaghah (hiperbola), yakni r]r.ii1 iir.;i1 1p"orr.*uroya sebagai

peringatan) atau rjrily 'rbi oili. @ei Muhammad menjadi

peringatan). Menetapkxr dhamir-nya untrrk Nabi SAW adalah lebih

tepat, karena terlahirnya peringatan secara hakiki adalatr dari beliau,

dan secara kiasan adalah dari Al Qur'an, maka mengartikannya secara

hakiki pasti lebih tepat dan lebih dekat dengan yang disebutkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa mengembal rkan dhamir-.nya

kepada ir(jfr aaAahlebih tepat berdasarkan firman-Nyu i'i:jfttliiy-
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ii; <g,A"li(Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk

kepada [ialanJ yang lebih lurus). (Qs. Al lsraa' [17]: 9).

Allah lalu menyebutkan empat sifat Diri-Nya:

Pertama: ,r:'i! 95fli iii li lvrrg kepunvaan-Nvalah

kerajaan langit dan bumi),dan bukan kepunyaan selain-Nya, sehingga

Dialah yang berhak mengatur keduanya. Posisi maushul tril] V*g
terakhir bisa saja sebagai badal atau keterangan untuk maushuf (yang

disifati) yang pertama, dan konteks penyifatan ini lebih tepat. Ini

menunjukkan betapa segala sesuatu di dam semesta ini beserta segala

keelokannya sangat membutuhkan-Nya untuk dapat bertahan dan

sebagainya

Kedua: \3Jr 3;t J-2 gon Dia tidak mempunvai anak)

mengandung sanggahan terhadap kaum Nasrani dan Yahudi-

Ketiga: ,lff aA fr K'- {t (dan tidak ada selattu bagi-Nva

dalam kelansaan[NyaD mengandung sanggatran terhadap golongan-

golongan musyrikin para penyembah berhala dan pelaku syirik yang

tersembunyi

Keempat: 2;j 
'f,>'git (dan Dia telah menciptakan segala

sesuatu) yang ada, t-fi ffi (dan Dia menetapkan ukuran-uhtrannya

dengan serapi-rapinya). Maksudnya adalah menetapkan segala

sesuatu yang diciptakan-Nya dengan hikmatr-Nya sesuai kehendak-

Nya, serta mempersiapkan segala sesuatu yang sesuai baginya.

Al Wahidi berkata, "Para mufassir berkatq 'Menetapkan

segala sesuatu pada segl ajal dan rezekinya. Lalu berjalanlatr

ketetapan-ketetapan itu pada apa-apayang diciptakan-Nya'."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud 3iair lyami aari
'Oti-) adalatr sekadar mengadakan, tanpa disertai makna penetapan

ukuran, walaupun sebenamya memang tidak terlepas dari itu.
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Jadi, maknanya adalah, mengadakan segala sesuafu, lalu

menetapkan kadar-kadarnya. Pemaknaan demikian ini agar tidak

terjadi pengulangan.

Allah SWT lalu menyatakan rendahnya' kepercayaan-

kepercayaan para penyembah berhata, ''r4y. 
"-4;" 4bi3; Qremufriin

mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia [untuk disembahJ).

Dlnmir pada kalim a1 rli6& (mereka mengambif) ditujukan kepada

kaum musyrik, walaupun sebelumnya tidak disebutkan, karena

ketiadaan sekutu bagi mereka Maksudnya, orang-orang musyrik

mengambil tnhan-tuhan selain Allah untuk diri mereka.tJ €;4;=<
(yang tidak menciptakan s e suatu apa pun).

Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai sifat untuk

'-r.Q! 1t"t ""-tuhan),yakni 
yang tidak mampu menciptakan apa pun.

Penggunaan lafazh yang biasa digunakan oleh yang berakal

b/akni 6;&i] uaaun karena dominasi yang berakal terhadap yang

tidak berakal, sebab di antara sesembahan-sesembahan orang-orang

kafir adalah para malaikat,lh:rir, dan Al Masih.

3;& {-t {t"nUn mereka sendiri pun diciptatran) maksudnya

adalah diciptakan oleh Allah SWT.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa diungkapkannya '4',
(tuhan-nlun) dengan dhamir yang berakal [yakni diperlakukan

sebagai yang berkal], adalah berdasarkan keyakinan orang-orang kafir

bahwatuhan-tuhan itu dapat mendatangkan mudharat dan manfaat.

Ada juga yang mengatakan bahwa mal<na 'o;:#- 
it {t"lrto"

mereka sendiri pun diciptakan) adalah, para penyembah merekalah

yang membuat atau membentuk mereka.

Selaqiutnya Allah menyifati tuhan-tuhan kaum musyrik

dengan kelematran yang sanga! Cn*; 9, @*\ 6KF,li @on

tidak htasa untuk [menolakJ sesuotu kemudharatan dari dirinya dan

tidak [pula untuk mengambilJ sesuatu kemanfaatan pun), yakni tidak
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mampu mendatangkan manfaat bagi diri mereka dan tidak pula

mencegah mudharat dari diri mereka. Didahulukannya penyebutan

mudharat karena mencegahnya adalatr lebih penting daripada

mendatangkan manfaat, dan karena fuhan-tuhan itu tidak mampu

mencegah mudharat dari diri mereka dan tidak m,rmpu mendatangkan

manfaat bagi diri mereka sendiri, maka bagaimana bisa mereka

berkuasa atas para penyembah mereka?

Allah lalu menambatrkan keterangan tentang kelematran

mereka, ii, {;t; i; C; 'tKfr$-t @an tidak htasa mematikan,

menghidupkan dan tidak [pulal membongkitkan), yakni tidak mampu
mematikan yang hidup, tidak mampu menghidupkan yang telah mati,
dan tidak mampu membangkitkan kembali mereka dari kubur, karena

)ir$, @embangkitan kembali setelah mati) adalah menghidupkan

kembali setelah mati. Dikatakan t,:Ui dtst lt' '#l (Allah
membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati, lalu mereka

pun bangkit). Contohnya adalah ungkapan Al A'sya berikut ini:

i8,*n8;U t:?rb'd$t Ji &
"Sampai manusia mengatakan tentang apa yang mereka lihat,

'Sungguh menakjublcan sekali mayat yang hidup kembali'."

Allah lalu menyebutkan tentang sytbhat-sytbhat-tya
(kerancuan) para pengingkar kenabian:

syubhat penamo, iiy-*yii.6 3t W ir-$i Jg, (dan orang-
orang lufir berkata, "Al Qur'an ini tidak lain hanyalah
ke b ohongan'). Maksudnya adalah diada-adakan oleh Muhammad.

Kata penunjuk iii (ini) menunjukkan kepada el Qur'an. ,lJff
& {a" dia dibantu), yakni dalam mengada-ada itu, 6it(, U
(oleh kaumyang lain), yakni dibantu oleh kaum Yahudi.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adilah abu
Fakihah Yasar maula Al Hadhrami, Adas maula Huwathib bin Abdul
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lJzzz,lan Jabr maula Ibnu Amir. Ketiga orang ini dari kalangan

Yahudi- Pembahasan serupa ini telah dikemukakan dalam penafsiran

surah An-Nahl.

Allah lalu menyanggah merek4 iit 6L -{"V 331 (maka

sennggubrya mereka telah berbuat suatu kezhaliman dan dusta yang

besu). lvlaksudnya adalalL sungguh mereka telatr menyatakan

keztaliman yang luar biasa besar dan kedustaan yang sangat nyata.

Ittuulrub-tya fil uaufuU karena dampak darifr't ifsi,karera
iV U^d"ng digunakan seperti ,J'f duo menjadi muta'addi (transitif;

memerlukan objek) seperti muta'addi-nya u$.

Az-7ayaj mengatakan bahwa manshub-nya itu dengan

mengbilangkan huruf yang mengkhafadhkan. Asalnya yaitu 
fla.'rryie 

.

Ada juga.yang mengatakan bahwa manshub-nya itu karena

sebagai lrual (keterangan kondisi). Dinyatakannya itu sebagai

kezhaliman dari merek4 karena mereka telah menisbatkan keburukan

kepada yang sebenarnya terbebas dari itu, jadi mereka telah

menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan inilah kezhaliman.

Adapun dinyatakan sebagai kedustaan, maka itu cukup jelas, karena

merekatelah berdusta dengan perkataan itu.

Allah lalu menyebutkan syubhat kedua, <i;Ji 3*Afj6;
(dan mereka berkata, "Dongengan-dongengan orang-orang dahulu),

yakni cerita-cerita orang-orang terdahulu dan kisah-kisah yang mereka

tuliskan.

Az-7anaj berkat4 "Bentuk tunggal '*6\i adalah itl*.'t
(kisah mitos; hikayat; legenda), seperti kata L-;61a*r'zir:el.-

Ulama lain berkata *il$ adalah bentuk jamak dari')G)i,
t'

s€eerti l<atz'J'J'61 6""i 3ll :'
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fTii z--i (dimintanya supoya dituliskan) maksudnya adalah

+!;l:"y (meminta dituliskan) atau a-,Jl ri;lr lmenuliskannya untuk

dirinya).

Posisi tli;: a-'t adalah nashab, karena sebagai haal dad.

Sbtl Atau posisinya adalah rafa', karena sebagai khabar kedua,

sebab ibti pada posisi rafa'sebagai khabar dan mubtada'yang

dibuang, yakni Wh Ujti '*61 9+i (ini dongengan-dongengan

orang-orang dahulu yang dimintanya supaya dituliskan). Bisa juga

ibti sebagai mub tada' aar t T ii z'1 sebagai khab ar-nya. Bisa juga

makna \1ii'z-1 adalah menghimpunkannya dari kitab-kitab, yaitu

qldr @enghimpunan), bukan arrr 
Cdu, 

i;.r;ilr 6"t,rlisan dengan pena).

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Thalhah membacanyu r4:$?i, dalam bentuk mabni lil maf'ul.

Maknanya adalah +.tf i q$?r laitutiskan untuknya oleh seorang

penulis), karena beliau seorang yang buta huruf, tidak dapat menulis.

Kemudian huruf laam-nya dibuang sehingga fi'l yang ada

tertuju pada dhamir danmenjadi iri1.r4;iit (seseorang menuliskannya

unttrk beliau). Kemudian fi'l-nya ditetapkan untuk dhamir, yanrg

dhamir-nya itu adalatr 6([ maka berubah menjadi marfu' yarrg

mustatar (tersembunyi), yang sebelumnya manshub bariz (nampak

atau jelas). Demikian yang diuraikan dalam Al Kasysyaf. Akan tetapi,

Abu Hayyan menyanggahnya.

** & (431maka dibacakanlah dongenghn itu kepadanya)

maksudnya adalah, dibacakan kepadanya dongengan-dongengan itu

kepadanya setelatr dongengan-dongengan itu dituliskan untuknya,

agar dia dapat menghapalnya daxi mulut orang-orang yang

membacakannya kepadanya dari tulisan-fulisan itu, karenadia seorang

yang buta huruf, sehingga tidak dapat membaca tulisan-tulisan itu.

Bisa juga makna tTie z---laaalah hendak menuliskannya, i-tti
*tf" isii (maka dibacalmnlah dongengan itu kepadanya), karena
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dikatakan '*{<r'# *'*ii (aku membacakan kepadanya, sementara

dia mencatat).

5*! :,:4 (setiap pagi dan petang) maksudnya adalah

Lfti'rlb (setiap pagi dan petang), seakan-akan mereka mengatakan

batrwa orang-orang itu mengajari Muhammad setiap pagi dan petang:

Ada juga yang mengatakan bahwa makna (=,fi {,:4
(setiap pagi dan petang) adalah terus-menerus di semua waktu.

Altah swT lalu meqiawab swbhatini, 4'.,/t1 Ji-";rt'rii,i,
,?-:'i6 glllft Qratakanlata "Al Qur'an itu diturunlan [AttahJ Yang

mengetahui segala rahasia di langit dan bumi.'). Maksudnya adalah,

itu bukanlah sesuatu yang diada-adakannya dengan bantuan orang

lain, dan bukan pula atas penulisan orang lain dari dongengan-

dongengan orang-orang terdahulq melainkan itu adalatr perintah

samawi yang diturunkan oleh Dzat yang mengetahui segala sesuatu,

tidak ada sesuatu pun yang tuput dari pengetahuannya. Oleh karena

itu, kalian tidak mampu menandinginya dan tidak mampu

mendatangkan satu surah pun yang seperti itu.

Dikhususkannya penyebutkan ';)\ (rahasia) bertujuan

mengisyaratkan. bahwa apa-apa yang Allah SWT turunkan

menghimpun rahasia-rahasia luhur dan indah yang tidak dapat

dijangkau oleh akal manusia. 3$t aAA* r.lilr $ang gaib), yakni

Atlah mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi.

Kalimat G;g&0A {3y{sesunswhnya Dia adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang) sebagai alasan penangguhan

siksaan. Maksudnya, kendati kalian layak segera ditimpa siksaan

akibat sikap pendustaan dar dan keztraliman terhadap Rasul-Nya,

rurmun Allah tidak segera menimpakan itu kepada kalian, karena Dia

banyak memberi ampunan dan ralrmat.
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Ibnu Abi Hatim meriwaya&an dari Ibnu Abbas, mengeaai

firman-Nya, lStG Waha Suci), dia berkata, "Ini bentuk Ptit dari
kj'"

At Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al'Mtrndzir dan

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

6it(' ?j & il6-, fa"" dia dibantu oleh kaum yang lain), dia

berkata, "lMaksudnya adala ) kaum Yahudi. $il$L iS 331(matra

sesungguhnya merelca telah berbuat suatu kezhaliman dan dusta yang

besar), yakni (f lkedustaan)."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-Ny a" ir$li 'tj u,,jJi tj|
."):, & (Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan [yaitu
Al Qur'anJ kepada hamba-Nya), dia berkata, "Maksudnya adalatr Al
Qur'an, di dalamnya disebutkan yang dihalalkan-Nya, yang

diharamkan-Nya, syariat-syariat-Nya, dan aturan-aturan-Nya. Allah
juga membedakan antara yang haq dan yang batrl. tt$ <ljjjt 'bK!

(agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam). Allah
mengutus Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan dari Allah
untuk memperingatkan manusia'tentang siksaan Allah dan adzab-

adzab-Nya yang telatr menimpa umat-umat sebelum kalian. fu'riit
6fi :,# 9;j ga" Dia telah menciptakan segala sesuaht, dan Dia
menetaplran ulatran-ukurannya dengan serapi-rapilrya). Allah
menciptakan kepantasan untuk segala sesuatu yang diciptakannya

dengan ukuran yang sangat detail. '11!, .A; e. bih; (kemudian

mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia [untuk disembah), yaitu

berhala-berhala yang disembah selain Allah. 'ii| it t;, /;:^6$
(yang tidak menciptaknn sesuatu apa pun, bahkan mereka sendiri pun

diciptakan), yaitu Allah Yang Matra Pencipta lagi Pemberi rezeki.

Berhala-berhala ini diciptakan dan tidak dapat menciptakan apa pun,

tidak dapat mendatangkan mudharat dan manfaat, tidak memiliki
kematian dan kehidupan, serta tidak memiliki kemampuan melalrukan
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pembangkitan kembali. W '"-5i J6 (dan orang-orang kafir

berlcata). Ini perkataan kaum musyrik Makkah. &t {t T::s irl- 6t
Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan), yakni ird'
(kebohongan) r:i" frl& )ii{ OanS diada-adakan [oteh MuhammadJ,

dan dia dibantu), yakni terhadap perkataan dan perintahnya ini,'lll,le
ai;ii3b.a6636e; @ 6{r& -f^;3frZit( @teh tcaum ying
lain. Malra sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kczhaliman dan

dusta yang besar. Dan mereka berkata, "Dongengan-dongengan
orang-orang dohulu."). Maksudnya adalah dongengan-dongengan dan

cerita-cerita orang-orang dahulu."

i$ sj'eii*t J & ;Ji;t 327. );) r::1 4c $$
LKSSaAu*5 9_*A*6f4StS*y
v*-$ya}?soL-5i-'Yht j61;r:'uc-ZZX

fi M3g$ d-f V;,3:'<-/,i @ SlJ,
*Vte(*654;A, W'cj,=Ee

UKX@ Yrb,fr tA |i!'itq* e cr+ eg
g* d riltJrit@ W'&6u, Cto ;.t{Ii$\a;
'CrJi W k d ri;fi"'',1, @ f,,;p, 6:3 6 W p
6;3V:6 (,,5 S#'$t Vi{G} S# a$ v"
Z;irK * di ;t:rig ;r 3i 6tfi 'S 

@ r,*

,,Wifilrfr
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@f'r,;4{;"{'A(;y"<-d.uv5;i61L4+.#
@ {rt:6{ra;

,rDan mereka berkata" ,Mengapa Rasul ini memakan makanan dan

berjolan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan hepadanya

seorang maiaikat agar malaikat itu memberikan peringatan

bersama-sama dengan dia, atau (mengapa titlak) diturunkan

kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada kebun

baginya, yang dia dapat mahan dari (hasil)nya?' Dan orang-otang

yang zhalim itu berkata,'Kamu sekalian tidak lain hanyalah

mengikuti s eorang lelahi yang kena s ihir'. Perhatikanlah,

bagaimana mereka mcmbuat perbandingan-perbandingan tentang

kamu,lalu sesatlah mereko. Mereka tidak sanggup (mendapatkan)

jalan (untuk menentang herasulanmu). Maha suci (Allah) Yang

jika Dia menghendaki, niscaya diiadikan-Nya bagima yang lebih

baik dariyang demikian, (yaitu) surga-surgayang mengalir sungai-

sungai di bawahnya, dan diiadihan-Nya (pula) untukmu istana-

istan* Bahkan mereha mendustahan Hari Kiamat Dan Kami

secliakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan

I.Iari Kiamal Apabila neraha itu ntelihat mereka dari tempat yang

jauh, mereka mendengar hegeramannya dan suata nyalanya. Dan

apabila mereka dilemparkan he tempat yang sempit di neraka itu

dengan dibeknggu, mereha di sana menghatapkan hebinasaan

(Akan dikatakan kepada mbreka),'Janganlah kamu mengharaphan

satu kebinasaan saja, melainkan harapkanlah kebinosaan yang

banyak,. Katakanlah,,Apakah (adzab) yang demikian ituyang baik'

atau surga yang kekal yang diianjikan kepada orang-orang yang

bertakwa?, surga itu meniadi balasan dan tempat kembali bagi

mereka Bagi mereka di dalam surga itu apayang mereka

kehendaki, sedang mereka kekal (di dalamnya). (Hal itu) adalah

janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-Nya)'"
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(Qs. At X'urqaan l25lz 7-16)

Allah menyebutkan hujatan mereka terhadap Rasulutlatr SAW,

)t-i (i,6 
4Y $$ g* mereka berkata, "Mengapa Rasul ini.').Kata

penunjuk ini bernada mengecilkan perihal yang ditu{uknya, y?t*
Rasulutlah SAW, dan inilah bentuk ejekan dan olokan.

iV{,it -: ,;fi t3hl 'SUf- (memakan matronan dan

berjalan di pasar-pasar) maksudnya adalah, mengapa dia (Rasulullah)

memakan makanan sebagaimana kami memakan makanan dan

berbolak balik di pasar-pasar trntuk mencari penghidupan seperti

kami?

Mereka menyatakan bahwa semestinya dia adalatr malaikat
yang tidak membutuhkan makanan dan tidak perlu mencari

penghidupan.

6 istithamiyah Qtarfikel tanya) ini berada pada posisi rafa'
sebagai mubtada', dan pertanyaan ini untuk mengingkari. Khabar dari
mubtada' ini adalah J$jr r.t4..

Kalimat JLY,- berada pada posisi nashab sebagai haal
(keterangan kondisi), maka lengkaplah fungsi pemberitaan ini,
sebagaimana firman-Nya,'b-*;';f$i ri pt' (maka mengapa mereka

[orang-orang lrufrr] berpaling dari peringatan [AllahfT (Qs. Al
Muddatstsir p\: a\.

Pengingkaran tersebut diaralrkan kepada akibat, kendati ada

sebabnnya, yaitu makan dan berjalan, akan tetapi hat itu dianggap jauh

(tidak wajar) karena mereka menganggap tidak ada sebabnya, sebagai

bentuk ejekan dan olokan. Maknanya adalatr, jika benar kenabian

yang diklaimnya, lalu mengapa perihalnya tidak berbeda dengan

perihal kami?
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(,-*,a& <;fi5:S ,lyi|-{i 1*rngopa tidak diturunknn

kepadarrya seorang malaikat ggar malaikat itu memberikan

peringatan bersama-sama dengan dia). Mereka meminta agar Nabi

SAW disertai oleh seorang malaikat yang meneguhkannya dan

membantunya. Mereka menurunkan volume tunfutannya, yang

sebelumnya menuntut dikirimnya seorang rasul (utusan) dari kalangan

malaikat yang tidak membutuhkan makanan dan minuman

Jumhur membacany" $fi, dengag nashab, karena sebagai

penimpal pengkhususan. Ini juga dibac"'ir-35, dengan rafa', karena

di-'athf-kankepada jj. fti memang boleh dr-'athf-katkepada yang

madhi, karena maksudnya adalah mustaqbal

14 $yf* 5 (atau [mengapa tidakJ diturunknn lcepadanya

perbendaharaan) di-'athf-l<an kepada $ a* tidak boleh di-'athf-

ian kepad " !Si'. Maknanya adalah, y ,lli! >t.6 (mengapa tidak

diturunkan kepadanya perbendaharaan). Di sini mereka menurunkan

lagi tuntutannya dari menuntut diserta malaikat kepada tuntutan agar

diturunkan kepadanya perbendaharaan dari langit, sehingga tidak

perlu mencari rezeki.

t/el lLl-'z-L fr'ltK3 J lotou [mengapa tidakJ ada kebun

baginyo, yang dia dapat makan dari ftosilJryya?). Jumhur

membacanya f63, dengan huruf ,aa'.

Al A'masy dan Qatadah membacany"ltkdengan hurufyaa',

karena ta' nit s-ny a i-% t a"yhakiki.

Hamzah, Ali, dan Khalaf membacanyu'SHi, dengan hunrf

nuun.

Ulama yang lain membacanya l*, dengan huruf yaa'.

Maksudnya? mengapa tidak ada kebun baginya sehingga kami bisa

makan dari buah-buahannya, atau sehingga dia bisa makan darinya.

Dengan demikian, dia mempunyai kelebihan atas kami.
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An-Nahhas berkata, *Kedua qira'ah (cara baca) diatas adalah

baik, kendatt qira'ah dengan huruf yaa' lebih jelas, karena telah

didahului oleh penyebutan Nabi SAW, dan kernbalinya dhamir
kepada beliau adalah lebih jetas.'

Sj.A jL- $ya;,}i oLOj:Jl6tl J6t (dan orang-orans
yang zhalim itu berlcata" "Komt sekolian tidak lain hanyalah

mengihtti seorang lelaki yang kena sihir.'). Maksud li.t,l:t
(orang-orang yang zhalim) adalah orang-orang yang mengatakan

perkataan yang pertama Penggunaan lafazh zhahir pada posisi samar

dan disertai penyifatan dengan kezialimarr bertujuan menyandangkan

sifat ini kepada mereka. Maksudnya kalian hanya mengikuti seorang

lelaki yang akalnya dikuasai oleh sihir.

Ada juga yang mengatakan .ie ,s i*i ("tuti yang berparu-

paru). Maksudnya adalah manusii yang berparu-paru, bukannya

malaikat. Perfelasan seperti ini telah dipaparkan sebelumnya dalam

surah Subfoaana.2

'Jufrii 4i V; 3i- 3ilt Qterhatitrantah, bagaimana
merelra membuat perbandingan-perbandingan tentang lamu) agar

mereka dapat mendustakanmu-

' 'Jglrtadalah ucapan-ucapan ganjil dan tuntutan-tuntutan aneh,

yaitu hal-hal yang mereka sebutkan di sini tadi. \

C*it Q"t" sesatlah mereka) dari kebenaran, sehingga mereka

tidak menemukan jalan untuk menentangnya dan tidak mencapai

sesuatu pun dari itu. Batrkan mereka hanya mengemukakan perkataan-

perkataan rryeleneh yang tidak layak diucapkan oleh orang bodoh
sekalipun. Oleh karena itq Allah berfirman, fu,A 6_;#J_ \t
(mereka tidak sanggup [mendapatkanJ jalan [untuk menentang

lrerasulanmu),yalai tidak menemukan jalan untuk mencela kenabian

Nabi ini.

'Maksudnya'adatah suratr Al Israa' ayat 48.
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. iU, n(i 6i 'J;'M .,Lisfi ill6 Wana suci [AttahJ Yang

jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik

dari yang demiHan) maksudnya adalah banyak kebaikan yang bila

Dia menghendaki niscaya dijadikan-Nya bagimu dengan segera di

dunia yang lebih baik daripada yang mereka tuntut itu.

Allah lalu menafsirkan yang lebih baik it't, (t#7-n'"q'

}#'ii (yait"J surga'surga yang mengalir sungai-sungai di

bawahnya). Jadi, g,Sisebagubadal dati $1.

Yt:;t 6 Jgt (dan diiadikan-Nya [pulal untubnu istona-

istana) di-'athf-kar- kepada posisi 'J4, yaitu imm- Jumhur

membacanya dengan iazry, sedangkan Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan

Abu Bakar membacanya $iv'-, dengan rafa'karcna dianggap sebagai

kalimat permulaan.

Dinyatakan dalam ilml i'rab,bafiwa bila kata syarat berbentuk

madhi, maka penimpalny a boleh j azm dan boleh }uga r afa' . J adi''J1;
di sini bisa pada posisi jazm dan bisa juga pada posisi rafa" sehingga

yang di-'athJty*rkepadanya jugabisa jazm dan bisa rafa'.Ini dibaca

juga {engan nashab. Atau dibaca juga dengan meng-idgham-kan

(memasukkan) huruf laam padalata71.!( t" dalam huruf laam pada

lafazh Jgt karena bertemunya dua huruf yang sama. Dapat ju$d

dibaca tanpa idgham, karena kedua kata ini terpisah.

'5ir lyakni bentuk tunggal d*i Y;\ adalah rumah yang

dibuat dari bebatuan, karena orang yang tinggal di dalarnnya 'tfr
(dibatasi) dari pencapaian pihak lain kepadanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa '5ir adula6 rumah yang

dibuat dari tanatr dan jerami atau bulu domba.

Allah swT latu beralih dari hujatan mereka yang tidak layak

dikatakan oleh orang-orang berakal, {6t, liK $. (bahlan merelm

mendustaftan Hari Kiamat). Maksudnya, bahkan mereka bersikap

lebih aneh lagi dari semua itu, yaitu mendustakan Hari Kiamat. Oleh
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karena itu, mereka tidak mendapat manfaat dari dalil-dalil dan bukti-

bukti, serta tidak mencermatinya.

Allah SWT lalu menyebutkan apa yang disediakannya bagi

orang-orang yang mendustakan Hari Kiamat, rtgf| -".:e dE-i;Y
folgan Kami sediakan nerakayang merryala-nyala bagi siapayang

mendustalan Hari Kiamar). Kalimat ini berada pada posisi nashab

sebagai haal (keterangan kondisi), bahwa mereka bahkan

mendustakan Hari Kiamat, dan kondisinya adalah, Kami

menyediakan....

Abu Muslim berkatq *'EJibl yakni i4 ,SAi (* eCi+ (Kami

menjadikannya tersedia dan siap bagi mereka)."

l^;t Gt; ti 't-, #. g* A $t rll @pabita nerakn itu

melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar

lrcgeramannya dan suara nyalanya). Kalimat syarat ini berada pada

posisi nashob sebagai sifat untuk $,i-, karena lafazh irld mu'annats

yang bermakna ]tit (hfazh mu'annats).

Ada juga yang mengatakan bahwa makna alt lil adalah,

apabila tampak oleh mereka. Jadi, neraka itu tarripak dari kejauhan.

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah, apabila para

penjaga neraka melihat mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa "melihat" di sini adalatr

hakikat. Demikian pula dengan "geramannya." Memang tidak

mustahil Allah SWT menjadikannya demikian.

Makna *. pK a @ori tempat yang iauh) adalatr, neraka itu
dapat melihat mereka, kendati neraka berada jauh dari mereka.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa jaraknya dari mereka

adalah lama perjalanan selama limaratus tahun.

Makna L}6r uAA*r, neraka memiliki suara yang menunjukkan

geraman kepada orang-orang kafir, atau mendidihnya neraka itu
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mengeluarkan suara yang menyerupai geramanan. Sedangkan E:Jl
adalah suara yang terdengar dari dalam.

' Az-Z,ajjaj berkata, "Maksudnya adalatr mendengar sesuatu

yang menur{ukkan geraman, yaifu suara. Maksudnya, mereka

mendengar neraka bersuara yang menyerupai suara geraman."

Quthrub berkata, "Maksudnya adalah Q th;: W q t#
tji; (mereka mengetahui geftrmannya dan mendengax suara nyalanya),
seperti ungkapan penyair berikut ini:

t*:r3qt:k
'Samb il menyandang pedang dan tomb ak'.

Maksudnya ailalah 6ij \6 t (dan membawa tombak)."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, mereka

mendengar geramannya dan swua nyalanya bagi orang-orang yang

akan diadzab, sebagaimana firman-Nya, & 3.g, q. S (Mereta
mendengar lcegeramannya dan suara nyalanya). (Qs. Huud [11]:
106). #J ,3] dun huruf laam [(Ll mempunyai arti yang berdekatan,

seperti rrngkapan Ar ; r.ti Jal a* * g tiaJ,rl tfuf."f.anlah ini karena

Allah).

W k A'bXt 1y {aa apabila meretra dilempartran ke

tempat yang sempit di neraka irz). Disifatinya "tempaf'.dengan sifat
"sempit" bertujuan menunjukkan tambahan keseraman dan

memuncaknya petaka atas mereka. Manshub-nya 'rt31 (dengan

dibelenggu) adalah karena sebagai haal (keterxtgan kondisi), yakni
apabila mereka dilempar ke tempat sempit di dalam neraka dalam

keadaan terbelenggu; tangan ditautkan ke leher dengan belenggu besi.

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah 'a#.f
(dibelenggu tangannya ke belakang pundak).

20 TAFSIR FATHUL QADIR



Ada juga yang mengatakan bahwa mereka dibelenggu bersama

syetan-syetan mereka, yakni masing-masing dibelenggu dengan

syetannya.

Pembahasan seperti ini telatr dipaparkan dalam suratr

Ibraalriim, ALJ V" 1*"r"t(a di saru mengharapkan), yakni di

tempat yang sempit itu, r'# (kebinasaan), yakni tf)ti (kebinasaan).

Az-7-ajjaj berkata, "Manshub-nya ini karena sebagai mashdar,

yakni $i €i.-
Ada juga yang mengatakan batrwa mashub-nya itu karena

sebagai maful lahu..Mak'nanya adalah, di sana mereka mengharapkan

kebinasaan dan meneriakkannya tatkala petaka menimpa mereka-

Lalu mereka dijawab dengan, (+5 6# '# V;$ (o*o,
dikatakan lcepada merela), "Janganlah lamu mengharapknn satu

kebinasaan saja.'). Maksudnya, ucapan ini disampaikan kepada

mereka, dan yang mengucapkannya adalah para malaikat. Yakni:

Janganlah kalian mengharapkan satu kebinasaan sajq karena

kebinasaan yang akan kalian alami jauh lebih besar dan lebih berat.

Demikian yang dinyatakan oleh Az-7-aiai.

* g;3 V$ (meloinkan harapkanlah kcbinasaan yang

banyak). ]*lt adalah mashdu, bisa untuk sedikit dan bisa juga untuk

banyak, oleh karena itu tidak menggunakan bentuk jamak.

Contoh lain yang serupa adalah: tlii t* |t* (aku

memukulnya dengan pukulao yang banyak). Jui, ,ii si @iaduduk
lama sekali). Jadi, banyaknya di sini berdasarkan banyaknya harapan

yang terkait dengan kebinasaan tersebut, bukan karena banyaknya

porsi, lantaran kebinasaan itu addah sesuatu yang sama. Maknanya:

Janganlah kalian mengharapkan kebinasaan bagi diri kalian dengan

satu harapan saja, melainkan dengan banyak harapan, karena adzab

yang kalian alami itu jauh lebih berat karena akan berlangsung sangat

lamq bahkan tanpa batas.
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Ada juga yang mengatakan batrwa ini merupakan

penrmpamaan perihal mereka yang digambarkan dengan perihal orang

yang dikatakan itu kepadanya, padatral di sana tidak ada perkataan.

Ada juga yang mengut"L* bahwa maknanya adalah, kalian

tengalr mengalami banyak kebinasaan, karena adzabnyasangat banyak

dan beragam.

Pendapat yang lebih tepat adalah, maksud jawaban bagi

mereka ini adalah menunjukkan kekalnya adza;b mereka dan putus

asanya mereka dari mengharapkan kebinasaan yang dapat

menyelamatkan mereka dari apa yang sedang mereka alami saat itu.

Allah SWT lalu mencerca mereka dengan cercaan mendalam

melalui lisan Rasut-Ny+, <rifi L.3 ,4i itEftrs 7 X.A$',5
(lratalranlah, "Apakah [adzabJ yang demikian itu yang baik, atau

surga yang l(ekal yqng dijanlikan kepada orang-orang 'yang

bertalcwa?'). Kata penqnjuk UJ5 menunjukkan kepada neraka yang

disifati dengan sifat-sifat menakutkan itu. Maksudnya, apakah neraka

itu yang lebih baik, atau surga yang kekal?

Di-idhafah-kannya iA kepada $afi mengisyaratkan

kekalnya kenikmatannya dan tiada berakhir.

Makna <rjtii k) ,;i Oang diianiitrnn tcepada orang-orang

yang bertalwa) adalah, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang

bertakwa.

Disini digunakan Uata I Qebih baik), padahaldi neraka tidak

ada kebaikan sama sekali, karena orang Arab biasa menggunakan

redaksi seperti itu. Contohnya adalah penuturan Sibawaih dari mereka,

bahwa mereka mengatakan sii61lJr ?1 lJ!/y',.;t iirlr (apakah

kebahagiaan yang lebih engkau sukai? Atau kesengsaraan?).

Ada juga yang mengatakan batrwa ini bukan bentuk tafdhil

(superlatif; menunjukkan lebih), akan tetapi seperti ungkapan P i:+
(ada kebaikan padanya).
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An-Nahhas berkata, "Itu pendap at y a$g bagus."

Allah SwT kemudian berfirman, (63i5, t7 Jfit"rga itu

menjadi balasan dan tempat kcmbali bagi mereka). Maksudnya

adalah, surga me4iadi balasan bagi orang-orang yang bertakwa atas

amal-amal mereka, dan sebagai tempat kembali bagi mereka.

6)X74YW.;4 (bagi mereka di dalam surga itu apa vang
merelra kehendak) maksudnya adalah kenikmatan dan berbagai

kesenangan yang mereka kehendaki, sebagaimana disebutkan dalam

firman-Ny ", 'i(!in rA3 li l4- t$35 1oi datamnya tcamu

memperoleh apayang kamu inginkon). (Qs. Fushshilat [41]: 31).

Manshub-nya6tt!* (mereka t@kol) adalatr karena sebagu haal

(keterangan kondisi). Tentang maknanya, telah dikemukakan.

<F: 6{t A; i'9 <funat ituJ adatah ianii dari Tuhanmu

yang patut dimohonkan [kcpada-Nyafi maksudnya adalah, apa yang

mereka kehendaki ihr adalatr janji dmi Tuhanmu.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya kekekalan itu

merupakan janji dari Tuhanmu.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah jaqii yang

ditudukkan oleh firman-Nya, 5iA1 -ui O""S diianjikan trepada

orang-orang yang bertalcwa). Jadi, janji yang patut dimohonkan

adalah janji yang pasti, sehingga layak diminta dan dimohon,

sebagaimana frman-Nya, 'ayii g;GS3( eil;i9:., (y" Tuhon knmi,

berilah lrami apa yang telah Englcou janiikan kcpada kami dengan

perantaraan rasul-rasul Engkau). (Qs. Aali 'Imraan [3]: l9a).

Ada yang mengatakan bahwa para mal;ukat memohonkan

snrga unhrk mereka, sebagaimana firman-Nya, $i ,25 $ ;iirifi
#;t (Dan masuktranlah merekn ke dalam surga Adn yang telah

Englrau janjiknn lcepada mereka). (Qs. Ghaafir [40]: 8).
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Ada juga yang mengatakan bahwa janji itu pasti, walaupun

tidak dimohonkan.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatican dari

Ibnu Abbas, bahwa Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufran bin Harb, An-

Nadhr bin Al Harits, Abu Al Bahtari, Al Aswad bin Abdul

Muththalib, Zarn'ah bin Al Aswad, Al Walid bin Al Mughirah, Abu

Jahl bin Hisyam, Abdullah bin Abu Umayyah, Umayyah bin Khahq

Al Ash bin Wail, Nabih bin Al Haiiaj, serta Munabbih bin Al Hajjaj

berkumput, lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya,

"Undang Muhammad dan berdebatlah dengannya, agat kalian

mengetahui alasannya." Mereka lalu mengirim utusan kepada beliau,

"sesungguhnya para pemuka kaummu telah berkumpul untukmu

karena ingin berbicara denganmu."

Rasulullah SAW pun mendatangi mereka. Mereka berkata,

"Hai Muhammad, sesungguhnya kami mengundangmu unfuk

mengetahui alasanmu. Jika engkau dengan apa yang engkau bawa ini

tujuannya adalah mencari hartq maka kami akan mengumpulkan harta

kami untukmu. Jika dengan itu tujuannya adalah mencari kemuliaan,

maka kami akan mengangkafinu sebagai pemimpin. Jika dengan itu

tujuanmu adalah menjadi raja, maka kami akan mengangkatrnu

sebagai raja."

Rasutullah SAW lalu bersab da, ',iLl *|EL 6 ,oiii b c 6
* ,Stl:,\-,r'Jgt #ltt",#t,"d& ariJr r1 &o;l y r<ii;t
|w o,g ,:Si',i.bti j, aat';e ,1-;tlt,:-*-;. 6 t Fl"oi Gt?t ,i.S

+ !( i\,?1,,p iti7bfe,lytii u,irr d'€* ti y."& o,*
"S.t gr,- At iS3{ (Afu tidak seperti yang pnlian katapan itu. Aht
tidak membav,a itu untuk mencari harta lcalian, atau kBmuliaan di

tengah kalian, atau menjadi raia atas kalian. Akan tetapi Atlah

mengutusht kepada kalian sebagai rasul. Dia menururtkan Kitab

lrepadalat, serta memerintahkanku untuk menyampaikan berita

gembira dan peringatan kepada lcalian. Jadi, alcu menyampaikan
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lrzpada kalian risalah Tuhanht, dan alu menasihati kalian. Jika
kalian menerima dariku apa yang aku bawakan, ttako itulah nasib

baik lrnlian di dunia dan di akhirat. Tapi jika kalian menolaknya maka

aku almn bersabar dalam menjalankan perintah Allah hingga Allah
memutuskan antara aht dan kalian). i

Mereka lalu berkata, "Hai Muhammad, jika engkau tidak mau

menerima apa pun dari apa yang kami tawarkan kepadamu 
-atau

mereka mengatakan: jika tidak engkau lakukan- maka mohonlah

untuk dirimu dan mohonlatr kepada Tuhanmu agar Dia mengirim
seorang malaikat yang membenarkanmu tentang apa yang engkau

katakan serta membantah kami tentangmu. Mohonlatr juga kepada-

Nya agar menjadikan untukmu kebun-kebun dan istana-istana emas

dan perak yang mencukupimu dari apa yang kami lihat engkau

mengupayakannya, karena sesungguhnya engkau juga pergi ke pasar

dan mencari penghidupan sebagaimana halnya kami. Dengan

demikian, kami mengetahui kelebihanmu dan kedudukanrriu di
hadapan Tuhanmu jika engkau benar-benar seorang rasul,

sebagaimana engkau nyatakan."

Rasulullatr SAW lalu bersabd4 if"il:,;-glU uf 6 ,Jrti; $f 6
tiqi t:H. g5 3' '#j l\ '&1 '4. r: aia (enu tildak'akan
melahtlran itu. Aht bukanlah orang yang memohon ini kepada

Tuhannya, dan aht tidak diutus kcpada kalian untuk hal ini. Akan
tetapi Allah mengutusht sebagai pemba,wa berita gembira dan
pemberi peringatan).

Berkenaan dengan itu, Allah menurunkan ayat, 41$13i75113'#,ff bfi{ a a.H: iv$1 53V ;{iy $ yaFfi it
fr;. AJ i? it Zt#i'i1 -A-(Dan Kami ttdan mengutus

rasul-rasul sebelummu, melainknn mereka sungguh memakan

malranan dan berjalan di pasor-pasar. Dan Kami jaditran sebagian

lmmu cobaan bagi yang lain. Sanggupkah lmmu bersabar? Dan
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adalah Tuhanmu Maha Melihat). (Qs. Al Furqaan [25]: 2O).3

Maksudnya, Aku menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi

sebagian lain, agar kamu bersabar. Jika Aku menghendaki untuk Aku
jadikan dunia bersama para rasul-Ku sehingga mereka tidak

menyelisihi, niscaya Aku lahrkan.

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibatr dalam Al Mushannaf, ltbd bn
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Khaitsamah, dia berkata "Dikatakan

kepada Nabi SAW, 'Jika engkau mau, Kami berikan kepadamu

perbedaharaan-perbendaharaan bumi dan kunci-kuncinya yang tidak

pernatr diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, dan tidak akan

Kami berikan kepada seorang pun setelahmu, dan hat itu tidak

mengurangi apa pun milikmu di sisi Allah. Jika engkau mau, Kami

himpunkan itu untukmu di a}tyiat'. Beliau lalu menjawab, ,).A#y
,:-;-7i e (Himpunkanlah itu untukku di alhirat). Allah SWT lalu

menurunkan ayat, tQ$ q. "; # 6Vt e# 6i'# i6 
"W if, 

{tti
gr* J Jg, f$'il 1u"tti sici [AltahJ Yang iika Dia menghendaki,

niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikia4

[yaitu| surgq-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan

dij adilrnn-Nya [pulal untulqnu istana-istana)."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu darinya melalui

jalur lainnya.

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

Hatim meriwayatkan dari jalur Khalid bin Duraik, dari seorang lelaki

sahabat, dia berkata: Nabi SAW bersabda, Jr:51 tt ,&i i 6'd, ,pV

3 HR. Ibnu Jarir (18/139, 140).
Disebutkan oleh Al Ghazali dalan Fiqh As-Sirah yang menyerupai itu ketika

diutusnya Utbah bin Rabi'ah, lalu Nabi SAW membacakan kepadanya permulaan

surah Fushshilat, hingga, "Jika mereko berpaling, maka katakanlah, 'Alat telah

memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan

Tsamud'." (Qs. Fushshilat [41 ]:' l3).
Al Albani brk"Sanadhadits ini hasan;'
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,t&7b €'&.\:rAJ ,p,r'; f il#, )f ,y*{.ts f dt,(Barangsiapa

berkata atas namaku apa yang tidak alcu lcatakan, atau mengaht-aku

(lrcturunan) kepada selain orang tuarq/a, atau berafiliasi kepada

selain maula-maulanya, maka henda&ah dia menempati temptat duduk

di antara dua mata Jahanam).

Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Jahanam itu

mempunyai dua mata?" Beliau menjawab, ti11 ,J* ilr iJ; 6i |#
g+.". 9k'U f+?t (Ya. Tidakkah engkau dengar Alloh berfirman,

"Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh-")-a

Adam bin Abi Iyas dalam Tafsir-nya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nyu, $.,.K u e+ltfiy(apabila nerala itu

melihat merekd dari tempat yang jauh), dia berkata, "Dari jarak sejauh

perjalanan seratus tahun. Maksudnya adalah, ketika didatangkan

Jahanam, dia dikekang oleh tujuh puluh ribu kekang, YmB setiap

kekang dipegang oleh tujuh puluh ribu malaikat. Seandainya

dibiarkan, niscaya dia mendatangi setiap yang baik dan yang jahat.

{r* 6iS A l)S lmereka mendengar kegeramannya dan suara

nyalanya). Ketika terdengar suzua kobaran nyalanya, tidak ada setetes

pun air mata kecuali akan keluar. Kemudian terdengar lagi nyalanya,

maka rontoklah jantung dari tempatnya dan naik hingga mencapai

kerongkongan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yafrya bin Usaid, bahwa

Rasulullah SAW ditanya mengenai firnan AUah, Wkf+61f'*
'r-i;fr (dan apabila mereka dilemparkan kc ternpat yang sempit di

neralra itu dengan dibelenggu), beliau lalu berSabda, 9a oal q{ti
Yv.J, e sjt 'o:$LJ- Ci .,r,ir e oi'H dy{Or^i Dzat yang jiwalat

berada di tangan-Nya. Sesungguhrrya mereka benar-benar

o oha'y.
HR. Ibnu Jarir (18/140) dan Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya (3/310).

Dalam sanadnya terdapat Khalid bin Durailg orang yang tidak pernah berjumpa

dengan seorang sahabat pun. Ini riwayat yang terputus sanadnya.

D i sebutkan o leh Al Albani dalam A dh- D h a' ifah (99 4).
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dipancanglcan di dalam neraka sebagaimana dipancmtgkannya pasak

pada dinding).S

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang ayat,*$j"\Aff b'@uf
di sana mengharapknn kebinasaan), bahwa makzudnya adalerh Xir
(kebinasaan) (+5li;J t;$V;S {Akan dikatakan kcpada merekaJ,

"Janganlah kamu menghmqkan satu kebinasaan saja').
Maksudnya, hari ini janganlah kalian hanya mengharapkan satu

kebinasaan)

Ibnu Abi Syaibalu Ahma4 AM bin Hrmai4 Al Bazzar, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu }vlrdawaih, dan Al
Baihaqi dalam Al Ba'ts meriwayatkan dengan soud yang dinilai

shahih oleh As-Suyuthi, dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "o, t4h5:t )kb & Wi ,,A) )61'itr'fr, ;SJ- i Jit'ttt
,r6t ;to',4- & "6ttl s-.oj*t ,:o,t$ 6-:.e$- F: sl't,y C;i yie
irL\:t t4t5 t:tt$ i"4r rilu rl '# i6 ,t{tt| 5- =bit :t ,10(r-# t- .iFJ
(t:F t3-fr (Sesungguhnya or(mg yang pertama kali dikenakan pakaian

dari api neralra adalah iblis. I"alu dia meletakkannya di atas alisnyq

lalu menyeretnya dari belakangnya, sementua uuk keturunanya juga

demikian setelahnya, dan dia berseru, "Wahai kcbinasaan" Dan anok

lreturunannya juga mengatakmq "Walrai kebinasaan" Hingga dia

berdiri di hadapan manusia, lalu dia berknta, 'Wahai kebirusaan"
Dan mereka pun berkata, "Walni kcbinasaan" Lalu dikntakon

lrepada merelrn, "Janganlah komu menghmapkut satu kcbinasawt

saja,melainkanharapkanlahkcbinosaanyangbanyak')-6

s Disebu&an oleh Ibnu Katir dalam Todsir-nya(361 l).
6 Sanadhadits irrt dha'if.
HR. Ahmad Qll52, 153,249); Al Ilaitsami dzlam Al Ba'ts (641); dan Ibnu Jarir

(18/l l4).
Dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an, perawi dha'f.
Al Albani mencantumkannya dalm Adh-Dha' fah Qla!-
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Sanad Ahmad yaitu: Atran menceritakan kepada kami dari

Humaid bin Salamah, dari Ali brn Zaid, dari Anas, bahwa Rasulullah

sAw....

Tentang Ali bin Zaid bin Jad'an, ada pembicarazul yang cukup

dikenal.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ayat, W $;t A; & <r'g
([hal ituJ adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan |repada-
NyaJ) bahwa maksudnya adalalu mohonlah kepada Tuhan yang telatr

menjanjikannya kepadamu, niscaya akan dipenuhi untukmu.

"ff fk" 3jJ S pi t::.6:!5-6r ##4 i53

$;<r:J ; t-{{, #J fqJ Uq; q,'y;i 3

<,1;i 11 {}'3oi1r GD i;W't g tHli W i*
r7t,13i,?1&.3w7j6;; 4l Li9

GBV ;6y $ yagAr b61$ t1i75v;@ q-
if+;1iefi 6arbt::*i,t_ai%-rit4ti
6ji{ ifli 3v s @ {"; 3i: i,u' Z'6

f#t(,.
, -)t!,w

i ;rtu; 6j 5 ir'itsi 4; 3j ri 6frt

ilJ

iK irg":t' 6 @I J+;ai'tk I "{ i{6,s sr*,
-gdil
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,",6 LfiG;.* b\|;ti JL_6i6 @ S# fu '"]AS

@ {, i14 W 3'H4i+A$ +-.5@ tii
"Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka

beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Attah berkata

(kepada yang disembah), 'Apakah kamu yang menyesatkan hamba-

hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dariialan (yang

benar)?' Mereka (yang disembah itu) menjawab,'Maha Suci

Engkau, tidaklah patut bagi kart mengambil selain Engkau (untuk

menjadi) pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan

bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lryta

mengingat @ngkau); dan mereka adalah kaumyang binasa'. Maka

sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan

kamu tentang apa yang kamu katakan, maka kamu fidak akan

clapat menolak (adzab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan

barangsiapa di antara kamuyang berbuat zltalim, niscaya Kami

rasakan kepadanya adzah yang besar. Dan Kami tidak mengutus'

rasul-rosul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan

makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kamijadikan sebagian

kamu cobaan bagi yang lain- Sangglupkah kamu bersabar? Dan

adalah Tuhanmu Maha Melihal Berkatalah orang-orang yang

tidak menanti-nanti pertemuan(nya) dengan Kami,' Mengapakah

tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau (mengapa) kita (fidak)

melihat Tuhan kitd?' Sesungguhnya mereka menganggap besar

tentang diri mereka, dan mereka benar-benar sangat melampaui

batos (dalam melakukan) kezhaliman. Pada hari mereka melihat

malaikat, di hari itu tidak ada kab,ar gembira bagi orang4rrang yang

berdosa dan mereka berkata,'Hijraan mahjuuraa'. Dan Kami
hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal

itu (bagaikan) debu yang beterbangan. Penghuni-penghuni surga
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pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat

istirahatnya" (Qs. AI Furqaan [25]: 17-24\

Firman-Nyu $p;ifi_: <Oo" [ingatlahJ suatuhari firctitraJ

Allah menghimpunkan ryId*). Zharf-nya manshub karenafi'l yarrg

disembunyikan, yaitu rfit (ingatlah). Dikaitkannya "ingaf' dengan

"hari" kendati yang dimaksud adalatr apa yang terjadi padanya,

merupakan bentuk mubalaghah dan penegasan, sebagaimana telatr

beberapa kali dipaparkan.

Ibnu Muhaishin, Ibnu Katsir, HafshT, Ya'qub, dan Abu Amr

dalam riwayat Ad-Dauri membacanya iiiJ.fi, dengan huruf yaa'.

Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, berdasarkan

kalimat sebelumnya, #l 6;-t 4J i'i <( <tnal ituJ adalah ianii
dari Tuhanmu yang patut dimohonkan [kcpada-NyaJ).

Ulama yang lain membacanya dengan huruf nuun, kecuali Al
A'raj, dia membacarrya SiS, dengan kasrah pada htruf hr:ruf syiin

untuk semua kalimat ini di dalam Al Qur'an.

Ibnu Athiyyah berkata, "Itu jarang dipakai, namun kuat dalam

qiyas, karena $ri -dengan kasrah pada 'ainul fi'l-lebrh qiyas

daripada i", +"r, gan dhammah pada 'ainul Ji'l-)'
Sementara itu, Abu Hayyan menyanggahnya, karena

menganggap sama antara yanrg kasrah dengan yang dhammah,kecuali

salatr satunya lebih masyhur dan lebih banyak digunakan.

Kalimat fi yj, u 6i35) 16 (beserta apa yang mereka

sembah selain Allah) dr-'athf-y6 kepada maful dari #Pi.
Dominasi sesuatu yang tidak berakal, yang terdiri dari berhala-berhala

dan lainnya, terhadap yang berakal, yaitu para malaikat, jin dan Al

7 Kalimat "Ibnu Katsir dan Hafth'yang masyhur dari keduanya adalah, qira'ah
mereka dengan huruf yaa'. Demikian yang dicantumkan dalam edisi cetaknyq dan

itulah yang benar.
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Masih [sehingga digunakan kata 6 dan bukan kata";1'}, menunjukkan

bahwa semrra itu sama, dalam posisi tidak layak menjadi tuhan. Atau,

menujukkan bahwa orang-orang yamLg menyembah sesuatu yang tidak

berakal lebih banyak daripada erang-orang yang menyembah sesuatu

yang berakal, karena itulah dikemukakan dengan kata yang lebih

dominan berdasarkin yang menyembahnya.

Mujatrid dan Ibnu Juraij menyatakan bahwa yang dimaksud

adalah para malaikat, manusia, jlq Al Masih dan Uzair berdasarkan

dalil khithab kepada mereka dan jawaban mereka pada redaksi

berikutnya

Adh-Dhahhak, Ikrimah dan Al Kalbi menyatakan bahwa yang

dimaksud adatah berhala-berhala secara khusus, karena walaupun

berhala-berhala itu tidak dapat mendengar dan berbicara, narrurn pada

Hari Kiamat kelak Allah SWT akan menjadikannya dapat mendengar

dan berbicara.

J+rAi W l'{ ;*g cs>t*'ff 5V 3iJ Qatu attah

berlata flrcpada yang disembahJ, "Apalcah lcamu yang menyesatl(on

hamba-hamba-Ku itu, atau mere'ka sendirikah yang sesat dari ialan
[yang benarJ?"),.-Ibnu Amir, Abu Haiwah, Ibnu Katsir, dan Hafsh

membacanya J-F, dengan htxuf nuun.

Ulama yang lain membacanya dengan hurufyaa'. Qira'ahitr
dipilih oleh Abu Ubaid, sebagaimana dia memilih qira'ah e:FJ
Begitu juga Abu Hatim.

Pertanyaan pada kalim* 'ii# ){tY, A"roaaa celaan dan

dampratan Maknanya adalall apakah kesesatan mereka itu
disebabkan oleh kalian dan akibat ajakan kalian kepada mereka unhrk

menyembah kalian? Ataukah mereka menyimpang sendiri dari jalan

kebenaran karena tidak memikirkan apa-apa yarlg menunjukkan

kebenaran dan tidak menghayati apa-apa yang menghantarkan

kebenaran?
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Kalimat i!*" $6 furrrlca [yang disembah ituJ menjawob,

"Maha Suci Engkau.") adalah kalimat redaksi permulaan sebagai

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.

Makna ;Ig"adalah ungkapan ketakjuban atas perkatffinnya

kepada mereka, karena mereka para malaikat atau para nabi yang

terpelihara dari kesalahan, atau benda-benda yang tidak berakal.

Maksudnya, Maha Suci Engkau dari semua itu.

-fAiUAii v'v;, 3'6 #.i($ Qidaktan patut bagi trami

mengambil selain Engkau [untuk menjadiJ pelindung) maksudnya

adalah, tidaklah benar dan tidaklatr layak bagi kami untuk menjadikan

selain-Mu sebagai para wali yang kami sembah, maka bagaimana

mungkin kami mengajak hamba-hamba-Mu untuk menyembah kami,

padatral kami sendiri tidak menyembah selain-Mu?

Kata ljr [yakni bentuk tunggal d*i di]\digunakan sebagai

sebutan untuk yang mengikuti dan yang diikuti. Demikian makna ayat

ini, berdasarkan qira'ah jvrnhtx,'i{4, aa^ bentuk mabni lil fa'it.
Sementara itu, Al Hasan dan Abu Ja'far membacanya',$,3i,

dalam bentuk mambni lil maful. Maksudnya, tidaklah layak bagi
kami rmtuk dijadikan pelindrmg selain-Mu oleh orang-orang musyrik.

Abu Amr bin Al Ala' berkata, uQira'ah ini tidak dibolehkan,

dan seandainya benar, tentulah by*gkedua dibuang."

Abu Ubaidah berkata, "Qira'ah ini tidak dibolehkan, karena

Allah SWT menyebutkan bd*kali.-
Seandainya sebagaimana bacaannya, tentu dikatakan 'Crr'# ttt

iq3l Wti(untuk kami dijadikan pelindung selain Engkau).

Ada juga yang mengatakan bahwa b y*rg kedua adalatr

tambahan.

Allah SWT lalu mengemukakan bahwa setelah jawaban ini
mereka menyebutkan sebab orang-orang musyrik meninggalkan
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keimanan, :Lli ij:' i; iL'i<r:t ; i-":Li 5$i gra" tutapi Engtrau

telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup,

sampai mereka lupa mengingat [Engkau). Ini menunjukkan bahwa

mereka adalah orang-orang yang sesat dan tidak disesatkan oleh pihak

lain. Maknanya adalah, kami tidak menyesatkan mereka, akan tetapi,

Engkau, wahai Tuhan karni, memberikan kenikmatan kepada mereka

dan bapak-bapak mereka, serta melapangkan rezeki mereka dan

memanjangkan umur mereka sehingga mereka lalai mengingat-Mr:,

lupa akan nasihat-Mu, serta lupa mempelajari Kitab-Mu dan

memperhatikan keajaiban-keajaiban ciptaan-Mu dan para makhluk-

Mu.

Abu Isa Al Aswad membacanya u!$i-, dalam bentuk mabni lil
maf'ul.

Ibnu Khalawiyah berkata, "sibawaih menyatakan bahwa ini
salah satu macam logat."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud 'U;li di sini

adalah tidak bersyukur.

lit;b6 (dan mereka adalah kaum yang binasa) maksudnya

adalah, dan orang-orang yang menyekutukan-Mu serta menyembah

selain-Mu itu di dalam ketetapan azali-Mu adalah,orang-orang yang

binasa. llv"l*i jlii 6inasa), diambil dan)rj)t yang artinyu $tiir
(kebinasaan). Dikatakar, "i6.J., (o.*g yang binasa) a*, 3i. ?it
(orang-orang yang binasa), baik tunggal maupun jamak sama, karena

sebagai mashdar yang bisa digunakar-r untuk yang sedikit dan banyak.

Bisa j uga sebagai bentuk jarn ak dan 16..

Ada yang mengatakan batrwa 'rri, uaarun 'sC;ir 6erusakan).
Dikatakan'tetk'. "c,t ;ri. artinya'tet*l.'clt-i (barangnya rusak). W. ";1

artinya ,'6";t (perkara yang rusak). loi uAaun logat Al Azd.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, tidak ada

kebaikan pada mereka. Diambil dari istilah ,":)\i )tjtryutatanah yang
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tidak dapat menumbuhkan tanaman sehingga tidak ada kebaikan

padanya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa irfr aaaan ir:-3r (rugi;

tidak laku). Contoh: iiilr i:,1( (barang dagangan itu tidak laku).

6ji; ,1 &3o 35i lmaka sesungguhnya mereka fyans
disembah inJ telah mendustakan kamu tentang opa yang kamu

tratakan). Pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang. Perkiraannya

adalatr, maka Allah berfirman ketika pihak-pihak yang disembah itu

berlepas diri, yang dltujukan kepada orang-orang musyrik yang

menyembah selain Allah, "sesungguhnya mereka telah mendustakan

kalian...." Maksudnya, maka sesungguhnya mereka yang disembah itu
telah mendustakan kalian mengenai pemyataan kalian batrwa mereka

adalatr tuhan-tuhan.

6j)i.:3t (3 (maka kamu tidak akan dapat), maksudnya

adalah tuhan-tuhan, 6Ji (menolak) adabdengan cara apapun.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tidak dapat

menolak satu alasan pun. i.;, {3 @o tidak [ptlal menolong

[dirimu), yakni ; p oiW- fi (au" tidak pula dapat menolong

dirimu).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalalL maka

orang-orang ka.fir itu ketika mereka didustakan oleh pihak-pihak yang

disembatr, tidak dapat menolak adzr;b yang ditimpakan Allah kepada

mereka dan tidak dapat menolong seonmg pun dari adzab Allah.

Pemaknaan ini sesuai dengan qira'ah, -arjryu-5, yarfi qira'ah

Hafsh.

Adapun yang lain, membacanya dengan fuiruf yaa'. Maknanya

adalah, maka sesungguhnya orang-orang ka.fir itu telatr mendustakan

kalian, watrai orang-orang beriman, tentang apa yang dibawakan oleh

Muhammad SAW. Berdasarkan ini, maka makna 6$; q (tentang
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apa yang knmu katakan) adalatr tentang kebenaran yang kalian
katakan.

Abu Ubaid berkat4 "Maknanya adalah, maka mereka tidak
dapat memalingkan kalian dari kebenaran yang telah ditmjukkan
Allah kepada kaliaq dan tidak pula dapat menolong diri mereka dari
adz'ab yang ditimpakan kepada mereka akibat pendustaan mereka
terhadap kalian."

Jnmh,r membacanya <rlii V; (tentang apa yang kanu
katakan), dengan hirruf faa'dalam bentuk khithab.

Al Farra mengemukakan bahwa boleh juga dibaca i;S'A'otit;tir., 
secara tal;hfif pad^ €iS.Maksudnya, mendustakan kalian

dalam perkataan mereka.

Mujatrid dan Al Baz.zimembacanya dengan hrx:uf yaa'.
g-\Lt7tliti i+l& ii(dan barangsiapa di antara

kamu yang berbuat zhalim, niscaya Kami rasakan trepadanya adzab
yang besar). Ini ancaman bagi setiap yang ztralim, terutama omng-
orang yang disebutkan redalcsi sebelumnya. Adz-ab yang besar itu
adalah adz.ab neraka. Ini dibaca jugair$-dengan huruf taa'. Ayatinr
dan serupanya dibatasi dengan tidak adanya tobat.

Altah SWT lalu kembali meng-khithab Rasul-Nya untuk
menjelaskan kebatilan kesangsian mereka yrrrrg mempertanyakan
keadaan Rasul yang memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar
untuk mencari rezeki, 53y #t it(+<}fi 'q6i$,Gt75T;;
OL::,ii ,2 <rr1:a-j it41t{ @"'Kami tidak mengptus rasut-rasut
sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan.makanan don
berj alan di pas ar-pas ar).

Az-Zajjaj berkata, *Kalimat yang setqlrf, -ft sebagai sifat
untuk maushuf (yang disifati) yang dibuang. Maknanya adalah, rI1
'W6i;Ufi lt :lg.,JI,;t 'u t:rrt '& uta'tt'(dan Kami tidak mengutus
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seorang rasul pun sebelummu melainkan mereka itu makan [makanan]
dan berjalan [di pasar-pasarD.

Dibuangny a maushufadalah karena kalimat ,<^YCii irteUn
menunjukkannya. Ini serupa dengan bentuk redaksi pada finnan-Nya,

iF i6 'i $tL YS (Tiada seorang pun di antara kami [malaikotJ
melainkan mernpulryai kcfufukan yang tertenrzl. (Qs. Ash-Shaffaat

13fl: 164),yakni 'l6it b 6J (tidak seoraog pln dari kami).

Al Farra berkata, "Ini tidak ada posisinya dalam i'rab, dan itu
adalah shilah untuk maushul yang dibuanB, ymg berperan sebagai

maful. Perkiraannya adalah d n ll (melainkan batrwa mereka).

Jadi, dhamir pada *51O* setelatrnya kembali kepada kalimat yang

diperkirakan, serupa dengan redaksi firrran-Ny u, ff26 I {q *
(Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatangi

neralrnrrzl. (Qs. Maryam [9]: 7l), yakni 6i;- U 
'11(melainkan orrmg

yang mendatangrnya). Demikian Al Kisa'i membacanya."

Az-Zajjaj berkata, d'Ini salalL karena g,, adalah maushul dart

tidak boleh dibuang."

Ibnu Al Anbari nrengatakan bahwa itu berada pada posisi

nashab sebagai haal. Perlcnaannya adalah dp \l (melainkan bahwa

kondisi mereka). Jadi, menurutnya yang dibuang adalah hvnrf wav,u.

Jumhur membacany" #l 
-{5 a"og* kasrah pada l:r1 karena

keberadaan hr:ruf laam di Hnbar-nya, sebagaimana ditetapkan dalam

ilmu nahwu, dan menurut mereka ini zudatr menjadi kesepakatan

(kesarnaan pendapat di kalangan ahli nahwu).

An-Nahhas berkat4 "Kecuali Ali bin Sulaiman Al Akhfasy

menceritakan kepada kalni dari Muhammad bin Yazid Al Mubarrad,

dia berkata, 'Lafazhll mt.l detganfathahwalaupun setelahnya ada

htrlrtf laam'. Namun menurutku itu asumsi nukilan yang keliru."

Jumhur membacanya .<r;%j,3 dengan fathah pada huruf

!do', sulatnpada huruf miim, serlatakhfifpada huruf huruf syiln.
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Sementara ifu, Ali, Ibnu Auf, dan Ibnu Mas'ud membacanya

dengan dhammah pada huruf !od', fathah pada huruf miim, sertz
dhammah pada huruf huruf syiin, yatg disertai tasydid 1lrfil). fni
bermakna seperti qira'ah yang pertama

i1 -dj?fr CG, (dan Kami jadikan sebagian lcamu

cobaan bagi yang lain). lnt ffiithab umum untuk manusia. Allah
memang me4iadikan sebagian hamba-Nya sebagai cobaan bagi yang

lain; yang sehat sebagai cobaan bagi yang sakit, yang kaya sebagai

cobaan bagi yang miskin, dan seterusnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud "sebagian" yang

pertama adalah orang-orang kafir, sedangkan "ssfoagiar" yang kedua

adalah para rasul.

Makna 'tS-"aa*ujian dan cobaan.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena sebagian manusia

menjadi cobaan dan ujian bagi sebagian lain; yang sakit berkata,

"Mengapa aku tidak dijadikan seperti halnya orang yang sehat?"

Demikian juga grang yang tertimpa musibah. Orang sehat juga diuji
dengan orang yang sakit, sehingga tidak boleh menggelisatrkannya

dan menghinanya. Orang kaya juga diuji dengan orang miskin, yaitu
agar mengasihaninya, dan orang miskin juga diuji denga orang bya,
yaitu agar tidak mendengkinya, dan begitu seterusnya

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalalL

ketika ada orang tegpandang hendak memeluk Islam, dia melihat
orang rendahan yang telatr memeluk Islam sebelumnya yang dia
pandang hinq lalu dia berkata, cefih tidak akan memeluk Islarn

setelahnya, karena omng itu akan memitiki keutamaan metebihi diriku
karena dia lebih dulu daripada aku." Dia pun tetap pada kekufurannya.
Itulah arti cobaan sebagian mereka bagi sebagiaa tainnya. Pendapat ini
dipilih oleh Al Farra dan Az-hyaj.
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Sebenarnya, tidak tepat membatasi pemaknaan ayat ini
demikian, karena kendati mereka menjadi sebab turunnya ayat ini,

namun penyimpulannya berdasarkan keumuman lafazhb bukan

berdasarkan sebabnya. . r:.,ii:

Allah lalu berfirman, <un::;f @anggupkah *r*u
bersabo?). Pertanyaan ini untuk memastikan, dan dalam redaksi ini

ada kalimbt yang dibuang. Perkiraannya adalah, ataukah kamu tidak

sanggup b€rsabar? Makzudnya" apakah katian sanggup menghadapi

kondisi ujian besar dan berat ini?

Suatu pendapat menyebutkan bahwa status pertanyaan di sini

sama seperti status kalimat pada firman-Nya, #- tA filj 1Sup" ai
antea ka nu yang lebih baik amalnya). (Qs. Al Mulk 167l: 2) yang

terdapat dalam firman-Nya, i" ';-l Ki {hfs"prr" Dia menguii

kamu, sirya di ottua kamu yang lebih baik amalrrya). (Qs. AI Mulk

[67]:2).

Allah lalu menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar,

L;. 3$ i? {t @an adalah Tuhawnu Maha Metihat), yakni bagi

setiap yang bersabar dan yang tidak bersabar, lalu memberikan

balasan kepada masing-masingnya sesuai dengan haknya.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna 6i;i adalah

t;*\(bersabarlah kalian), seperti firman-Nya, 3# jX rc (Maka

berhentilah kamu [dari mengerjakan pekcrjaan itu]). (Qs. At
Maa'idah [5]: 91), yakni tji31@erhentila]r katian).

6{7L 6;, { 'u-51 JGi @ertaaan orans-orang yang tidok

menanti-nanti pertemuan[rryal fungan Kami). Perkataan mereka ini
termasuk syubhat-syubhat mereka untuk menghujat kenabian. Kalimat

ini di-'athf-l<an kepada )FSi t:i:7 4( $6 <ao" mereka berkata,

"Mengrya Rasul ini.'). Maksudnyq dan berkatalah orang-orang

musyrik yang tidak mempedulikan pertemuan dengan AllalL seperti

uogkapan penyair berikut ini:
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i' j ok *"|$f e Wi*syt;:rf c'!15
,

,fP
"Sungguh, bila alu seorang muslim, aht tidak peduli pada posisi apa

. Wn kematianht kareno Allah."

Maksudnya adalah dUJ I (aku tidak peduli).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, mereka

tidak takut akan berjumpaan dengan Tuhan mereka, seperti ungkapan
penyair berikut ini:

,11:.) ;ip s:Jr tzJ sy

"Kala lebah menyengatnya, dia tidak nhrtirngotonnya."

Maksudnya adalah '.lii,l-'d (tidak takuQ. Ini logat bani Tamim.

Al Fara berkata, *i|iJt (harapan) menggantikan posisi U';,J,
(takut)."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah irt ti f
(tidak mengharapkan), seperti ungkapan penyair berikut ini:

74t ii g*'-^Ltt +'J;Lf ;'J
"Apalrah wanita yang dibunuh karena kccortit ornya mengharapkan

pembelaan tmketmya pada hari penghitungan amal?"

Membawakannya kepada makna yang hakiki adalatr lebih
tepat. Jadi, maknanya adalah, mereka tidak mengharapkan pertemuan

dengan ganjaran yang telah Kami janjikan atas ketaatan. Sebagaimana

diketahui, orang yang tidak mengharapkan ganjaran tentu tidak
mengkhawatirkan siksa.

f<$XlW lj-*l (mengapaknh tidak diturun*an tepada kita
malailmt) maksudnya adalah, mengapa tidak diturunkan malaikat
kepada kami lalu memberitahu kami batrwa Muhammad adalah benar?
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Atau, mengqpa tidak ditunmkan malaikat kepada kami sebagai para

rasul yangAllahutus?

GJ €j 5 <*" [nengqal Hta [tidakJ melilut Tuhan hita)

dengan mda telaqiang lalu me,mberitahu kami bahwa Muharnmad

ad"lah seorang rasul? r.'j

Allrh SWT lalu menjawab syubhat mereka tersebu! )n
ir{ Sf Ft #l O\ilkl @esmgsuhnya mereka mensanssap

besu tentorg diri merekq do, mereka benar-benar sangat

melonpaui baas [dalam melafukorJ kezhalim.on). Maksudnya adalatt

me,nyamarkan kesombongan t€ftadap kebenaran dan pembangkangan

di dalam hati mereka, sebagqimana disebutkan dalarn firman-Nya, a)

*.*i,f|tJ A+ l erty. e(fidak ada dalam dada mereka

melainkan lwyalah [keinginot dko.] kebesuan ywrg merela selali-
knli tiada akor mencryairya). (Qs- Ghaafir [40]: 56).

tsir *ti"r. melampaui baas dalam kesesatan dan mencapai

prmcaknya Disifttinya ini d€ngan sittzt LS (besm) adalah karena

mereka yang sangd menyombongkan diri ihr, yang berarti

mereka merasa tidak cukup dengan diufusnya manusia, sehingga

mereka minta diutusnya malaikat kepada mcreka. Bahkan, mereka

lebih melampaui batas lagi dengan meminta agar mereka berbicara

se&ua fangsrmg kepada Allah SWT dan melihat-Nya di dunia tanpa

atau perantara sama sekali. Sungguh, mereka telah

mencapai tingkat kehinaan yang sangat hina serta 5angat rendatr

daripada me,njadi layak atau siap untuk itu, dan ini merupakan

kebodohan diri mereka dan tidak bertenti pada batasnya. Orang yang

bodoh akan kadar dirinya, akan dilihat oleh yang lain apa yang tidak

dilihatnya-

Motsktb-nya '-^<43i 'a;;- fi @ada hari, merelca melihat

nalaikd) adalah karenafi'l yang dibuang yaitu i, Fli (dan ingatlah

pada hari), yakni pada hari mereka melihat malaikat dengan

penglihatan y.ang tidak seperti yang mereka minta dan tidak dalam
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bentuk seperti yang mereka inginkan, tapi dalam bentuk lainya.
Maksudnya adalatr pada hari tampaknya para malaikat oleh mereka
ketika kematian dan penghimpunan (di padang matrsyar).

Bisa juga manshub-nya zfiad (keterangan waktu) ini karena
apa yang ditunjukkan oleh firman-Nyq '4i\#ie;i { (di hari itu
tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa), yakni
o;;- tt, ,s$r Ot*i (mencegatr kabar gembira pada hari mereka
melihat...). Atau, tidak ada kabar gembira bagi mereka pada hari itu.
Jadi, Allatr swr memberitahu mereka bahwa waktu mereka melihat
malaikat adalah waktunya kematian. Atau, Hari Kiamat. saat itulatr
Allah mengharamkan kabar gembira bagi mereka.

Az-Zajjaj berkata, "Orang-orang yang berdosa di sini adalah
orang-orang yang kafir kepada Allah."

SrrS fu itjfi-: (dan merelca berkata, ,,Hijiaan mahjuuraa.,)
maksudnya adalah, ketika orang-orang kafir menyaksikan para
malaikat, mereka berkata, "Hijraan mahjuuraa.,,8 Ini adalah kalimat
yang biasa mereka katakan ketika berhadapan dengan musuh dan
ketika turunnya bencana menimpa mereka. Mereka mengatakan ini
sebagai bentuk permohonan perlindungan (yakni ungkapan harapan
untuk menjauhkannya). Dikatakan kepada seseorang, .,Maukah kau
melakukan anu?" Lalu dia menjawab, "Hijraan mahjuuraa.,,
Maksudnya, haram bagimu menawarkan ini kepadaku. suatu pendapat
menyebutkan, batrwa ini dari perkataan malaikat kdpada orang-orang
kafir, "Haram dan sangat diharamkan seseorang dari kalian memasuki
surga." Contohnya adalah ungkapan penyair berikut ini:

t Ini merupakan pemyataan yang biasa diungkapkan oleh orang Aiab saat
berjumpa dengan musuh yang tidak dapat dielakkan ragi, atau tertimpa suatu
bencana yang tidak dapat dihindari

Ungkapan ini artinya, semoga Altah menghindarkan bahaya ini dari saya.
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tix; ;,f "J "*+ii c:;J fo- itti "*+f tf
itZ

"Ketahuilalq Asna' sudah met2iadi surgat dijauhkaa sementara yang

I ebih rendah lrubungourya menj adi keluar ga de kat."

Maksudnya adalah U,';; itll |*bl (Asma' sudah menjadi

sangat dijauhtran).

Sibawaih telah menyebutkan kalimat ini pada bab mashdar-

mashdar yaag mawhub lanena fi'l yarng tidak ditampakkan, dan

menjadikan kalimat ini termasuk diantaranya.

Kalimat tli',$ iJiGl' )-, ir$( 6y-Cit; (dan Kami

hadapi segala amal yang mereka kcrjakaa lalu Kami jadikon amal itu

[bagaikanJ debu yong beterburyo) adalah ancaman lainnya, karena

mereka telatr melakukan amal-amal yang bentuknya kebaikan,

diantaranya silaturahino" menolong orang lain yang kesusahan, dan

memberi makan orzmg yang kelaparan. Tidak ada yang menghalangi

ganjaran pahala atas amal-amal itu kecuali kekufiran mereka. Jadi,

perihal mereka dan amalan-amalan mereka diumpamakan seperti

suatu kaum yang menyelisihi sultan mereka, lalu mereka

mempersembahkan kepada sultan ifu barang-barang yang rnereka

bawa, lalu sultan itu merusaknya dan tidak melewatkan sedikit pun.

Al Wahidi berkata, 'Makna Cit; adalah, Kami

memaksudkan. Dikatakan G ;t fl 3ti gi urti"yu adalah, tulan

memaksudkan pe*ara anu-" Contohnya adatah ucapan penyair berikut

ini:

Ji; "'i.cr"tyiut g, ,V itJt*:t e):*tt ?Ft

. "Kaum Khonuij memaksudkst kcsisatan kepado para hamba

Tuhannya, lalu mereka berkata, 'Seswtgguhnya darah kalian adalah

lulal bagi kmni'."
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

datangnya para malaikat yang memberitahukan dari Allah SWT.

Bentuk tunggal '"q$r uaaun iirii, lsebutir debu), yang bentuk

jamatcnya l6i.
An-Nadhr bin Syamuel berkata *i(i;, artinya debu yang

diterbangkan angin seperti asap."

Az-Zajjaj berkata, *itfl, artinya apa yang memasuki celatr

dinding bersamaan dengan cahaya matatrari yang menyerupai debu."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Azhari.

i:ijrt adalah liy"ir (berpencar).

Maknanya adalah, Allah SWT menggugurkan amal-amal

mereka, sehihgga menjadi seperti debu yang beterbangan. Allah SWT

tidak hanya menyerupakan arnalan mereka dengan debu, tapi juga

menyifatinya dengan suatu sifat, yaitu debu yang berpencar

beterbangan.

Ada yang mengatakan bahwa 'rqiir uaA*t dedaunan kering

yang diterbangkan angin.

Ada yang mengatakan bahwa lqiir uau*, air yang dicurahkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa lqir ua*un pasir.

Pengertian yang pgrtama adalatr pengertian yang ditetapkan

dalam bahasa orang Arab dan dinukil orang-orang yang

mengetahuinya.

Allah kemudian menyebutkan perbedaan antara orang-orang

yang baik dengan orang-orang yang buruk, T, +1i -*3;! ,f,51
W Qtenghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat

tinggalnya), yakni di surga. i'6 *4 (dan pating indah te.mpat

istirahatnya), yakni *e erl (tempat istirahat). Manshub-ny" W
adalatr karena tamyiz.
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Al Azfiari berkata, "Menurut orang Arab, alliilt [yakni dari

i,.;jl adalatr istiratrat (tidur siang) di tengatr siang ketika matahari

s.edang pffiffi, walaupun di sana tidak ada hari."

An-Nahhas berkata, "Orang-orang Kufah membolehkan

ungkapan '/6J, n ,rVf ,t.jirr(madu lebih manis daripada cuka).'

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibalt Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid,
mengenai firman-Nya, W,4 i5_3 (dan [tngattahJ suatu hari

fl@tilul Allah menghimpunkan mereka), dia berkata, "(Maksudnya
adalah) Is4 Uzair, dan malaikat."

Ibnu Jarir dan l$as Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, 6; (it 1to"* yang binasa), dia berkatq
"(Maksudnya u&lrh) *r(ii lbinasa1."

Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan,

mengenai firman-Nya P4 & i3 (dan barangsiapa di antara
lramu yang berbuat zlwlim), dia berkata, "Maksudnya adalatr syirik."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) berbuat syirik."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzr, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Qatadalr, mengenai fimran-Ny 4 'u24lS(i75T15

Ol::,ii0611:z_ j?/i31a3l1i6y$y<-94fi (danKamitidak
mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh

memalcan malronan dan berjalan di pasu-pasar), dia berkata,

"Sesungguhnyq para rasul sebelum Muhammad SAW keadaannya

sama seperti itt1 memakan makanan dan bedalan di pasar-pasar.

4 -4)#l3f.r (dan Kami jadilan sebagian kamu cobaan

bagi yang lain), yakni r)[i (cobaan)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syt'ab meiwayatkan dari Al
Hasan, mengenai firrran-Nyq '4 -fljl;l:; \iiKr (dan Kami
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jadilrnn sebagian kamu cobaan bagi yang lain), dia berkata, "Orang
miskin berkat4 'Seandainya Allah menghendaki, tentu Dia
menjadikanku orang kaya seperti halnya si fulan'. Orang yang sakit

berkata, 'Seandainya Allatr menghendaki, niscaya Dia menjadikanku

sehat sebagaimana halnya si fulan'. Orang yang buta berkata,

'Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanku dapat

melihat sebagaimana halnya si fulan'."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, trs W j;, (dtin mereka benar-benar sangat

melampaui batas [dalam melahtkanJ kczhaliman), dia berkata,

"Maksudnya adalah sangat kufrir."

Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, A;- i;-
""K43\ Qtada hari mereka melihat malaikat), dia berkata,

"Maksudnya adalah Hari Kiamat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari Athiyyah Al
Aufi.

Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, tentang firman-Nya fu '"j;;_S

6;i (dan mereka berkata, 'tHiraan mahjuuraa.'), bahwa

maksudnya adalah menjauhlatr. Para malaikat yang mengatakan itu."

Dalam lafazh lain disebutkan: Maksudnya adalah sangat tidak
mungkin adanya berita gembira pada hari ini kecuali bagi orang-orang
yang beriman."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Athiyyah Al Aufi, dari Abu
Sa'id Al Khudri, mengenai firman-Nya, ffiG-|jij (dan mereka

berlrnta, "Hijraan mahjuuraa.'), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

sangat tidak mungkin kami memberi berita gembira kepada kalian
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dengan berita gembira yang diberikan kepada orang-orang yang

bertakwa."

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

meriwaytakan dari Al Hasan dan Qatadah, mengenai firman-Nya,

6;:i G= ali_: (dan mereka berkata, "Hijraan mahjuurm!),
keduanya berkata, "Itu adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh

orang Arab, yaifu bila seseomng tertimpa suatu bencana, maka dia

berkata"'Hijraan mahjmtraa. Horaaman muharraman' (semoga

dijauhkan)."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibab Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, drn Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid,
mengenai firman-Nya, +-, b'j; 11 JyLi$ (dan Kami hadapi

segala amal yang mereka kerjakan), dia berkat4 "Yakni, Karrri hadapi

apa-apa yang telah mereka perbua! berupa kebaikan dari orang-orang
yang kebaiHrannya itu tidak diterima saat di dunia."

Sa'id bin Manshur, AM bin Humaid, Ibnu Al Mun&ir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari AIi bin Abi Thalib, mengenai

firman-Nya W % (debu yang beterbangan), dia berkata, *if.gt,

artinya sinar matahari yang keluar dari lubang."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
*'"qir aaAah percikan api yang terbang ketika nyalanya melebar lalu
adayaagterbnng darinya dan ketika itu jahrh maka tidak terjadi apa-

apa-"

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan darinya, dia

berkat4 'Maksu.dnya adalah apa yarg dihamhurkan dan ditebarkan

s[s[ nngin-"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi llatim juga meriwayatkan darinya, dia
berkatq "Ivlakzudnya adalah air yang ditumpatrkan."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya

mengenai firman-Ny4 i,il ir14 W I rpohng baik temp,at
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tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya), dia berkata, "Di
dalam kamar-kamar di surga."

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd, Abd bin

Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al
Hakim, dan dia menilainya shahih, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"Tidak akan berlalu siang dari Haxi Kiamat hingga menginapnya

mereka dan mereka." Dialalu membacakan ayat, 45--r!;l g
iS'o:-* ifi*'ft lpenghuni-penghuni surga pada hori itu paling
baik tempat tinggabya dan paling indah tempat istirahatnya).

e:s *;;ari( @F tr, iK;s' ;j; #y r5.Ji #i3 (5j

,fi ?)hi Hgj @ f,-,|'",;"K (Y t1|-6u)W.
"'it 

1 G\,S:A@ {# lfi;1l6r 6+;_ 3;zi *j$
C)tl4rbL ty4. _r>ai ; 6-A ijl@ r"6 L3ru

irlh ;.j t y# 3r4iJ6j @ $rL.r1.*
i*,ijrr.;9* ;;, &J61; ,.i,'y;g @ g;. A 6.Jlii $6

,..ii@ W;:;fi;jsr<t4
34V6K1 % 43'.& 6t pii {F <,;i1

$;;L,45Y,{'
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"Dan (ingatlah) .hari (ketika) langit pecah-belah mengeluarkan
kab ut dan diturunkan lah malaikat berge lo mb ang-gelombang.

Kerajaan yang haq pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang

Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu), suatu hariyang penuh
kesukaran bagi orang-orang yang kaftn Dan (ingatlah) hari: -,

(kaika) orang yang zhalim itu menggigit dua tongannyo, seraya
berkata,'Aduhai kiranya (dulu) aku mengambit jatan (yang turus)
bersama Rasul Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (duta)

tidak menjadikan sifulan itu jadi teman akrob(ku). sesungguhnya
dia telah menyesatkan aku dariAl Qur'an ketikaAr eur-an telah
datang kepadaku- Dan syetan itu tidak akan menolong manusiar.

Berkatalah Rasul, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku tetah
mcnjadikan Al Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan,. Dan

seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari
(kalangan) orang-orang yang berdosa- Dan cukuplah Tuhanmu

mcnjadi Pemberi p etunj uk dan Penolong. B er katarah orang-orang
kalir' 'Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali

turun saja?' Demikianlah supaya Kamiperkuat hatimu dengannya
dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar).

Tidaklah orang-orang kaftr ilu datang kepadamu (membawa) suatu
perumpamt an, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatuyang

benar dan yang paling baik penjelasannya Orang-orang yang
dihimpynkan ke Neraka Jahanam dengan diseret di atas mukanya,

mereka itulah ord.ng-orang yang paling buruk tempatnya dan pating
sesat jalannya.,, (Qs. ru Furqaan [25]: ZSAa)

Fimran-Nva, f*frj513i ilis(fi-, <oo" [ingatahJ hari [ketikaJ
langit pecah-belah mengeluarkan kabut) menyebutkan sifat sebagian
peristiwa pada Hari Kiamat. }h.flr adalah i!3r lterbuka)
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Ashim, Al A'masy, Yahya bin Wutsab, Hamzah, Al Kisa'i,
dan Abu Amr membacanya t1fi, d"rgan takhfifpada huruf syiin,
asalnya'n{$

Ulama yang lain membacanya dengan tasydid pada huruf syirn
dengau idgham.

Qira'ah yang pertama dipilih oleh Abu Ubaid, sedangkan
qira'ah yang kedua dipilih oleh Abu Hatim.

Makna terpecatrnya langrt adalatr terpecatr dari awan.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Langrt pecatr dan di atasnya ada
awan, seperti ungkapan *'t-; b\i'€t, yakni 'el'- Yt b\i ;)
(sang raja menaiki ttunggang*"y4 sanrbil membawa senjatanya).
yrB, t yakni ii€ *i ef (dia keluar dengan mengenakan
pakaiannya)."

Inti perkataannya tersebut adalatr, huruf baa' dan Cp bisa
saling menggantikan, seperti ungkapan ,;'fl\'rill aan ;.Ft ,y'#:
(aku melontar dengan busq).

Diriwayatkan, bahwa langrt terpecatr dari kabut tipis yang
putih.

Ada yang mengatakan bahwa langit terpecatr dari kabut yang
ada di antara langlt dan maousia. Maknanya adalah, kabut terpecatr
dengan pecatrnya langt. 

.

Ada juga yang mengatalran bahwa langit pecah karena
turunnya para malaikat, sebagaimana difirmarikan Allah swr setelatr
ini, fuii ''^<$fr i$ <a"r, dinruntranlah malaikat bergelombang-
gelombang).

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf baa' pada kalimat

fi\ aaAan huruf baa' sababiyah (menxgukkan sebab), disebabkan
oleh mr.rnculnya kabut dari langit yang memecahkan langit.
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Ada juga yang mengatakan bahwa huruf baa' iti terkait

dengan kalimat yang dibuang, yakni ldu,'-^4f(bercampur kabuQ.

Ibnu Katsir membacanya -i<. ir iJ/, t""*u tat<hfif,a".i irl)i,
dengan ttrnfi mntn yang setetahnya hunf nuun ber-sukun dan huruf

zaay tary ta$)did yaagfu-kosrah, yaitu bentuk mudhari' dari tlt.
Sementara lafazh'*;;fi3 modrub karena sebagai m af ul.

Para qari' lainnya yang tujuh membacanya i5 Dengan

dtwnmah pada huruf ranan dart kasrah pada huruf zaay berlasydid,
dalam bentuk nadhiyngnabni lil @d.

Ibnu Mas'ud dan Abu Raja' membacanya j!, d*g* tasydid

dalam bentuk ,nadhi yang Draful lil fa'il, danfa'il-nya adalah Allah
SWT.

Ubay bin Ka'b membacgnya 'z<il;lt ,S:ft.

Ada juga rirm>,at lain drinya bahwa dia membacanya ):F
'i&'lit-

Dalam b€ntuk qira'altyang janggal dibaca juga dengan selain

inr

Ditegaskannya fi'l 'trrr dengan daii menunjukkan bahwa

penurunan ini datam be,ntukyang asing dan cara yang menakjubkan.

Para ulama bahwa tanzil itu adalah bentuk

penurunan keridhaan dan rabmat, bulon bentuk penunrnan kemurkaan

danadzab.

,rT$-3;',I,34!-,-i:iiYt lxooioo, yans haq pada hari itu adalah

keptnryaon Tuhan Ymg Matu Pemw.ah).,J(i,if sebagar mubtada' dan
jIJ( sebagai sifatnya, semexrtara #l.sebagai khabar-nya. Demikian

perkataan Az-Z,ayaj.Ivlaksudnya, pada hari itu kerajaan yang kokoh

dan tidak akan runtuh hanyatah milik Dzat Yang Maha Pemurah,

karena kerajaan yang runtuh dan sima bukanlah kerajaan yang

sesungguhnya. Faedah dibatasinya dengan zharf (waktu; yakni pada
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hari itu) adalah, kerajaan tersebut kfiusus mitik Allah SWT pada hari

itu. Adapun pada hari-hari dunia, ada yang memiliki kerajaan selain

Allah; walaupun tidak secara hakiki.

Ada juga yang mengatakan batrwa khtabar mubtada'-nya

adalah zharf (keteranganwaktu; yakni #;),sedangkan illf sebagai

na'r untuk afii. Maknanya adalatr, kerajaaan yang kokoh k*rusus

milik Yang Maha Pemurah pada hari itu.

fr-;" 'u4g'X Ji q;-tut (dan adalah [hari ituJ, suatu hari

yang'penuh kesuknran bagi orang-orang yang kafir) maksudnya,

selain pada hari itu kerajaan hanya milik Allah, hari itu juga sangat

keras dan menyulitkan bagi orang-orang kafir dengan apa-apa yang

menimpa mereka saat itu, yaitu siksaan yang keras setelatr sebelumnya

dilakukan hisab (penghitungan amal perbuatan). Adapun bagi orang-

orang yang beriman, hari itu dirasakan mudah, tidak ada kesulitan di

dalamnya, lantaran mereka memperoleh kemuliaan dan berita gembira

yang besar

);'+ ,9 p16i #- i;i (dan [insattahJ hari [tetika7 orans

yang zhalim itu menggigit dul.tgnSannya). Zharf rni manshuD dengan

kata yang dibuang, yaitu fii (ingatlatr), sebagaimana kata yang

dibuang ini menyebabkan manshub-nya zhad yang pertama, yakni

pada kalimat i1$f5j
Mengenai firman-Nya, ):$ iF ?fii kit; (dan [ingattahJ

hari firetilral orang yong zhalim itu menggigrt dua tangannya),

pendapat yang tepat adalah "menggigit" di sini merupakan hakikat.

tidak ada halangan trntuk memahaminya demikian, dan tidak ada

keharusan untuk menakwilkannya dengan makna lainnya. Pendapat

lain menyebutkan, batrwa "menggigit" ini merupakan kiasan tentang

kekecewaan dan kekesalan. Yang dimaksud dengan $Sli {or""S yang

zhalim) adalah setiap orang yang zhalim yang datang dan menempati

tempat itu. Pengertian ini tidak menafftan sebab turunnya ayat ini
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secara khusus, karena kesimpulan diambil berdasarkan keumuman
lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab.

W liS\ '{ LGi ,;.r:.G_ J}J lrrroyo bertrata, ,,Aduhai

kiranya [duluJ alat mengambil jalan fyang lurusJ bersama Rasul).

3j( Aeruaa pada posisi nashab sebagai haat (keterangan kondisi).
Kalimat yang dikatakan itu adalatr ,*"a6- (aduhai kiranya fdulu]
alal..). Munada (yang diserunya) dibuang, yaitu, wahai kaumku,
iiiranya dulu aku mengambil jalan yang lurus bersama Rasul, yaitu
jalan kebenaran, dan aku berjalan pada jalan itu sehingga aku selamat
dari hal-hal yang menyesatkan ini. Maksudnya, mengikuti apa-apa
yang dibawa oleh Nabi SAW.

i!f-f;ti ,3: I ,;:: AA Qrecetatroan besartah bagiht; kiranya
alat [duluJ tidak menjadilmn si fulan rtu jadi teman atcrab[tat). rni
doa kecelaan dan kebinasaan untuk dirinya karena berkawan dengan
orang kafir yang menyesatkannya di dunia.

. Kata lXi 1ri fulan; si anu) adalah kiasan tentang manusia.

An-Naisaburi berkata, "sebagian ahli bahasa menyatakan
bahwa kata Lxi (si fulan) tidak digunakan dalam ungkapan kecuali
dalam bentuk penuturan. Jadi, tidak dikatakan lyi G;E (tulan
mendatangiku), akan tetapi dikatakan "o1a 

e:V :lf; JG A^aberkata,
"Fulan mendatangiko."), karena irXt adalah ism lafazh yang

merupakan 'alam lsz. Begitu juga dalam firman Allah.,,

Pendapat lain menyebutkan batrwa lXi adalah kiasan tentang
'alam mudzaklmr (laki-laki) yang berakal, sedangk*,'Uli untuk
mu' annat s (perempuan).

Ada juga yang mengatakan bahwa Lyi adalah kiasan tentang
nakirah (undefrnitif mudzaktrar (laki-laki) yang berakal, dan'i#
adalah kiasan tentang. nakirah (undefinitif) mu'annats (perempiran)
yang berakat. Adapun iyiir ar" iffiir uaa*, kiasan tentang yang tidak
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berakal. Sementara .p khusus digunakan dalam seruan, kecuali

darurat, seperti ungkapan seorang penyair berikut ini:

|&*fu:t;l* e
" Di laut, fulan berpe gangan kepada fulan."

Atau seperti ungkapan penyair berikut ini:

'*t g>\t'* GyL
*Keduanya menceritakan kepadafu dari sifulan dan sifulan."

Tapi bukan berarti Ji sebagai singkatan dari i,)ti. Pendapat ini

berbeda dengan Al Farra.

Sementara itu, Abu Hayyan menyatakan l**u Ibnu Ashfur

dan Ibnu Malik menyangsikan ditetapkannya r.r)ti sebagai kiasan

tentang 'alam yang berakal.

Al Hasan membacany" r*-t ti-, dengan fu;r:uf yaa' yang jelas.

Sementara itu, Ad-Daruri membacanya dengan imalah.

Abu Ali berkata, "Tanpa imalah akan lebih baik, karena asal

latazJn ini adalah huruf !dd', lalu kashroh digarfii dengan fathah,
sedangkan huruf yaa' drgantr dengan huruf taa' guna menghindari

huruf yaa'. Oleh karena itu, orang yang membacanya dengan imalah

berarti kembali kepada yang dihindari itu."

4:C \ 36 ,>)i ,* ,rg i1t $esungguhnva dia tetah

menyesatlrnn aht dari Al Qur'an l@til@ Al Qur'an telah datang

kepadaht) maksudnya adalah, demi Allah, orang yang aku jadikan

sebagai kawan akrab ini telah menyimpangkanku dari Al Qur'an, atau

dari nasihat, atau dari kalimat syahadat, atau dari semua itu, setelah ia

datang kepadaku, dan aku meraihnya, serta menghormatinya.

$tL U;.* i;Lfli <rU) (dan syetan itu tidak akan

menolong manusia). Ji*Jt adalah tidak memberi pertolongan.
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Contohnya: ';rt ;J,U. 4\ lrif (iblis membiarkan orang-orang

musyrik) kendati mereka menjadikannya sebagai ikutan, kemudian dia

membiarkan mereka saat mergka meminta tolong kepadanya' Kalimat

ini sebagai penegas kandungan redaksi sebelumnya. Kemungkinan

juga ini dari perkataan Altah Ta'ala atau dari kelanjutan perkataan

orang zhalim tadi. Dia menyebut kawan akrabnya itu sebagai syetan

setelah menjadikannya tersesat. Atau yang dimaksud dengan syetan

adatah iblis, karena dialah yang mendorongnya untuk berkawan

dengan orang-orang sesat.

Kalimat 6;15 'ofji (fi 'bifi ;.;, I'y i; \F)i J6
(berlatalah Rasul, "Ya Tulanht, sesungguhnya ftaumht telah

menjadilran Al Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan.') di-'ahtf-

kan kepada ffi,L6;i{ ,-1136; (berpatalah orang-orang vang tidak

menanti-nanti pertemuan[nyal dengan Kami). Maknanya adalah,

sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al Qur'an yang aku bawakan

kepada merek4 yang Engkau perintahkan agar aku menyampaikannya

dan Engkau utus aku dengannya ihr sebagai sesuatu yang tidak

dipedulikan dan ditinggalkan, dan mereka tidak beriman kepadanya

dan tidak menerima dengan cara apa pun.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu dari fr y*g artinya

g.ii (mengigau). Maknanya adalah, mereka menjadikannya sebagai

igauan yang diabaikan

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, t3#
H t3# (ditinggalkan dan diabaikan), kemudian dibuang iaar-nya.
Pengabaian mereka terhadap Al Qur'an adalah karena mereka

mengatakan bafuwa ifu adalah sihir, syair, dan mitos-mitos orang-

orang terdahulu. Perkataan ini diucapkan oleh Rasul SAW pada Hari

Kiamat.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini ltisah tentang perkataan

Nabi SAW di dunia.
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Kalimat '-*-;5Gtl' 
?, g-tQ .it$ (dan seperti itutah,

telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari firalanganJ orang-

orang yang berdosa). Ini sebagai hiburan (peliptr lara) dari Allah
SWT untuk Rasul-Nya SAW. Maknanya adalah, Allah SWT telah

menjadikan musuh dari kalangan kaumnya yang berdosa, bagi setiap

nabi yang menyeru ke jalan Allah. Oleh karena itu, janganlah engkau

sedih, hai Muhammad, karena inilah kebiasaan kondisi para nabi

sebelummu, dan bersabarlatr engkau sebagaimana mereka telah

bersabar.

i;: 4$ It tSJ <ao, cuhtptah ruhanmu meniadi

Pemberi petunjuk ddn Penolong). Paru mufassir mengatakan bahwa

huruf baa' di sini [pada kalimat 44 adalatr tambahan, yakni 6
atf; 1".,tcuplah Tuhanmu) . Manshub-nya (fti dan t:*,al adalatr karena

sebagai haal (keterangan kondisi), atau tamyiz, menunjuki para

hamba-Nya kepada kemaslahatan-kemaslatratan aganna dan dunia, .

serta menolong mereka terhadap musuh-musuh mereka.

',''; 4;t* iCAi xG ir lj W'u-ii J6; (berkatatah o,ans-

orang lcaJir, "Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunknn kepadanya

selrali turun saja?'). Ini termasuk tuntutan dan pembangkangan

mereka. Maksudnya, mengapa Allah tidak menurunkan Al Qur'an ini
kepada kami dengan sekaligus tanpa diangsur? Ada perbedaan

pendapat mengenai orang yang mengatakan perkataan ini:

Suatu pendapat menyebutkan batrwa yang mengatakan itu
adalah orang-orang kafir Quraisy.

Ada yang mengatakan bahwa yang mengatakan itu adalah

kaum Yatrudi, mereka berkata, "Mengapa tidak mendatangkan Al
Qur'an kepada kami secara sekaligus sebagaimana diturunkannya

Taurat, Injil, dan Zabur?" Ini pernyataan ydng batil, karena Kitab- .

Kitab itu diturunkan secara berangsung-angsur sebagaimana halnya Al
Qur'an. Mereka memang kaum yang suka membangkang. Atau
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mereka memang tidak mengetahui proses diturunkannya Kitab-Kitab

Allah itu kepada para nabi-Nya.

Allah SWT lalu menyanggah mereka, 31"$ -r4 ,;)yJL
(demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya), yakni Kami

turunkan Al Qur'an secara berangsur-angsung seperti demikian. Huruf
lraaf di sini berada pada posisi nashab sebagai na't da,'i mashdar yang

dibuang, dan UJj mengisyaratkan kepada apa yang dipahami dari

perkataan mereka. Maksudnya, seperti penunrnan yang berangsur-

angsur ifulah Kami menurunkannya, yaifu. cara penunrnan yang

mereka hujat dan mereka tuntut kebalikannya, dengan cara penurunan

itu agar Kami menguatkan hatimu, karena menurunkannya secara

berangsur-angsur sesuai dengan.peristiwa-peristiwa yang terjadi lebih

mendekatkan kepada hapalanmu terhadapnya dan pematramanmu

terhadap makna-maknanyq dan itu merupakan sebab utama

peneguhan. Huruf laam fpadakalimat Cj\ terkait denganl'l yerrrg

dibuang, yang karni perkirakan.

Abu Hatim mengatakan batrwa Al Akhfasy berkata,

"sesungguhnya itu adalah penimpal kata sumpatr yang dibuang." Ini
pendapat yang kurang kuat.

Abdullah membacanya'r>{$., dengan huruf yaa'. Maksudnya

adalah, agar Allatr SWT menegubkan.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa kalimat ;Yi:-.,
termasuk kelanjutan perkataan orang-orang musyrik. Maknanya

adalah, demikianlah, seperti Taurat, Injil, dan Zabw. Namun

redaksinya berhenti pada ,Af:4 (demikianlah), kemudian dimulai

dengan 3;6 -*,$(supaya Kami perhtat hatimu dengannya), yang

maknanya, Kami menurunkarmya kepadamu secara berangsung-

angsur untuk maksud ini.

Ibnu Al Anbari berkata, "Ini lebih bagus dan lebih baik...."
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An-Nahhas berkata, '?enurunan Al Qur'an s@ara berangsur-

angsur termasuk tanda-tanda kenabiaq kmena tidaklah mereka

bertanya tentang sesrultu kecuali mereka mendapatkan jawabannya"

dan ini tidak terjadi kecuali dari seorang nabi. Jadi, itu untuk

menguatkan hatinya dan hati mef,eka"

Kalimat lij '";€3 @m Knni membacakawtya secoa totil

[teratur dan benarJ) dt-'athf-|ankepdzfi'I yang diperkirakan, yakni

demikianlah Kami menurunkannya, dan Kami membacakannya secara

tartit. Makna tartil adatah ayat de,mi aya! demikian yang dikatakan

oleh An-Naliha'i, Al Hasaru danQatadah-

Adajugayangmengatakanbahwamaknanyaadalah,Kami
menjelaskannya dengan sangat jelas. Pendapat ini dic€ritakan dari

IbnuAbbas.

Mujahid berkat4 "(I{aksdnya adalah) sebagiannya setelah

sebagian yang lainnya."

As-Suddi b€rkat4 *(tv{aksudnya adalah) Kami

menerangkannya dengan sangatterang-" '+

Ibnu Al A'rabi berkata c'Aku tidak mengetahui (nakna) tutil
kecuali detail dan jelas.,,

Allah SWT lalu menyebrlkan bahwa perkataan me,reka selalu

terbantahkan dalarn kondisi apa puu 6!iu,4s$ $ [t'"Ai']E{;
$-; 'rr/f (fidaHah orumgorutg kofir itu datang kcpadomu

ftnembowal suatu perunlponoe\ melafu*an Kami datangkan

lrepadanu sesuatu yatq beno don yang paling baik penietasanrya)-

Maksudnya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamrg wahai

Muhamma4 dengan membawa perumpemaan-perumpamaan mereka

yang diantaranya adalah tuntutan-fimtutan mereka itu, kecuali Kami

datangkan kepadamu jawabannya yang benar sebagai sanggahannya

trntuk membatalkan perumpamaan-perump.*P. yang mereka

kemukakan dan menyangkalnya Jadi' maksud Jtll di sini adalah
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pertanyaan dan tuntutan, sedangkan maksud !;jr aaatatr, jawabannya

mematahkan dari akarnya, menggugurkan syubhatnya dan

memufuskan materinya.

Makna LriS ''"::V Oang palrng baik penjelasannya) adalah,

Kami mendatangkan kepadamu yang paling baik penjelasannya. Jadi,

$=:i lLt di-'athf-16 kepada 'r9,:r. Pengecualian 4fi, J1

(melainkan Kami datangkan kcpadamu) merupakan pengecualian

menyeluruh. Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagar haal
(keterangan kondisi), yakni tidaklah mereka datang kepadamu dengan

membawa suatu penrmpamaan, melainkan dalam keadaan Kami
datangkan yang demikian itu kepadamu.

Allah lalu mengancam omng-orang jahil itu dan mencela

mereka, '& crl @jJ & Aii| |r$ lororg-orans yans
dihimpunkan ke Neraka Jahanom dengan diseret di atas mukanya),

yakni mereka dihimpunkan dalam keadaan diseret.di atas mukanya.

Mattshul b/akni "jtt 
fri sebagai mubtada', dan khabar-yrya

adalalr Ait atau mauslrul ini sebagai khabar dari mubtada'yang
dibuang, y"f,rri,-A p. Bisa juga pada posis i nashab sebagai celaan.

Makna F+rF' if ai&adalah & il'eii db otQ-i-
(diserat di atas mukanya ke Neraka Jahananr).

l3K1 j4 1*rrrka iulah orcmg-orang yang Wling buruk
tempatnya) maksudnya adalah tempat tinggal dan tempat kembali.

# k?t (dan pating sesat jalanrrya) makzudnya adalatr
. paling salatr jalannya, karena mereka menuju neraka. Penafsiran

seperti ayat ini telatr dikemukakan dalam suratr Al Israa'.

Ada pula yang bgrpendapat batrwa ini terkait dengan firman-
Nya, fuj i:,,* W7+$iififiA# Qrcnghuni-pengtruni
surga Wda hari itu pal@ baik tempat tinggalnya dan paling indah
tempat istirahatnya).
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Abd bin Humaid, Ibnu Abi Ad-Dunya, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny u, S,g;'iK{rltij; g\5;a\';frsi}j <a""

[ingatlahJ hari firetikal langit pecah-belah mengeluarkan kabut dan

diturunlranlah malaikat bergelombang-gelombang), dia berkata,

"Pada Hari Kiamat Allah menghimpunkan para makhluk di satu

dataran, yaifu jin, manusia, binatang buas, burung, dan semua

makhluk lainnya. Kemudian langit dunia terbelah dan menurunkan

para penghuninya yang jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi,

berupa jin, manusi4 dan makhluk lainnya. Lalu meieka mengitari jin,

manusia, dan para makhluk lainnya. Kemudian penduduk bumi

berkatq 'Apakah di antara kalian ada Tuhan kami?' Mereka berkata,

'Tidak ada'. Kemudian terbelahlah langit kedua. Lalu disebutkan juga

seperti tadi. Demikian juga pada setiap langit lainnya hingga langit ke

tujfr: y4ng pada setiap tangit terdapat penghuni yang lebih banyak

daripara penghuni langit yang sebelunnya. Kemudian turunlah Tuhan

kita di dalam naungan awan yang disekitarnya al karubiyytn, jumlah

mereka lebih banyak dari jumlatr para penghuni ketujuh langit beserta

manusia, jin, dan matr:hluk lainnya. Mereka memiliki tanduk seperti

ruas-ruas mentimun, mereka berada di bawah Arsy. Mereka memiliki

lantunan tasbih, tahlil, dan taqdis untuk Allah Ta'ala. Jarak antara

telapak kaki salah satu dari mereka hingga mata kakinya adalah sejauh

jarak perjalanan lima ratus tatrun. Jarak arfiata lututnya hingga

pahanya sejauh jarak perjalanan lima ratus tahun, dan jarak dari

pahanya hingga selangkangannya sejauh jarak perjalanan lima ratus

tatrun. Lalu yang di atas itu adalah sejauh jarak perjalanan lima ratus

tahun."

Sanad yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir adalah: Al Qasim

menceritakan kepada kami, Al Husain menceritakan kepada kami, Al

Hajjaj bin Mubarak bin Fadhdhalatr menceritakan kepadaku dari Ali
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bin Zaid bin Jad'an, dari Yusuf bin Mahran, bahwa dia mendengar

Ibnu Abbas...

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad'- Dia

berkata: Muhammad bin Ammar bin Al Harts Ma'mul menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari

Ali bin Zaid.

Ibnu Mardawaih dan Abu . Nu'aim dalam Ad'Dala'il
meriwayatkan dengan sanadyang dinilai shahih oleh As-Suyuthi, dari

jalur Sa'id bin Jabr, dari Ibnu Abbas, batrwa Abu Mu'ith duduk

bersama Nabi SAW di Makkah tanPa menyakitinya. Dia memang

lelaki yang lembut. Adapun orang-orang Quraisy lainnya, apabila

duduk bersama beliau, mereka menyakitinya.

Abu Mu'ith mempunyai teman dekat yang sedang bepergian

ke Syam, lalu orang-orang Quriasy berkata, 'Dia telah murtad'.

Maksudnya adalatr Abu Mu'ith [telatr keluar dari agama mereka

karena tidak bersikap seperti mereka terhadap Nabi SAWI. Ketika

teman dekatnya kembali dari Syam pada malam hari, dia bertanya

kepada istrinya, 'Apa yang dilakukan Muharnmad dari yang

sebelumnya?' Istrinya meqjawab, 'Lebih parah dari yang sebelumnya'.

Dia bertanya lagi, 'Apa yang dilakukan oleh teman dekatku, Abu

Mu'ith?' Istrinya menjawab, 'Dia telah murtad'. Semalaman itu dia

merasa buruk.

Pagi harinya, Abu Mu'ith menemuinya dan mengucapkan

salam sambutan selarnat datang, namun dia tidak membalas salamnya

itu, maka Abu Mu'ith berkata, 'Mengapa engkau tidak membalas

salamku?'' Dia menjawab, 'Bagaimana aku membalas salammu

padatral engkau telah murtad?' Abu Mu'ith berkat4 'Orang-orang

Quraisy yang mengatakan itu?' Dia menjawab, 'Ya'. Abu Mu'ith lalu

berkata, 'Apa yang harus kulakukan untuk melegakan dada mereka?'

Temannya menjawab, 'Hendaklah kau mendatanginya di majelisnya

dan meludah di wajatrnya serta mencelanya dengan celaan yang
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sangat kasar'. Abu Mu'ith pun melalcukan itu. Namun Rasulullatl

SAW tidak membalasnya selain mengusap ludatr dari wajahnya,

kemudian menoleh kepadanya, lalu berkata k )V ,y Q)e'eJft ibl
t'jp 'e-t;iL a*( Qika alu mendapatimu keluar'dari pegunungdn

Makknh, alat akan memenggal lehermu dengan sabar).

Saat Perang Badar, orang-orang Quraisy berangkag namun

Abu Mu'ith enggan berangkat, maka teman-temannya berkata

kepadanya, 'Berangkatlah bersama kalrri'. Dia meqiawab, 'Dia

[Muhammad] telatr meqianjikan kepadaku, bahwa bila dia

mendapatiku keluar dari pegunungan Makkall maka dia akan

menebas leherku dengan sabar.' Mereka berkata 'Ada unta mereka

untukmu yang tidak dapat tersusul. Jika pasukan melarikan diri, kau

bisa menggunakannya'. Dia pun berangkat bersama mereka Tatkala

Allah membuat kaum musyrik lari tunggang-langgang, untanya pun

tertahan oleh tanah, maka Rasulullah SAW menangkapnya sebagai

tawanan yang termasuk tujuh puluh tawanan Quraisy lainnya Abu

Mu'ith lalu datang kepada beliau dan berkata, 'Apakah kau akan

membunuhku di antara mereka?' Beliau bersabda, t-Ft e'-l'l.q-e
(Ya, karena lcau telah meludah di wajahht).

Berkenaan dengan Abu Mu'ith, Allah menunrnkan ayat, ifj
,i$ & ?fi\ S;- go" [ingatlah] hari fl@tiluJ orans vans zholim itu

menggigrt dua tangannya) htngga {tL #:.i}t itfti a(a{t laan
syetan itu tidak alcan menolong manusio).'$

Abu Nu'aim juga meriwayatkan kisah ini dari jalur Al Kalbi,

dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, bahwa teman dekafirya Abu Mu'ith
adalatr Ubay bin Khalaf.

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny q *j$ ,b ?)hi ,j;- i;: (dan [ingattahJ hui
fl(ptitnJ orang yang zhalim itu menggigit dua tanganrrya), diaberkata,

e Disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalamAs-Sirah (l/385) dan Ibnu Katsir dalarn l/
nilwah (3/8e, e0).
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"(Maksudnya adalah) Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ith,
keduanya adalah teman dekatnya di dalam Jahanam."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya mengenai firman-
Nta, 'o--gi5'"tgf" 

?" 
g-L$4 Ayr!, (dan seperti itulah, telah Kami

adalran bagi tiap-tiap nobi, musuh dari fimlanganJ orang-orang yang

berdosa), dia berkat4 *Musuh Nabi SAW adalatr Abu Jahal,

sedangkan musutr Musa adalah Karun. Karun adalah putra paman

Musa [sepupunya])."

Diriwalatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, Adh-Dhiya' dalan Al
Mukhtarah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Orang-orang musyrik
berkata, "Seandainya Muhalnmad memang benar seorang nabi

sebagaimana yang dinyatakannya, mengapa dia diadzab oleh
Tuhannya? Mengapa pula Al Qur'an tidak diturunkan kepadanya

' 
sekaligus, melainkan seayat'dan dua ayat, satu surah dan dua surah?"

Allah lalu menurunkan ayat seb4gai jawaban atas perkataan mereka,

i1;t''i*if3\#3,{jV}{'u-iiJ'6iloertatatahorang-orangtrnfi r,

"Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan lcepadanya sekali turun

saja?') hingga W kV (dan paling sesat jalannya).

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya" 3:"$ +, ej\ 6"poy" Kami perlant
hatimu dengannya), dia berkata, "Bertujuan meneguhkan hatimu
dengannya dan untuk menguatkan hatimu. jjj '^fr5 (dan Kami
membacalrannya secara tartil [teratur dan'benarJ), yakni Karni
bacakan pelan-pelan, sedikit demi sedikit +-,4,3i_ {, gaaruan

orang-orang kafir itu datang kepadamu [membawal suatu
perumpamaan), yakm- seandainya Kami menurunkan Al Qur'an
kepadamu sekaligus, kemudian mereka bertanya kepadamu, maka
tidak akan ada yang menjadi jawaban. Oteh karena itu, kami
menahannya, lalu ketika mereka bertanya kepadamu, engkau

menjawab."
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f,5 6rlsi6 M, ({d; 44i,r;, (fii'" 355

@ r,r; i{;'i t$9|6K 6,ii,:fii Jy6d t'trt
b
={t(,r$ ea-=, 

"rir{rA,fi;\ V.te fi d'#J
t;;3; ;;j {&i|Fr(Yr@F # $.:; <a+;tyff;t
*tfiiu,'Jg:-iixr5iE,
6ru! -g wi 

"E, 
;;l -,{i -;aw'6';.i;

<if-'3,$- oy 3!$ i'y @ 6;a a6-r'tj'u :r;4u<
6(U'tLo) .i;; {i{ <3. 

" 
fri r:iit W $ t-

i,;; <+ i ;t;- /i' 6"W tG;; J -{5 
t; *y"

etit ;;;,iiJL3A 6 q{s@ x, 3A i 6$3r

5 <,;*:' 1 #;;A.6 415t@ S# t iK
W'i$?,,5F*:gfrF iyZfi

uDan sesungguhnya Kami telah mcmberikan Al-Kitab (Taurat)

kcpada Musa dan Karttuhh mcnjadikan Harun saudaranya,

menyertainya sebagai wazir (pembantu). Kemudian Kami berJirman

kcpoda keduanya, 'Pergilah kamu berdua kepada kaum yang

mendustakan ayat-ayat Kami'. Maka Kami binasakan mereka

sehoncur-hancurnyo- Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh

tatkab mereka mendustakan rosul-rasul Kami tenggelamkan

mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi

nanusia. Dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang zhalim
adzab yang pedih; dan (Kami binasakan) kaum Ad dan Tsamud dan
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penduduk Rass dan banyak (lag| generasi-generasi d.i antara kaum'

kaum tersebut Dan Kami jadikan bagi masing-masing mereka

perumpamflan (ibarat); dan masing-masing mereka itu benar-benar

telah Kami binasakan dengan sehancur-hancurnya Dan

sesungguhnya mereka (haummusyrik Mahkah) telah melalui

sebuah negeri (Sadum) yang (dulu) dihujani dengan hajan yang

sejetek-jeleknya (hujan botu). Maka apakah mereka tidah

menyaksikan (reruntuhan) itu; bahkan adalah mereka itu tidak

mengharapkan akan kebangkitan. Dan apabila mereka melihat

kamu Muhammad), mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai

ejekan (dengan mengatakan), 'Inikah orangnya yang diutns Allah
sebagai Rasul? Sesungguhnya hampirlah dia menyesatkan kita dari

sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak sabar
(menyembah)nya'. Dan mereka kelak akan mengetahui di saat

mereka melihat adxab, siapa yang paling sesat jalanny*
Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa

nafsunya sebagai tuhannyu Maka apakah kamu dapat menjadi

pemelihara atasnya? Atau apahah hamu mengira bahwa

kebanyakan merekd itu mendengar atau memahami? Mereka itu
tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih

sesat jalannya (dari binatang ternak itu)."

(Qs. Al X'urqaan [2512 35-44)

Huruf laam pada finnan-Nyu, {{;-ti 6} ql:. 
^ift 

(Dan

sesungguhnya Kami telah memberikan Al Krtab [TauratJ kepada

Musa) sebagai penimpal kata sumpah yang dibuang, yakni t$i fi.ilr3
itttht ;tl @emi Allah, sungguh Kami telah memberikan Taurat

kepada Musa). Allah SWT menyebu&an ini untuk beralih kepada

kisah-kisah umat-umat terdatrulu sebagai hiburan (plipur lara) bagi

Nabi SAW, bahwa pendustaan kaum para nabi Allah terhadap nabi-
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nabi mereka adalah kebiasaan orang-orang yang menyekutukan Allah,

dan itutidakhanya dialami oleh Muhammad SAW.

I-atazh 6iS (Harur) sebagai 'athf boyan, tu 65@eb:agai
wazir [pembartufi sebagai rnaf ul kdua-

Ada juga yang mrngalakan sebagai ltaal (ketsraryan' kondisi),

sedangkan nafulkeduanya adalah $31,

Pendapat yang pertama lebihtepat

Az-7-anaj berkata, "secara bahasa, lijt url"V" orang yang

dimintai pendapa! dan pandangannya dilaksanakan, sedangkail lrir
adalah tempat berlindung. Contohnya: 'i$ I I $ekali-kati tidak!

Tidakadatempat berlindmg$ (Qs. Al Qiyaamah p5l: ll).
Penafsiran'liil, t"luhdipaparkan dalam surah Thaahaa

Saling membantu dalam hal ini tidak menafikan kenabian,

karena pernah suatu masa diutus banyak nabi dan mereka

diperintahkan untuk saling membantu, dan pada mulanya Hanrn juga

sebagar pembantunya Musa lalu karena berikutrya kedua sama-sama

sebagai nabi, maka dikatakan kepada keduany4 6-5i ,jt Jy-$';t
t$9 $;K@erglah komu berdua kcpada kaum yang mendustakan

cyat-Eyat Karni), yaitu Fir' aun dan pengikutnya.

Ayat-ayat (tanda-tanda) yang dimaksud ini adalatr sembilan

mukjizat yang telatr disebutkan di tempat lain. Kendati mereka belum

mendustakannya ketika Allah memerintabkan Musa dan Harun untuk

pergi kepada kaum itu, bahkan pendustaan itu terjadi setglatr itu, akan

tetapi bentuk modhi ini b/akni tji.l{lW- 
"y"" 

mustaqbal (yang akan

datang) sesuai dengan kebiasaan pemberitahuan Allah. Maksudnya,

pergilah kamu berdua kepada kaum yang akan mendustakan ayat-ayat

Kami.
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Pendapat lain menyebutkan batrwa disifatinya mereka dengan

"mendustakan" adalah dalam bentuk penuturan kisah kepada

Rasulullah SAW unfuk menerangkan alasan layaknya mereka diadzab.

Ada yang mengatakan bahwa bisa juga maksudnya adalah

kepada kaum yang perihalnya berubah menjadi mendustakan.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksud disifatinya mereka

dengan "mendustakan" ketika diutusnya rasul adalah, mereka

mendustakan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, dan maksudnya bukan
tanda-tanda kerasulan

Al Qusyairi berkata: Firman Allah Ta'ala, ,* frt-irt [y*ii
(Pergilah lramu kepada Fir'aun, sesungguhrrya Dia telah melampaui

batas). (Qs. An-Naari'aat l79l: 17) tidak menafikan yang ini, karena

keduanya memang diperintahkan, maka masing-masing dari keduanya

diperintalrkan.

Bisa juga dikatakan bahwa pengkhususan Musa dengan

khithab di sebagian ayat adalah karena beliau merupakan asalnya

kerasulan (yakni yang menjadi rasul sebelum Harun), lalu dalam

khithab yang dltujukan kepada keduanya adalah karena keduanya

sama-sama diutus (dengan tugas yang sama).

Ui '#jii (maka Kami binasakan mereka sehancur-
hancurnya). Pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang, yaitu lalu
keduanya pergi kepada mereka, kemudian mereka mendustakan

keduanya, maka Kami binasakan mereka sehancur-hancurnya akibat
pendustaan itu.

Ada juga yang'mengatakan bahwa maksud -oiitr di sini adalatr

vonis demikian, karena hd itu terjadi setelah diutusnya Musa dan

Harun kepada mereka, akan tetapi terjadi beberapa waktu setelah itu.

;iL{J "f*t|V.:afi d$t <a* [tetah Kami binasatranJ

lraum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami
tenggelamkan merelm). Ada beberapa pendapat tentang sebab
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mans lrub -ny a latazh ?i, y An karena dr-' athf-l<n kepada fu;rlrfi hao'

dan miim pada kalimat Fqfi. Atau ,nanslrub karcna fi'l yaloig

dibuang, yaitu j,i (ingatlah). Atau kareira fi'l yangdisamarkan, yang

ditafsirkan oteh yang setelahnya, yaifi &tr*l6mi tengelankor
mer eko), bahwa Kami tenggelamkan kaum Nuh.

Al Farra berkafa, "Manilrub-nya inr adalah kil€Nra ;i?ftA
yang disebutkan setelahnya, tanpa memperkirakan allarya fi'l
tersembrmyi yang ditafsirkan oleh yang sstelahnya."

Pendapat tersebut disangeah oleh An-Nahhas, hhwa {6}1
tidak muta'addi dengan drn naful $rakni tidak memerlukan dua

objek penderita) sehingga berpenganrh terhadap dlwnir yang

bersambung dengannya tJrakni if p"a" kalimat ;if;t lldan te,rhada
t -tigt ?9.

Makna gi f.r+ fi gaut" mereka tun&tstoksr rasul-

rasut) adalah, ketika mereka mendustakan Nuh dan pra rasul Allah
yang sebelumnya.

Az-7-anaj berkate *Siapa yang mendustakan seorang nabi,

berarti mendustakan semua nabi."

Penenggelaman mereka dengan badai topan adalah

sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Huud.

'z:-ti eq &fiK.r @o, Konti iadiknn [cefial nereka ifit
pelajman bagi manusia) makzudnya adalalL Kami jadikan

penenggelaman mereka, atau kisah merek4 sebagai pelajaran bagi

seluruh manusia secara umum, sehingga bisa diambil pelajaran oleh

setiap yang menyaksikannya dan setiap yang mende,ngar beritanya

<4))E\. ffiY @a, Koni telat menyediokan bagi orory-

orang zhalim). Malsud "orang-orang zhalim" adalah kaum Nuh saja

Bisa juga maksudnya adalah setiap orang yang berlaku sepeni mereka

dalom mendustakan ,1.f $Ii @arA yang wdih) mamranva adatah

adalah adzab akhirat.
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Mawhub-nya (Yt (kaum Ad) adalatr karena di-'athf-karr

kepfa gi ?i; Ada juga yang mengatakan di-'athf-kankepada posisi

&tdtEJt. Ada juga yang mengatakan dr-'athf-kan kepada maful dat'.

prflA. Lalu kalimat ilj$ (dan Tsantud) di-'athfy* kepada (Y5.

Kisah kaum Ad dan Tsamud telatr dikemukakan di bagian lain.

$Si ;5V (dan penduduk rtass). Dalam perkataan orang

Arab, pengertian ilr adalah sumur yang telatr dikubur, bentuk
jamaknya 'g,,If,:. Demikian perkataan Abu Ubaidah. Contolurya

ungkapan penyair berikut ini:

LL"S\ ori;X-'qf '*",ri J\,rjL ej
*Mereka berjalan menuju negeri mereka, sambil bersaing menggali

kcmbali sumur yang telah dihtbur."

As-Suddi berkata, "Maksudnya adalah sebuah sumur di
Anthakiya. Mereka membunuh Habib An-Najjar, lalu menisbatkan

kepadanya. Dia adalatr yang disebutkan di dalam surah Yaasiin, trC

<49,A\ W ,lni- 1Oi" berkata, 'Hai kaumku, iTamlah utusan-

utusan f/z'.) (Qs. Yaasiin [36]:20)."

Demikian juga yang dikatakan oleh Muqatil, Ikrimatr, dan

lainnya.

Ada yang mengatakan batrwa mereka (penduduk Rass) adalatr

suatu kaum di Azerbaijan yang membuntrh para nabi, lalu pepohonan

dan tanam-tanaman mereka mengering, maka mereka pun mati karena

kelaparan dan kehausan.

Ada yang mengatakan batrwa mereka adalah kaum yang

menyembah pepohonan

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang

menyembah berhal4 lalu Allah mengutus Syu'aib kepada mereka,

namun mereka mendustakannya dan menganiayanya.
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Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah suatu kaum y"ng

Allah mengutus seorang nabi kepada merek4 namun mereka

membunuhnya

Ada yang mengatakan bahura mereka adalah kaum yang

membuat parit (para perrbesar najran di Yaman).

Ada juga yang mengatakan bahwa ilr aOfaU sumur yang

sudah tidak dipakai, yang telah disebutkan tadi, dan 'rfit'qg,>f aAAan

para penduduknya

Dalarn Ash-Stuhhah disebutkan bahwa ilr aOaan nuna

sebuah sumur milik sisa-sisakaum Tsamud.

Ada yang mengatakan bahwa ilr aaaUn sumber air dan

kurmamilikbani Asad.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah satju yang

bernrmpuk di pegunungan.

Ujt jW"berarti ftrna sebuah lembah, buktinya adalahucapan

Zuhair berikut ini:

P. )Ak TSt e/5,* sfu, i;Lt ) t:tt{-. oK
"Mereka bergegas pergi pagi-pagi rr*, memburu jelang Subutt

lcarena di lembah Rass mereko bagaikan tangan untuk mulut."
td"jt jrya berarti mengadakan perbaikan hubungan diantara

manusia dan sekaligus kenrsakan diantara mansuia Ini merupakan

kata yang memiliki dua arti yang berlawanan

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah kawan-

kawan Hanzhalah bin Shafimn, yaitu orang-orang yang diuji Allah

dengan burung, yang dikenal dengan sebutan al 'anqo'(binatang yang

berkepala dan bersayap seperti gartrda dan berbadan singa).
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Kalimat 6 4t 6. ffi g"" banyak [ta7tJ generasi-

generasi di antara kaurn-kaum tersebut) dt-'athf-yas kepada yang

sebelumnya.

'o1.ft adalah bentuk jamak d*i iri. Maksudnya di sini adalah

t:l ,F1(generasi-generasi). irTir uaauf, seratus tatrun. .1',

Ada yang mengatakan seratus dua pulutr tatrun.

. .Ada juga yang mengatakan empat puluh tahun.

Kata penunjuk 4lfs & fai antara kaum-kaum tersebut)

menuqiukkan kepada umat-umat yang telah disebutkan itu. Memang

terkadang ada yang menyebutkan beberapa hat yang berbeda,

kemudian menyebutkan dengan kata isyarat Ur; (itu) untuk

menunjukkannya.

Jsfii :l W SU-, (don Kami jadikan bagi masing-masing

merelra perumpamaan [ibarat). Az-7ayaj berkata, "Maksudnya, dan

Kami peringatkan masing-masing dari mereka, batrwa Kami jadikan

perumpamaan dan Kami jelaskan huiiah kepada mereka. Kami tidak

menjadikan perumpamazln-perumpamaan yang batil bag mereka

sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi manshub-

nya }f karetafi'l yalp telsembuny, yang ditafsirkan oleh kata yang

setelatrnya, karena tff|,t\iL dan $JI jugamengandung lnrral<natt;.*.

Bisa jtrga karena dr-'athf-L,at kepada yang sebelumnyq dan tarwin-
nya ini sebagai pengganti dart mtdtnf ilaih yangdibuang, yaitu i;li,
yakni: i6ti ;*: s* fli ii (Masing-masire ur1n?t, telah Kami
jadikan perumpamaan bagi mereka). Adaprur lafazh )tf yang lainnya

manshub karena .fi't yarrg setelahnya 'i$t adalah ./l.dq Drili
(pembinasaan dengan adzab).

Az-Zanaj berkata, *Setiap yang Anda pecahkan dan remukkan

berarti d"lf (a"au telatr menghancurkannya)."
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Al Muarij dan Al Akhfasy berkata, "Makna W6fr (benar-

benar telah Kami binasakan dengan sehancur-hancunrya) adalatr t{rii
tr1!6, huruf taa' dar. baa' menggantikan hrtnfi daal dan miim."

Kalimat rfi fi ;gi1it';;f* 61 ;{; (dan sesungguhnyo

merefu [katm musyrik Mal*ahJ telah melalui sebuah negeri [SadwtJ
yang [duluJ dihujani dengan hujan yang seielek-ielebtya [huian
batu) adalah redaksi permulaan yang menerangkan bahwa mereka

menyaksikan bekas-bekas dibinasakan sebagian umat. Maknanya

adalatr, sesungguhnya orang-orang musyrik Makkah itu telatr melalui

negeri kaum Luth yang dihujani dengan hujan yang seburuk-

buruknya, yaitu hujan batu. Miksudnya, mereka dibinasakan dengan

bebatuan yang dihujankan kepada mereka.

Mans hub -ny a lafazh' JJ. adalah karena sebagai m as hdar, atau

sebagai maful kedua, yakni i;.Jt P b 36i(dengan penghujanan

yang seperti hujan yang seburuk-bunrknya).

Abu As-Samu'al membacanya j)\ dengan dhammah pada

huruf sirn.

Penafsiran r;31 tetabdipaparkan dalam suratr Baraa' atr.

\4,il ilJ4r'rEfr lmaka apakah merela tidak menyaksikan

[reruntuhanJ frz). Pertanyaau ini sebagai teguran dan celaan, yakni

menyaksikan (reruntuhan) negeri-negeri itu dalam perjalanan mereka

ke Syam unttrk berdagang, karena mereka melewatinya.

Hunrf faa' di sini berfungsi merangkaikan dengan. kalimat

yang diperkirakan, yattu W;i- ,jk- P Wt o;p- ,ik- I (mereka

tidak memperhatikannya sehingga mereka tidak menyaksikannya).

61,' 6;;- { 'rj'U S ltanrun adalah mereka rtu tidak

mengharaplran akan kebangkitan). Allah SWT mengalihkan

pembicaraan dari yang sebelumnya tentang tidak menyaksikannya

mereka terhadap reruntuhan itu kepada tidak mengharapkan
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pembangkitan kembali karena mereka tidak mengharapkan

pembalasan. Bisa juga makna 66-qd"l* olW-(taku|.

W f1 4lt7*; oL-lfit (y {aan apabila merera melihat
lrsmu [MuhammadJ, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai

ejekan) maksudnya adalatr t:;$ if *:l#- 6 (mereka tidak

menjadikanmu kecuali sebagai olokan), yang mengolok-olokmu.

Mereka meremehkannya dan menjadikannya sebagai olokan. Jadi,

penimpal ri1 aaaan 4j41- oL

Ada juga yang mengatakan batrwa penimpalnya dibuang, yaihr

" 
fit f:Gt Qni kah o r angny a),maka kalimat W $ y 4t3;1- oyadalah

kalimat mu'taridhah.

Pendapat yang pertama lebih tepat

Kalimat 'lfr,li,. <3. 
"$i 

f:Gt Qnilah orangnya yang diutus

Allah sebagai Rasul?) berada pada posisi nashab sebagai haal

kondisi) dengan perkiraan adanya perkataan, yakni *Y
il,if (sambil mengatakan, "Inikatl..."). Kata penunjuk ini

mengandung makna bahwa mereka merendahkan dan mengejeknya.

'aid-nya dibuang, yakni ?s k (yang diutus A[ah). Manshub-nya

'lr5 
"a*"nkarena 

seb agu haal,yakni !u/ 1r"U"gai rasul).

Kata penunjuk (U,l) sebagai mubtada', Htabar-nya adalah

maushul (lfi,i;, dar shitah-nya adalah Ci4:1 & lU 
",L 

o)

(sesungguhnya hampirlah dia menyesatkan kita dari sembahan-

sembahan krra). Maksudnya, mereka berkat4 ':Sesungguhnya hampir

saja Rasul ini memalingkan kami dari sesembahan-sesembatran"kami

sehingga kami meninggalkan penyembahannya." 'j'i

Latazh, 5) im mul:haffafah Q"a1pa nsydid), dan dhamir sya'n-

nya dibuang, yakni W $-A lf i6 if1 (sesungguhnya dia hampir'

memalingkan kami darinyaj. W 155; -3 
'ij geanaainya kita

tidak sabar [menyembahJnya), yakni menahan diri kami untuk tetap

menyembahnya.
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(

Allah SwT lalu menjawab mereka, '06- 46fr3- 4;;t
#\it; ill:3 (dan mereka kctak akan mengetahui di saat mereka

melihat adzab, siapa yang paling sesat ialanrrya). Maksudnya adalalt

ketika melihat adza;b Hari Kiamat yang memang layak mereka terima

disebabkan kekufiuan mereka.

# iA '; @iapa yang paling sesat ialannya) maY,sudnya

adalatr, siapa yang paling jauh jalannya dari kebenaran dan pettrqiuk,

mereka atau orang-orang mukmin?

Allah SWT lalu menerangkan kepada merekq bahwa mereka

tidak memiliki pedoman dalam keyakinan yang mereka anut kecuali

taqlid (mengekor; meniru) dan memperturutkan hawa nafsu. Allatt

pun berfirman sebagai ungkapan keheranan bagi Rasut SAW, 6q4
A; ,lffL 'i3t (terangknnlah trcpadofu tentang orang yang

menjadilrnn hau,a nafsunya sebagoi nhannya). Didahulukannya

maful kedua agar terfokus kepadanya, sebagaimana ungkapan '*
fff-i GilrZ (aku tahu Zaid berangkat). Maksudnya, memperturutkan

hawa nafsunya seperti mematuhi Tuhan. Lihatlatr kepadany4 hai

Muhammad, dan heranlah terhadapnya.

At Hasan berkata, *Makna ayat tersebut adalatr, tidaklah dia

condong kepada sesuatu kecuali dia mengikutinya."

tH )$; 'qK ,i6 <*"r" apakah kamu dapat meniadi

pemelihara atasnya?). Pertanyaan ini untuk mengingkari dan

menjauhkan, apakatr engkau dapat menjaga dan memeliharanya

sehingga mengembalikannya kepada keimanan dan mengeluarkannya

dari kekufuran, padahal engkau tidak kuasa dan tidak mampu

melakukan itu? Petunjuk dan kesesatan tidak dibebankan kepada

kehendakmu, dan kewajibanmu hanyalah nienyampaikan.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa hukum ayat ini telatr

dihapus oleh ayat yang memerintatrkan perang.
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Allah SWT lalu beralih dari pengingkaran yang pertama

kepada pengingkaran yang lain, 6firr j r,;: )6;4",i G f
(Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu
mendengar atau memahami?). Maksudnya, apakatr engkau mengira

batrwa kebanyakan mereka itu mendengarkan apa yang engkau

bacakan kepada mereka yang berupaayat-ayat Al Qur'an dan nasihat-

nasihat? Atau mencerna dan memahami makna-makna itu sehingga

engkau peduli akan perihat mereka dan antusias terhadap keimanan

mereka? Mereka tidaktah demikian, batrkan mereka sama dengan

orang yang tidak mendengar dan tidak patram.

Altah SWT lalu menerangkan perihal mereka dan memutuskan

harapan terhadap mereka, d:'i'( {f F il(meretra rtu fidak lain,

hanyalah seperti binatang ternak). Maksudnya adalah dalam

memanfaatkan apa yang mereka dengar, mereka tidak lain hanya

seperti binatang temak yang tidak mengerti dan tidak berakal. Fungsi

pendengaran dan pemahaman telah hilang dari mereka. Walaupun

mereka mendengar apa yang dikatakan kepada mereka dan memahami

apa yang dibacakan kepada mereka, akan tetapi mereka tidak

memanfaatkan itu, sehingga sama saja dengan orang yang kehilangan

fungsi pendengaran dan pematraman

Allah SWT lalu beralih dari memvonis mereka, bahwa mereka

bagaikan binatang ternak, kepada yang lebih dari itu, W'i#;f J
(bahkan merekn lebih seisat jalanrrya) dari binatang ternak.

Muqatil berkata, "Binatang ternak mengetahui Tuhannya,

mengetatrui arah ke tempat gembalaannya (empat m8iicari

mak4nannya), dan tunduk kepada pemiliknya. Sedangkan mereka

tidak tunduk dan tidak mengetahui Tuhan mereka yang telah

menciptakan mereka dan memberi mereka rezoki."

Pendapat lain menyebutkan batrwa mereka lebih sesat dari

binatang ternak karena binatang ternak tidak dihisab dan tidak ada

siksa.
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Ada juga yang mengatakan batrwa mereka lebih sesat karena

kendati binatang temak tidak memalrami kebenaran tauhid dan

kenabian, namun tidak meyakini batilnya hal itu, beda halnya dengan

mereka, karena mereka menganggap batilnya hal itu lantaran

pembangkangan, kesombongan, fanatisme, dan peremehan atas

kebenaran.

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

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, i6 # lXl;3
65 6tF (dan Kami telah meniadikan Harun saudaranya,

menyertainya sebagai wazir [pembantuJ), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) pembantu dan pendulong yang menguatkan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

finnan-Nya, bi &tj:i (matra Kami binasapan merepa sehancur-

hancurnya), dia berkata, "(Maksudnya adalatr), Kami membinasakan

mereka dengan ad?fr."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkata, ",;Xj adalatl

salatr safu desa kaum Tsamud."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata, " ,fj
adalatr sebuatr sumur di Azerbaijan."

Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Al Mtrndzir meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, bafrwa dia bertanya kepada Ka'b tentang ,$ e,&
Ka'b pun menjawab, "Itu adalah orang-orang yang disebutkan dalam

suratr Yaasiin y*re Ai6fi Wl ,;rS-XG lBerlrato, "Hai kaumht,

ilaiilah utusan-utusan ,ru.') (Qs. Yaasiin [36]: 20), namun dia

kemudian dikubur oleh kaumnya dengan bebatuan di dalam sebuatr

sumur."

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin

Ka'b Al Qarazhi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 u,rfu S\l'o1

*bl"v'f-i Jif d *i'6;.hrltf usi,sFli ' , y',ii-'zxir St*-

"ari 
r;r'i ry'ji'$t e r;* z;-;tt &t'olli ,ii:,li u1i ll vl qtai'n
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,iy- i ,e;sa So 4xi u.u 4i, '*i.,tt<t ,i,b ;n; *v,*t'i ,W
ar\bst'aq'e:e,;J' orq d * ,i- j ,r;1pi 6d *GH'^Uj ,b.
bi ir,re s uk li<i .u,&' w ai';- j u1*i bti,'St6,ujr-'h,'qa5
,W Li':t e? {?t'^:h,'#'.,*l,l-tts G t+ttJ-6t-'*i 4 j ,it$-'*i ifit j ,*.u'w yisl * +F iti'6ry>,6 + rqr t4)rt;-51s61ili
'ftitii.u?t'*"".* i.J *bt .*,r-'e+o fri y.i:;;t i8
'C ,:ab 7* *i; ai6 ,rW'u b$ i,; if lr ';.,-t;-r:r 16?'$-tt
*u€ e$,.b.ni e9H a +i j,:g-itr k gVlrit;s epl
;r uk3 ,:r-f'b,, *. t_t i tr+:;;-,6b. *l inw.'tts lii ,lo".t i-'rit *6
1 H6 ,.1' gr.i 'ei ,;- *s--1'ir 6 ,:ojrr:i s6i r; ;Fli u;'*'dr.;-'d,',FU'U'l:tlt s?\i crii 4,iu,lt ifr. *.rj 'u 'rpli (sesungguhnya

manusia pertama yang masuk surga pada Hari Kiamat adalah
seorang hamba yang hitam. Demikian itu, karena Allah mengutus

seorang nabi kcpada penduduk siatu negeri namun tidak ada seorang
pun dari pendudulorya itu yang beriman lcepadanya kecuali orang
yang hitam itu. Kemudian penduduk negeri itu menangkap nabi
tersebut, lalu dibuatlean sumur untubqn, lalu dia dilemparkan ke

dalamnya, kcmudian ditutupkan batu besar di atasnya. Sementara
hamba tersebut pergt lalu mencari kayu bakar dan memanggulnya
dengan Wnggungrya. Kemudian datang lagi dengan membmta kayu
balrar lalu menjualnya, lalu hasilrrya dibelikan malcanan dan
minuman. Kemudian dia mendatangi sumur tersebut, lalu berusaha
mengangkat batu besar itu, lalu Allah menolongnya dolam hal itu,
lalu dia mengulurkan malcanan dan minumannya. Kemudian dia
mengembalikan batu besar itu seperti semula. Demikian itu terus
terjadi selama yang ditrehendahi Allah. Kemudian pada suatu hiri dia
pergt mencari kayu bakar dan mengumpulkannya serta mengikatnya
sebagaimana biasa hingga selesai. Lalu l(etilw dia hendak
membawanya, dia merasa mengantulc, maka dia pun berbaring hWga
aWirnya tertidur. Lalu telinganya tertutup hingga bertahun-tahun
dalam lreadaan tidur. Kemudian dia mengubah posisi tubuhnya pada
sisi yang lain, Ialu Allah menutup telinganya lagi hingga tujuh tahun
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lagi. Kemudian dia [bangunJ dan pergi membawa latmpulan knyu

balrar yang telah diikatnya, dan dia tidak menduga kecuali balm,a dia

telah tertidur sesaat di siang hari. Dia datang ke desa lalu meniual

lwyu bakarnya, kemudian membeli makanan dan minuman

sebagaimanayang biasa dilahtkannya. Kemudian dia pergt ke lubang

sumur yang biasanya, namun dia tidak menemukannya. Ternyata

lraumrrya berubah pikiran mereka mengeluarkan rubi tersebut, lalu

beriman kepadanya dan membe Nabi itu lalu menanyakan

keadaan orang hitam itu, namun mereka berkata, uKami tidak tahu."

Hingga nabi itu wafat. Allah lalu membangunkan orang hitam itu

setelah tidur yang demikian Sesmggulurya orang hitam itulah yang

pertama kali masuk surga).

Setetatr mengemukakan riwayat ini dalam Tafsir'ny4 lbnu
Katsir berkata, "Ada kejanggalan dan kemungkaran padanya. Boleh

jadi ada sisipan padanya."lo Hadits ini juga mursal.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mirndzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Zurarah bin Auf4 dia berkata *Liir 

lsattr

kunur; generasi) adalah seratus dua puluh tatlun."

Mereka juga meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata" "io'it
adatah tujuh puluh tahun."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Salamatl, dia beraktq
*i jirt adatah seratus tatrun."

Tetatr diriwayatkan secara marfu'hingga Nabi SAW, bahwa

beliau bersabda, 9, 'ry b:pit 1Sot" generasi adatah serafiB tahun).

Beliau juga meng ":*y \ ?* i1Ft 1tot" generasi adalah lima

puluh tahun), dan LL o$.:l opt (satu generasi adalah empat puluh

tahun). Saya kira tidak ada yang shahih dan itu, dan banyak orang

to Mursal dha'f.
Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (19/10) dan Ibnu Katsir (3/319).

Ibnu Jarir berkata, "Ghuib munkar, dan kemungkinan terdapat sisipan
padanya"
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menyebutkan istilah qarn sebagaimana yang terdapat di dalam hadits

shahih: G? ytit'p (sebaik-baik generasi adalah generasiht).Ll

Al Hakim dalam Al Kuna meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia

berkata: Rasulullatr SAW bila mendengar berita dari Ma'd bin Adnan,

diam dan bersabda, (-ti d; tfr tt:J:> 
'hr 

jd .o;13r ,tk lreuh
berdusta para penasab. Allah berfirman, "Dan banyak fiaqtl
generasi-generasi di antara lcaum-lraum tersebut. ").

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang'ayat,
');ni& 61 ;n; (dan sesungguhnya mereka [t*u* musyrik Mal*ah]
telah melalui sebuah neger), batrwa maksudnya adalah Sadun,

negerinya Luth. ejAl fi, tt\ -r{i t ""r [duluJ dihujani dengan

huj an y ang s ej e I e k-j e I e lory a), yakni huj an batu.

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, iij 3#L'tA ,; {i,5 Gerangkantah
trepadaht tentang orang yang menjadikan hana nafsunya sebagai

tuhawrya), dia berkata, "Ada seorang lelaki yang biasa menyembah

batu putih dalam waktu yang sangat larna semasa jahiliyah. Jika dia

menemukan batu yang lebih bagus darinya, dia akan membuang batu

(lama) itu dan menyembatr batu (yang banr ditemukannya itu). Allatr
pirn menurunkan ayat ini.'

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan mengenai

ayat ini, dia berkata, "Itu adalah orang kafir, tidaklah dia cenderung

terhadap sesuatu kecuali langsung mengifantinya." 
njr.

't shah;h. t

HR. Al Bukfiari Q65l); At-Tirmidzi (?221); Ibnu Majah Q362); dan Ahmad
(l/378).

I,uifazfl. khairun naas (sebaik-baik manusia) berasal dari hadits lmran bin
Hushain RA dan Abdullah bin Mas'ud RA.
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(i;'* Ky, It;;r',6 i;'j6't 6 43 Jt ;'{

'rfr 
3q1i'.J:;6i7i9v6q'.Jtri&

"$ifr+@ +fiG-*i6r6*b3i
t;; si W. K-,8 ew L9 {i; ($ vfi e
i,6W $ AiG $;. ;$t'al;y 

" 
li fr @ f;E

@r,$;f,t
"Apakah kamu tidak memperhatikan (pencrptaan) Tuhanmu, ,

bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-

bayang; dan kalau Dia menghendaki niscaya Din menjadikan tetap

bayang-bayang itu, kemudian Ka"mi jadikan matahari sebagai

petunjuk atas bayang-bayang ilu, kemudian Kami menarik bayang-

bayang itu kepada Kami dengan tarikan yang perlahan-perlahan

Dialah yang menjadihan untulemu malam (sebagai) pahaian, dan

tidur untuh istirahat, dan Dia mcnjadikan siang untuk bangun

berusohu Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar

gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami

turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami

menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar

4fjrJ@ u$i4$';i3@ fu; r* ".31
r$@ +,+
iv |A'uG jt fi* &.i G. W e$ 516 G$t

U6|6;1-riiL|,i'"trv4,&-*,',e33-@fi g

1 e6i';{r tfi, {fqtr$. i"{'.tiij @ fr#
gi >f'@ 6i rrj.,P o(fic'-, $ @ gb
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Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk
Kami, binatang-binatang ternak dan manusiayang banyak. Dan

sesungguhnya Kami telah mcmpergilirkan hujan ita di antara
manusia supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka

kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat).

Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada

tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka
janganlah kamu mengikuti orongerang kaftr, dan berjihadlah

terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar. Dan

Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang
ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan
antara keduanya dinding dan batas yang menghalangl Dan Dia

(pula) yang mcnciptakan mantuia dari air,lalu Dia jadikan
mt nusia ilu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah

Tuhanmu Maha Kuose-" (Qs. Al Furqaan lzflz a5-5a)

Allah menyebutkan sekilas bukti-bukti tauhid disamping

besamya anugerah.

Bukti pertama yang disebutkan adalah pembuktian dengan

perihal bayang-bayan g, 'M 3; ,-{,4: 6t; '{ @patrah tramu tidak
memperhatilcan [penciptaanJ Tuhanmu, bagaimana Dia
memanj anglcan [dan memerdefi:tranJ b ayang-b ay ang).

'^;rtt 
[yakni dari j1 Uisa 'ai-7. tpeylgliharan mata), yang

maksudnya" apakatr kamu tidak melihat (memperhatikan) ciptaan

Tuhanmu. Atau, tidakkah kamu melihat (memperhatikan) bayang-

bayang, bagaimana Tuhanmu memanjangkan4ya? Bisa juga ilJi
(penglihatan hati) yang bermakna mengetatrui, karena bayang-bayang

itu selalu berubatr, sedangkan yang berubah itu haadits (baru), dan

untuk setiap yanghaadits ada yang mengadakannya.
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Az-7-ajjaj berkatq - J3 ';fi yakni ;,t, ilf (apakah kamu tidak

tahu)."

Ini berarti menganggapnya sebagai penglihatan hati.

Lebih jauh dia berkata, "Redaksi ini berkenaan dengan hati.

Perkiraannya adalah ',*, 'oi W ',Pt ,tt j ilf (apatatr kamu tidak

memperhatikan bayang-bayang, bagaimana Tuhanmu

memanjangkannya?) Maksudnya adalatr bayang-bayang dari sejak

fajar hingga terbifirya matalmri, yaitu bayang-bayang tanpa sinar

matahari." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Hasan dan Qatadah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu dari sejak terbenaurnya

matahari hingga terbitrya.

Abu Ubaidatr berkata "Ft *r* bayang-bayang pada pagi

hari, sedangt* ll' adalah layang-bayang pada sore hari, karena

bayang-bayang itu kembali setelah tergelincirnya matahari, dan

disebut p k*"rru diaiv ftembali) dari tempat terbit ke arah tempat

terbenam."

Humaid bin Tsaur berkata saat mengomentari binatang ternak

yang diibaratkan dengan seorang wanitq

'Ark "'r*:t : j. t.t ilt 'l t '^,+X o*!a:t i. ,.t ,Sl t X
*Malra tak ada bryang-bayang sejulmya pagi dhuha yang diregulcrtya,

dan tidakprlo bq,ong-boyang dinginnya sore yang dirasakannya."
,)

sc ll:Ibnu As-Sakit berkata, *#Jl 
"qA* bayang-bayang yang

dihapus oleh sinar matahari, sedangkan ,$ijl adalah bayang-bayang
JsJr

yang menghapus sinar matahari."

Abu Ubaidah menuturkan dari Ru'bah, dia berkata, "Setiap

yang disinari matahari latu menghilang, adalah rrri dan r9, sedangkan

yang iidak disinari matahari adalah p."
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Hakikat iLlr aadah hal pertenga6an antara catraya murni

dengan kegelapan murni, dan yang pertengahan ini berada tepat di
tengah kedua sisi, karena kegelapan murni tidak disukai secara alami

dan dihindari oleh naluri, sementara cahaya yang sempurna dengan

kekuatannya akan menyilaukan dan menyakiti mata karena panasnya.

Oleh karena itu, surga disifati,p3f ,pj (O"nounganyang terbentang

luas). (Qs.Al Waaqi'atr [56]: 30).

Kalimat KS; Aa ',li }t @" lalau Dia menghendaki

niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu) adalah kalimat

mu'taridhah (berlawanan) antara ma'thuf dan yang dr-'athf-l<arr

kepadanya, batrwa kalau Dia menghendaki, niscaya Dia mencegatr

matatrari dari terbit.

Pendapat yang pertama lebih tepat. Penggunaan kata Ky,
untuk mengungkapkan maksud diam dan tetap adalatr boleh.

Contohnya ungkapan *? w.i;r6'g-', yakni *l'**"i g.'?'6i (tulan

mendiami dan bertempat tinggal di negeri anu).

Firman-Nyu, fu3 Ai; ;31 $1;7 (Kemudian Kami jadiknn

matahari sebagai petunjuk atas bayang-bryang itu) di-'athf-fta1

kepada i$i 'i au masuk datam cakupannya. Maksudnyq Kami

menjadikannya sebagai tanda untuk dijadikan petunjuk mengenai

memanjang dan memendeknya.

Firman-Nya, '{ ,i 3 (Kemudian Kami menartk bayang-

bayang itu) juga di-'athf-kat kepada 'i7 au, termasuk cakupannya.

Maknanya adalah, kemudian Kami menarik bayang-bayang yang

memanjang itu, dan Kami snya ketika sinar matahari

mengenai posisinya secara perlahan hingga habisnya bayang-bayang

itu, sampai tidak ada lagi dan menghilang.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maksud ayat ini adalatr

menariknya ketika Kiamat dengan menarik sebab-sebabnya, yaitu

partikel-partikel catraya
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Pemaknaan yang pertama lebih tepat. Maknanya adalah,

bayang-bayang itu tetap di udara dari sejak terbitrya fajar hingga

terbitnya matahari. Lalu ketika matahari terbit, bayang itu ditarik dan

yang di udara itu digantikan oleh sinar matahari, maka memancarlatt

sinar matahari ke bumi dan segala sesuatu hingga waktu terbenamnya.

Setelatr matahari terbenam, tidak ada lagi bayang-bayang, tapi yang

ada adalah sisa catraya siang.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menariknya

dengan terbenamnya matahari, karena selama matahari belum

terbenam maka akan selalu ada bayang-bayang. Jadi, hilangnya

bayang-bayang itu karena datangnya malam dan masuknya kegelapan

kepadanya,

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, Kami

menarik catraya matahari dengan bayang-bayang U-lSi (d"ngo,

t ar ikan y ang p e r I ahan-p e r I ahan).

Makna 4L <tnp"a" K@t D "dalatr "tempat kembali" itu
kepada Allah SWT, sebagaimana tempat permulaan dari-Nya.

U- lri (dengan trikan yang perlahan-perlahan)

maksudnya adalah secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit,

sekadar dengan meningginya matahari.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adatah sedikit cepat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, ringan

bagi Kami, menariknya kepada Kami bukanlah sesuatu yang sulit.

6g'$i & iC,4llfr (Diatah yang meniadikan untubnu

malam [sebagaiJ paknian). Allah SWT menyerupakan gelapnya

malam yang menutupi dengan pakaian yang menutupi.

Ibnu Jarir berkata, "Disifatinya malam dengan 'pakaian'

merupakan bentuk penyerup,um dari segi 'dapat menutupi sesuatu'."

Htxuf laam-nya di sini terkait dengan j3i @enjadikan).
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63 1!11 
g." tidur untuk istirahat) maksudnya adalatr

menjadikan tidur untuk istiratrat kalian, karena kalian telah selesai dari

aktivitas.

Asal makna 'cldJlt adalatr 313r (terbentang). Dikatakan 
"z'*'A:;a if;:t, artinya wanita itu membentangkan dan menguraikan

rarnbutnya. '€rt? ,S*1 urt^y" lelaki yang berpostur paqiang. Tidur
juga disebut ird k*"rru dilakukan dengan membentangkan tubuh, dan

dengan membentangkan tubuh terkandung istiratrat.

Ada juga yang mengatakan batrwa irllJr adatah 6!1ir
fteterputusan), jadi tidur adalah terputus dari aktivitas. Contohnya
;fit 'c.i; (hari Sabatrya kaum Yahudi), karena terputusnya mereka

dari aktivitas

Az-7anaj berkata, "btiJt adalah iJll (tidur); berhenti dari

bergerak, sementara roh masih di dalam tubuh. Maksudnya, dan Kami

menjadikan tidur kalian sebagai istirahat bagi kalian."

Al Khalil berkata, "ir(Jr adatatr # ?'j (idur lelap).

Maksudnya, Kami menjadikan tidur kalian lelap untuk
menyempurnakan istirahat."

6;f t$$ 'J:-{t (dan Dia menjadikan siang untuk bangun

berusaha) maksudnya adalah waktu bangun dari istirahat itu.

Diserupakannya bangun dengan hidup sama seperti diserupakannya

tidur dengan istirahat yang menyerupai mati.

Disebutkan di dalam Al Kasysyaf,, bahwa bd-tr adalah pati.
Pengarang At Kasysyafberdatih bahwa di sini digunakan kata $r|l;t
sebagai penimpalnya.

4t#J &ai <f.Yl;,.eli',f-6-,tit fi lotatan ydns meniuptran

angin [sebagaiJ pembau,a lcabu gembira dekat sebelum kedatangan

rahmat-Nya [hujanfi. Dibaca juga !Jt. Penafsiran ayat ini telatr

dipaparkan secara gamblang dalam surah Al A'raaf.
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!|r{iC S3tg6:V(dan Kami turunkan dari langit air yang

amat bersrft) maksudnya adalah l; ']k- gapat digunakan untuk

bersuci), sebagaimana i;irj seaagai sebutan untuk air yang digunakan

untukwudhu.

Al Azhari berkata, "secara bahasq 'ti*1, adalah 'isriit 'raiUt

(suci lagi menyucikan), sedangkan 'rfu, adalah ); W- E (sesuatu

yang digunakan untuk bersuci)."

Ibnu Al Antari berkata, '1iW, -{engan fahtah pada huruf

thaa'- adatah isz, begitu iugaitb?r aan'rjjr. Sedangkan dengan

dhammah adalah mashdar.Inilah yang dikenal dalam balnsa."

Jumhur berpendapat bahwa 'rfu, adalah l*i, !.dJr (suci lagi

menyucikan), dan ini dikuatkan oleh bentuk bina' mubalaghah

(menunjukkan sangat).

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, dia berkata, "'rJ&!t adalah

]1fur lyang bersih)."

Abu Hanifah berdalih dengan firman Allah Ta'ala, 'fi: |tt
St{L (1i,':" loan Tuhan memberilcan kcpada mereka minuman yang

b ersih) . (Qs. Al Insaan f7 6l: 2|),Maksudnya adalah r]96 @ersih).

Pendapat pertama dr-rajih-kat oleh Tsa'[ab, dan itulah yang

rajihberdasarkan penuturan Al Azhari dari para ahli bahasa.

Seorang penyair menyatakan batrwa ludatr adalah bersih, maka

itu adalah bentuk mublaglnh. Pastinya" syariat menyebutkan bahwa

air itu suci pada dirinya dan menyucikan yang lainnya.

Allah Ta'alabefirman, -*, F:#.1V )31'G W'J$-;1o""
Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan

lramu dengan hujan rrzl. (Qs. Al Anfaal [8]: I l).

Nabi SAW bersabd4 t:yil iU'# Qli, itu diciptalan dalam

lreadaan bersih atau suci).r2

tz Dha' y dengan lafaztr ini.
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Allah SWT lalu menyebutkan alasan penururuumya, * .G+1.

(agar Kami menghiduplcan dengan air itu), yakni dengan i, i^g
diturunkan dari langit itu. *i ',rli @egeri [tanahJ yang mati).
Disifatinya i-r[! dengan lafazh (ll kenaati ini sifat untuk latazh
mudzakJraradalah karena ifftt U"r*a*" 3[jr pafazfr mudzatrkar).

Az-Z,ayaj berkata, "Maksud lijr aaatatr irr3' (tempat), dan
maksud'menghidupkan' adalah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari
tempat yang sebelumnya tidak ada tumbuh-tumbuhan.,,

fjQ UCV 6A-t1iE- tL ,iA{) (dan agar Kami memberi
minum deTgan air itu sebagian besar dwi makhluk Kami) maksudnya
adalah ,t;ltUsr$JGami memberi minum dengan air itu).

Abu Amr dan Ashim 
-dalam'suatu riwayat dari keduanya-

serta Abu Hayyan dan Ibnu Ablah membacanya denganfathah pada
hvntf nuun, dari BU.

Ulama yang lain membacanya dengan dhammah.

b p"d" Y,"alinnt 
-tCilL tl, ,aauh mubtada', dan ini terkait

dengan ,ii)t$. Bisa juga terkait dengan sebuatr Lafazhyang dibuang,
yang berkedudukan sebagai lual $eterungan kondisi). penjelasan

tentang i6ti telah dipaparkan.

io,oti adalatr bentuk jamak a*i 3c;f (manusia) menunrt
pendapat sibawaih. sementara itu, Al Farrq at u,ruur.ra, dar_ Az-
zaiai mengatakan bahwa itu adalah bentuk jarnak dari H (seorang
manusia).

Disebutkan oleh Al Baghawi dalan Mashabift As-sunah (Uh.330), dengan
menggunakan kata "rawad' (meriwayatkan). Dalam catatan kaki disebu*an:1l
Hafidr H(ata dalan At-Tallchish Al uabir (l/14, l5), *Aku tidak menemukannya
demikian."

Abu Hafsh berkata" *shahihdari Nabi sAW, beliau bersabdq 'sesungguhryn air
itu suci, tidak ada sesuan p'unyang menajbkmurya,.,,

HR. Abu Daud (66); At-Tirmidzi (66); An-Nasa'i (t/fi4D; dan lbnu Majatr
(sle).

Al Albani menilai hadits ini shahih dalan As-Sunan.
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Ada pendapat lain dari Al Farrq bahwa itu adalah bentuk

jarnak aari ira1. Asalnya ,"6, seperti lg? daniTTr;, ,"rtu l:,ti.i

d* cgr;i. Mereka latu menjadikan huruf yaa' sebagai pengganti huruf

nuun.

lffq'& fg; 'i'ft (dan sesungguhnya Kami telah

mempergilirlcan hujan itu di antara manusia supcrya mereka

mengambil pelajaran [daripadanya). Jumhw berpendapat ba]rwa

dhamir {dr* kemAafi kepada bukti-bukti yang telah disebutkan.

Maksudnya adalatr, berulang kali Kami menyebutkan perihal bayang-

bayang, awan, dan penurunan hujan di dalam Al Qw'an dan Kitab-

Kitab samawi lainnya agar mereka memikirkan dan mengambil

pelajaran darinya. q6i '74i1 tlt @"t* kebarryakan manusia itu

tidak mau) kecuali mengingkari nikmat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir'rrya itu kembali

kepada yang paling terakhir disebutkan, yaitu hujan, Kami

mempergilirkan hujan di antara mereka di negeri yang berbeda-beda.

Kami tambah pada sebagian negeri dan Kami kurangi pada sebagian

lainnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir-nya itu kembali

kepada Al Qur'an, dan penyebutannya telatr berlalu dalam firman-

firman-Nya:

-.# ib 'o$rt $ .i.il t;| (Maho Suci Altah yang telah

menurunkan Al Furqaan [yaitu Al Qur'anJ trepada hamba'Nya). (Qs.

Al Furqaan [25]: l)

A{C 3y'*1, ,U$( ,i ,# lii (sesungguhnya dia tetah

menyesatlran aht dari Al Qur'an l(ctil(a Al Qur'an telah datang

kepadaku). (Qs. A1 Furqaan 1251: 29)

gA{'b\1;i\ t1:,6 V33 (kaumtu telah menjadikan Al Qur'an
ini sesuatu yang tidak diacuhkan) maknanya adalah, sesunggtrhnya

Kami mengulang-ulang Al Qur'an ini dengan menunrnkan ayat'ayat-
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angin.

nya di antara manusia agar mereka mengingatrya dan mengambil
pelajaran darinya. Namun kebanyakan mereka tidak mau, 6fu S1

(lre cual i me ngingkui)nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dlwmir itu kembali kepada

Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa dhamir itu
kembali kepada hujan, maka ada perbedaan pendapat mengenai

maknanya:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah seperti
yang telah [<ami sebutkan.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalall l<ami

pergilirkan di antara mereka hujan deras, hujan rintik-rintilq dan hujan
gerimis.

Ada juga yang me,ngatakan bahwa maknanya adahfi
meragamlcan pemanfaatannya, yaitu untuk minum, memberi minum,
tanaman, dan bersuci.

Ikrimah berkata, "sesungguhnya maksud firman-Ny4 {fr
(fu $ a6i 'Et (maka kcbanyatran manusia itu tidak mau

lrecuali menginglcari [nilonat) adalah perkataan mereka
bintang-bintang, 'Kami dihujani karena bintang anu'."

Ikrimah membacanya 'oUi?, secara tafih/if, ssdangkan yang

lain secara tatsqil (dengan tasydid).

Hamzah dan AI Kisa'i membacanya q;$" dengan takhfif
pada huruf dzaaldari filr.

Ulama yang lain membacanya dengan tatsqil,aari fifr.
{,5 ,,j :p A (i,4 ,6,, $ (dan andaikata Kami

menghendaki, benar-benarlah lfumi utus pada tiap-tiap negeri

seorang yang memberi peringatan [rasul), yakni seorang rasul yang

atkan mereka sebagaimana Kami membagi hujan di antara
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mereka. Akan tetapi Kami tidak melakukan itu, tapi Kami hanya

menjadikan seorang pemberi peringatan, yaitu engkau, hai

Muharnmad, maka terimalatr itu dengan mensyukuri nikmat.

6+'4\ 8i >fi (maka ianganlah kamu mengihtti orang-

orang lafir) dengan apa yang mereka ajak kamu

kepadanya, yaifu mengiluti tuhan-tuhan mereka, akan tetapi

bersungguh-sungguhlatr dalam berdakwah dan berteguh hatilah.

Dhamir pada kalimat + (G 4! iry (dan

berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad yang

besar) kembali kepada Al Qur'an, yakni berjihadlah terhadap mereka

dengan Al Qur'an dan bacakanlah kepada mereka apa-apa yang ada di
dalamnya berupa peringatan, teguran, perintah, tlan larangan.

Ada yang mengatakan bahwa dhamir-nya kembali kepada

Islam.

Ada ju gayangmengatakan bahwa dhamir-nya kembali kepada

pedang.

Pendapat yang pertama lebih tepag dan surah ini adalah surah

Makiyyyah (ditwunkan di Makkah), sedangkan perintah perang

terjadi setelah hijrah ke Madinah.

Ada yang mengatakan bahwa dhamir-nya kembali kepada

meninggalkan ketaatan, yang dipahami dari firman-Ny4 I )o

6;*4(mataianganlahkamumengihttiorang-orangt-fi4.
Ada yang mengatakan bahwa dhamir-nya kembali kepada

yang ditunjukkan oleh firman-Ny q tj irj :P Og:|G+$ <aan

andailratg Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-

tiap negeri seorang yang memberi peringatan frasulJ), karena bila
Allah SWT mengutus seoftmg pemberi peringatan di setiap negeri,

maka setiap pemberi peringatan hanya bertugas berjihad di negeri

yang dia diutus kepadanya. Tapi ketika Allah hanya mengutus satu

pemberi peringatan untuk semua negeri, yaitu Muhammad SAW,
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maka akan berhimpunlah. kepadanya semua mujatrid, sehingga

jihadnya menjadi besar dan menjadi kesatuan dan himpunan para

mujahid.

Tentang kedua pendapat tersebu! jelas jauh dari sasaran.

Allah SWT lalu menyebutkan bukti keempat yang

menur{ukkan tauhid (keesaan Altah), i;1$ '6 6\ fi go" Dialah

yang membiarkan dua laut mengalir [berdampinganJ). :

'{ arttnya ,F':)tt *t ,b (membiarkan, membaurkan, dan

melepaslanl. Dikatakan ajJilr t>.7 dan ai.r3rlr e';1 artinya aku

melepaskan ternak ke tempat gembalaan dan membiarkan pergi

sesukanya.

Mujahid berkata, "(Maksudnya adalatr) membiarkan keduanya

dan mengalirkan yang satunyakepada yang lainnya."

Ibnu 'Arafah berkata, "Membaurkan keduarrya sehingga

keduanya bertemu. Dikatalon ,i:'j artinya 
"i,t" 

(aku

mencampurkannyal. j\ii .u*, U (mencarnpuradukkan agama dan

perintah) artinya 'u:J&tt .L131 @ercampur dan kacau). Contohnya

adalah firman-Nya , ej ile @*ada dalam keadaan kacau-balau)-"

(Qs.Qaaf [s0]: 5).

Al Azhari berkata, " g;:;1'{@emOiarkan dua laut mengalir

[berdampinganJ) maksudnya adalah membiarkan antara keduanya.

Dikatakan iili.rJt i$; apabila ,*t * (aku melepaskan temak itu

pergi merumput ke tempat gembalaannya)."

Tsa'lab berkata, "t;lt artinya ir"?i (memperjatankan), maka

fi rman-Nya, i#'6artinya mengalirkan-keduanya. "

Al Akhfasy berkata, "Ada orang-orang yang mengatakan

balrwa ,f-Ht iyf seperti i-j,lt tj, yak,aibentuk ;,t a* #1 *rinvu
sama."
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D..2 U ?. ,<ctlit *-b ti (yang ini tawar lagi segar).'otpt artinya sangat

tawar. Ini kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan. Seakan-akan dikatakan, "Bagaimana dibiarkannya aliran
keduanya?" Lalu dijawab, "Yang ini tawar dan yang itu asin." Bisa
juga kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai tual @eterangan
kondisi).

Ada yang mengatakan bahwa air tawar disebut irrj Urena
'#it '€r:A dalraga), yakri menghentikan dan

menghilangkan haus.

8'&(s{2@onyang lain asin serta pahit)maksudnya adalah

sangat rs-i". D"-itian maloa AJ.
Ada yang mengatakari bahwa LEiiadatatr yang sangat panas.

Ada juga yang mengatakan batrwa makstrdnya adalatr yang

sangat p"trit.

Thalhah membacanya foli, dengan fathah pada hunrf miim dan

lrasrahpada hunrf laam.

fr;E t;; gi. W. ${t gan Dia jaditran antara keduanya

dindW dan batas yang menghalongf. t;i, adalah penghalang dan
pembatas yang dijadikan Altah di antara keduanya dari ketcuasaan-

Nya yang memisahkan keduanya dan mencegahnya bercarnpur.

Makna 6A:lt+ (batas yang menghalangi) adalah batas yang

menghalangi, yang mencegah salah satunya bercampur dengan yang

tainnya Jadi, tiii aaaUn \rdr Oemisah), aan fii adAan iyLnir
(penghalang)

Ada juga yang mengatakan batrwa makna (rfri G= *t^t
sebagaimana yang tetah dikemukakan, yaitu kalimat yang diucapkan

oleh orang yang meminta perlindungan. Seakan-akan kedua laut itu
melindungi diri dari masing-masing laut yang lainnya dan

mengucapkan perkataan ini.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah fsitLi tn't-

(pembatas yang dibatasi).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksud "laut yang tawar"

adalah sungai-sungai besar seperti Nil, Ephart, dan Jehon. Sedangkan

laut yang asin adalah laut-laut yang sudah dikenal. Pemisatr yang

membatasi antara keduanya adalah tanah (daratan).

Ada juga yang mengatakan bahwa makna 6Hi fi2 adalah

sangat tidak mungkin yang asin ini menjadi tawar karena yang tawar,

atau yang tawar ini menjadi asin karena yang asin. Ayat yang serupa

dengan ini adalah, ,W- $ U rf.[ @ )W ni:$ g (Dia

membiarlan dua lautan mengalir yang keduarrya lcemudian bertemu,

antara lreduanya ada batas yang tidak dilampoui masing-masing).

(Qs. Ar-Rabmaan [55]: 19-20).

Allah SWT lalu menyebutkan suatu kondisi di antara kondisi-

kondisi manusia dan air, !t)f;:t {S;;6 $:Ji'uig- ,s$l}i; ga
Dia [pulal yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadilan

manusia itu [punyal keturunan dan muslnharah).t3

Maksud rrairrr di sini adalatr air mani, yakni menciptakan

manusia dari air mani, lalu meqiadikannya berkettrnrnan dan ber-

muslnharah.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud "air" di sini adalatt

air biasa, yaitu yang dimaksud dalam firman-Nya, 3 $rt i6{.)
t ,ti (Dan dari air Kami iadikan segala sesuatu yang hidup). (Qs.

Al Anbiyaa' [21]: 30).

Maksud t-lJt adalah yang tidak halal dinikahi.

Al Farra dan Az-Zajjaj berkata, "Derivasi 'ii.tt aari b:Ab
,*rlalr yang artinya aku mencampurkan sesuatu. Pernikatran disebut
"te k*"oubercampumya manusia dengan pernikahan."

'3 Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan,
seperti menantu, ipar, dan mertua.
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Ada juga yang mengatakan bahwa !'.Llr 64a1a6 kerabat karena

pernikatran. Kerabat istri disebut irati@entuk tunggalnya LA [iprr]),
dan kerhbat suami disebut lGli (bentuk tunggalnya: "i; tiparD.
Adapur ]&ti mencakup keduanya [ipar, menantu, mertua, dan

sebagainyal. Demikian perkataan Al Ashma'i.

Al Wahidi berkat4 "Para mufassir mengatakan bahwa i.Jgl
ada tujuh golongan dari kalangan kerabat yang dihimpunkan di dalam

finnan-Nya" !€i-r{A P4; U,? (Diharamlcon atas tcamu

[mengawiniJ 
'ibu-ibumzl. 

(Qs. An-Nisaa' gl: 23) hinggq 6*!f,
'Hp Qbu-ibu istrimu [merttnfl. Lalu dari sini hingga ;V
EtA*i 6.lj!{*;.3 (dan menghimpunkan [dalam perkowinanJ dua

perempuon yang bersaudara) diharamkan karena mushaharah (karena

sebab pernikahan), yaitu keluarga dekat yang menyerupai kerabat.

Allah mengharamkan menikahi tujuh golongan karena nasab (faktor

keturunan), dan tujuh golongan karena mushaharah. Ayat tersebut

enam gofongan darinya dan yang ketujuhnya disebutkan

dalam firman-Nya, .-i4i (i €j411 '& (, 1;6i 73 (oo"
janganlah kamu kmttini wanita-wanita yang telah dikowini oleh

ayahmu). (Qs. An-Nisaa' l4l:22).

Ibnu Athiyyah, Az-7a11aj, dan yang lain menetapkan sebab

susuzul termasuk nasab. Pendapat ini dikuatkan oleh sabdaNabi SAW,

yang diharamkan karena nasab).ra

tS i$ 6g @*, adalah Tulwrunu Maha I.lrtasa) maksudnya

adalatr sangat kuasa, di antara kekuasaan-Nya yarrlg tuar biasa adalah

menciptakan manusia dan membaginya mer{adi dua bagian tadi.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firrran-Nya, + Jt 3 $
ta Mutt$ag'alaih.
Diriwayatkan ddari hadits Aisfh.

. HR. Al Bulfiari (2654) dan Muslim Qll07O).

94 TAFSIR FATHUL QADIR



'jq '{ 3! @pakah kamu tidak memperhatikan [penciptaanJ
Tuhanmu, bagaimana Dia memanjanglcan [dan memendeklmnJ

bayang-bryang), dia berkata *Setelatr faja, sebelum terbihya

matahari."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya dengan lafazh:

"Bukankan kau melihat, setelah engkau shalat Subuh, terdapat

bayangan antara terbitnya matahari hingga terbenamnya. Kemudian

Allah menjadikan matahari sebagai petunjuk (atas bayang-bayang itu),

lalu Dia menahan bayangan itu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, mengenai- ayat ini, dia berkatq "Dia
memanjangkan bayangan antara terbitnya fajar hingga terbitnya

matarrari. 6:" lt ;;6 i; (dan katau Dia menghendai niscaya Dia
menjadilran tetap bayang-bryang itu), yakni QtS (tetap; tidak

berubatr). fu; ,g "*)l 
6;7 Qremudian Kami jaditran matahari

sebagai petunjuk atas bayang-bayang irz), yakni terbitrya matahari.

fu;-$i q$r;;i 3 Qn^rairn Kami menarik bryang-bayang itu
lrepada Kami dengan tarikan yang perlahan-perlahan), yalad c,epat."

Para' penyusun kitab Sunan, Ahmad, dan yang lain

meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id, dia berkata, "Dikatakan kepada

Rasulullah, 'Bolehkah kami berwudhu dari sumur budha'ah? Yaitu
sebuah surnur yang juga biasa dipakai sebagai tempat pembuangan

bekas sumpalan haid, bangkai anjing, dan kotoran lain?' Beliau lalu

bersabda, i'; '^44 \ 3#'"cir i,t (Sesuigguhnya asal air adalah

suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu pun)."rs

Tentang sanad hadits tersebut ada perbincangan yang panjang.

Kami telatr memaparkannya dalam Syaratr kami atas Al Muntaqa.

t5 Talrtvii-nya telah dikemukakan di bawatr hadits: Air itu diciptakan dalam
keadaan suci.
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Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta
Al Baihaqi dalam Sunon-ny4 dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak
ada satu tahun pun yang lebih sedikit hujarinya daripada tahun
lainnya,. akan tetapi Allah mengarahkannya ke arah yang Dia
kehendaki."

Dia'lalu membacakan aya! Kq 'fr '&:, '"1; (dan
sesungguhnya lfurni telah mempergilirkan hujan itu di antara
manusia supcrya mereka mengambil pelaj aran [daripadanyaJ)

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya, * iV, (dan berjihadlah terhadap
mereka dengan Al Qtr'an), dia berkata, *(Maksudnya adalatl) pta,,
t*ti#,1;IJ,"r**u* 

darinya. - i;{, -6 6i ,:y <a,,
Dialah yang membiarkan &ta laut mengalir [berdampinganJ), batrwa
maksudnya adalah membaurkan antara keduanya, ftrmun yang tawar
tidak merusak yang asin, dan yang asin tidak merusak yang tawar.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, mengenai firrran-
Nyq 5;E fr; (dan batas yang menghalangi), dia berkata,
"Menghalangi salatr satunya dari yang lainnya dengan perintah dan
ketentuan-Nya."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abdullah bin Al
Mughiratr, dia berkata: Umar bin Khaththab ditanya mengenai firman-
Nya, H ($t ltreturunan dan mushaharah), lalu dia berkata,

"Menurutku, kalian telah mengetahui tentang nasab (ketunrnan),

sedangkan tiJan adalah akhtan (semua orang dari pihat istri [merhra,
ipar]) dan sahabat."
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.$& 3\yJl|rg"&5-S;'#-{c ral *,i 62i,'#j
A; Hdr$ @ 6;$ C{i $ylE*fiuj@ W

W*8y-+;-6:e i$sr1u
&urb*{,L;_{

S" i;l'j n6 {4 c6.ci,i{Y eSAi &L

y:ryW, i{ :ti'i}i @ (+ -, iti ii:}i W
" 
ji ;r,q GD fr 6ji "i,6 t* $- 3{i ;;{Jt1r$u

"itr i;@ t.i izJ (i q-'Ei:, (fi {si c &
'"6 j'Hi 6'"6 ifr1;+ :rAC,rti'.v;

ii.bL6g c;,ii t t'r,X <r-lt,fS 3L+;

r5-il ;$). 6H-irJS @D 61; $6 <,hc;r
6f& {,(i c; iA Gj 6}3o5(, (--fi"

-r,y-6.$g@,:,2:; fr-:t,rt6,a @6fu 5( t6r:iL

@ rf 44s q;iu) W.{3 6} {'6,
"Dan mereha menyembah selainAllah apayang tidak memberi

manfaat kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudharat kepada

mereka- Adalah orang-orang kalir itu penolong (syetan untuk
durhaka) terhadap Tuhannya Dan tidaklah Kami mengutus kamu

melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi
peringatan. Katakanlah,'Aku tidak meminta upah sedikit pun

kepada kamu dalammenyampaikan risalah itu, melainkan

;$i&
o,!, ///
f4jir

2nr

Lfil@6i -e2Q-,fi,+,
i,

d-ill
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(mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambir
jalan kepada Tuhannyat. Dan bertawakallah kepada Ailah yang
Hidup (KekaQ Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-

Nya- Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-
hamba-Nya, Yang Menciptakan tansrt dan bumi dan apayang ada
antara keduanya dalom enam hari, kemudian Dia bersemayom di

atas Arcy, @ialah) Yang Maha pemurah, maka tanyakanlah
(tentang Atlah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad)

tentang Dia- Dan apabila dikatakan kepada mereka- ,sujudlah
kamu sekalian kepada Yang Maha penyayang,, mereka menjawab,

'siapakah Yang Maha penyayang itu? Apakah kami akan sujud
kepada Tuhan Yang kamuperintahkan kami (bersujad kepada-
Nya)?'dan (perintah sajud itu) menambah merekajauh (dari
iman)- Maha suciAtlahyang menjadikan di rangit gugusan-

gugusan bintang dan Dia menjadikan jugapadanya matahari dan
bulan yang bercahaya Dan Dia @ula) yang menjadikan malam dan'

siang silih berganti bagi orang yang ingin mengombil pelajaran
atau orang yang ingin bersyukun Don hanba-hamba yang baik dari

Tuhan Yang Maha penyayang itu (iatah) orangqrang yang
berjalan di atas bumi dengan rendah hafi, dan apabila orang4rrang

jahil menyapa mereka, mcreka mcngucapkan kata-kata (yang
mengandung) keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari
dengan bersujud dan berdiri untuk ruhan mereka Dan orang-

orang yang berkata, 'ya Tuhan kamirJauhkan adzab lahanan dari
kami, sesungguhnya adztbnya itu adatah kebinasan yang kekalt.
sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan

tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabiln membelanjakan
(harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (puta) kikir, dan

adalah (pembelanjaan itu) di tengoh-tengah antara yang demikfun.r,

(Qs. A! Furqaan [25]: 55-67)
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AIIah berfirman, W-{ 6 ;if -2i, u irtl#s (dan mereka

menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada

merelca) jika mereka menyembahnya, 'fifi$j @an tidak [pulaJ
memberi mudharat kepada mereko) jlk,amereka meninggalkannya.

1* -* i!; :bA1rg @datah orang-orang kafir itu penolong

[syetan untuk durhakal terhadap Tuhannya) maksudnya adalah saling

menolong untuk durhaka terhadap Tuhannya dengan syirik dan

permusuhan. Benhrk kerjasama (sating bantu) Unhrk durhaka terhadap

Tuhan bisa berupa saling bantu untuk membangkang terhadap Rasul-

Nya atau agama-Nya

Az-Zajiaj berkata, "Dia mengikuti syetan dan membantunya

trntuk durhaka terhadap Allah. Penyembatran mereka kepada berhala

merupakan bantuan untuk syetan."

Abu Ubaidah berkata, "Maknanya adalah, orang-orang kafir

itu hina dan rendatr terhadap Tuhannya. Pemaknaan ini dari makna

perkataan orang Arab, gr9'i* yang artinya *t"t.* "d3/* Ui"'ri#-
(engkau menjadikannya di belakang punggungllYa, dan engkau tidak

menoleh kepadanya). Contohnya, -E* {;Wl;.3'iitt (Sedang Allah

lcamu jadilran sesuatu yang terbuang di belaknngma). (Qs. Huud [11]:

92) Maksudnya adalah diremehkan. Contoh lainnya ungkapan Al
Farazdaq berikut ini:

t1:); *,;,'ri,ib C;c';;<t i *.U €
'Tamim bin Badr, irrrrrr* t ou r)*rnkan keperlrrr* agar tidak

membuatht I elah untuk mendapat tanggap anny a' ."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, orang

kafir itu menjadi kuat terhadap tuhan yang disembahnya 
-yaitu

berhala- sehingga bisa berbuat sesukanya terhadapnya, karena benda

mati tidak dapat menolak mudharat dan tidak dapat mendatangkan

manfaat. Bisa juga W ini bentuk jumak, seperti firman-Nya,
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W Ajt'rX |rQlXlj (Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah

penolongnya pula). (Qs. ArTalfim [66]: 4). Maknanya adala]r,

sebagian orang kafir menjadi penolong sebagian lainnya untuk

membangkang terhadap Rasulullah SAW atauterhadap agama.

a -a/..
Maksud }trJf (orang katu) di sini adalah jenis, dan ini tidak

dinafikan oleh sebab turunnf ayat ini berkenaan dengan orang kafir

tertentu, sebagaimana suatu pendapat yang menyebutkan batrwa ini

berkenaan dengan Abu Jahal.

6-r; (-# $y6GSJ-t;j ldan tidagah Kami mensutus pamu

melainlran hanya sebagai pembav,a lcabar gembira dan pemberi

peringatan) maksudnya adalatl pembawa berita gembira bagi orang-

orang beriman, yaitu surg4 dan pemberi peringatan bagi orang-orang

kafir, yaituneraka.

isir& ?fd1$ ltanfo"lah, 'Alctt tidak meminta upah

sedikit pun kcpada kamu dalam menyampaikan risalah itu-')

maksudnya adalah, katakan kepada mereka, hai Muhammad" *Aku

tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian dalam menyampaikan

Al Qur'an ini" atau "dalarl menyampaikan risalatr ini".

Pengecualian pada firman-Nya, * .l; 6y +=;- it'U i Sl

(melainlcan [mengharapkan kepatuhanJ orang-orang yang mau

mengambil jalan kcpada Tuhannya) adalatr pengecualian terputus,

yakni, akan tetapi barangsiapa ingin mengambil jalan kepada

Tuhannya, hendaklah melakukannya

' Ada juga yang mengatakan batrwa pengecualian ini

tersarrbung. Maknanya adalah, kecuali orang yang mau. mendekatkan

diri kepada Allah SWT dengan ketaatan. Allah menggambarkan itu

dengan gambaran upfr, karena itulah yang ingin dicapai:

Allah lalu memerintatrkan beliau untuk bertawakal kepada-

Nya dalam mencegatr mudharat dan mendatangkan manfaat, it"',9:i3
Li"-{ ,sii 4l gan bertawalcallah kepada Allah Yang Hidup [KettatJ
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Yang tidak mati). Dikhususkannya sifat hidup untuk mengisyaratkan

batrwa y{Lg hidup itu adalah yang dipercayakan kepadanya

kemaslatratan-kemaslatratarU dan tidak ada kehidupan yang abadi

kecuali bagi Allatr SWT, dan tidak berlaku bagi maktrluk-maktrluk

hidup yang kehidupannya terputtrs, karena bila mereka mati, hilanglatr

yang berganhrng kepada mereka Tawakal adalah bergantungnya

hamba kepada Allah dalam segala unnan.

-e,4Ly' '#) (dan bertasbihlah dengan memuji-Nya)..rl'J
maksudnya addlah menyucikan-Nya dari sifat-sifat kekurangan.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa makna & "aA* k
(shalatlatr), dan shalat juga disebut tasbih.

G -t'krjti,.r, i|4t (dan cutarplah Dia Maha .Mengetahui
dosa-dosa hamba-hamba-Nya) maksudnya adatatr',!# (cukuptah).

Kalimat ini dimaksudkan untuk mubalaghah, seperti ungkapan &,, .,d
ti lcutuptah Allah sebagai Tuhan). 1;lr aaaan yang menietahui

segala urusan sehingga tidak ada yang luput dari pengetahuan-Nya.

Allah lalu menambahkan kelebihan it\ ,#fi; g53i,* ,s5(
,j.;fi iF {}jr'} ,6 -* e lffrt13 (Yang Menciptatan langit dan

bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam hari, kemudian

Dia bersemayam di atas Arsy).Penafsiran ini telah dikemukakan

dalam surah Al A'raaf.

Maushul f,ajfl berada pada posisi jarr karena sebagai sifat
untuk ;4. Oi sini disebutkan Yfr. d""tidak disebutkan',#. k*"n^
memaksudkan dua macam.

GWt,t:lt; ,$',Ji, *lv'oiuxif
"TidalrJrah membuatmu berduka balwa gunung-gunung Qais dan

taghlib benar -benar telah terpisah."

Bila dikatakan batrwa penciptaan Arsy adalatr setelah

penciptaan langit dan bumi, sebagaimana dinyatakan pada ayat
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lainnya, maka dikatakan bahwa ! ai rioi tidak mencakup penyebutan

penciptaan Arsy, tapi mengurutkan peninggiannya terhadap langit dan

bumi. Marfu'-nya lafazh tg;i adalah karena sebagai Hwbar daxi

mubtada' yang dibuang, yaitu sifat lainnya *tuk #( Jumhur

membacanya dengan rafa'. Ada juga yang mengatakan bahwa bisa

juga sebagu badat dari dtumir 6;J\ atau sebagu mubtado', dan

lrhabar-nya adalatr kalimat, yalrri j{i. Oemrkian menurut pendapat

Al Akhfasy. Sementara itl,7-aidbin Ali membacanya *1l, dengan

jarr b,arenadianggap sebagai za'r untuk ij{t, ,t^o vrn/r- maushul.

(t ++ jL{t (maka tanyakanlah [tentang AttahJ kepada-,
yang lebih mengetahui [Muhammad] tentang Dia). Dhamir-nya

kembali kepada yang telatr disebutkan tentang penciptaan langit dan

bumi serta beristiwa di atas Arsy. Maknanya adalatr, maka

tanyakanlah perincian hal-hal yang disebutkan secara global itu.

Az-Z,ajja1 dan Al Akhfasy berkata, "Huruf 6aa' di sini

bermakna .p, yakni '^:b Jlrti (maka tanyakanlatr tentang itu), seperti

firman-Nyq,eb gt|W iY lsrtrorang telah meminta kedatangan

adzab yang akan menimpa)." (Qs. Al Ma'aarij [70]: 1). Juga seperti

ucapan Imru' Al Qais berikut ini:

rt" il U.,r+e 'A ol
. . ,, t c

#!fi)6Frsc,ta
'Mengapa englcau tidak menanyakan tentang htda itu,

wahai putri Malik

jilra engkaumemong tidakmengetalui qayang tidaklau ketahui in'.

Jtrgaucapannya,

+ :6t :,r\\ * ey :du, €.rilx oy

'Jika kalian bertanya kepadafu tentang kaumwanita,

Malca sesungguhnya aht mernang orang yang iahu tentang penyakit-

penyakit laumwanita lagi seorang tabib'."
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Maksud (rt; a sini adalatr Allah swT, karena tidak ada

yang mengetahui rincian para makhluk itu selain Dia. Contohnya
adalalr ucapan orang Arab, i;li g 'Ojii rfii',4'j (ika kau berjumpa
dengan si fulan, maka kau berjumpa dengan seekor singa).

Maksudnya adalatr irl"li 6fJ U)rt 4iii (niscaya perjumpaanmu

dengannya itu memperte*rk--o d"og* singa). Jadi, manshub-nya

G adalah karena sebagai maful, atau sebagai haat yang

menegaskan.

Abu Al Baqa' memandang lemah pendapat yang menyatakan

sebagai haal, dia berkata, "I. emah bila dinyatakan batrwa G
sebagai haal dalir fa'it j11, karena 1*.ir lyang sangat tahu) tidak
ditanya kecuali sebagai penegas, seperti firman-Nyu,6j7) Stfi 34
(Sedang Al Quran itu adalah [KitabJ yang haq).(Qs. Al Baqaratr [2]:
9l)."

Irbih jautr dia mengatakan, *Tapi ini bisa sebagai haal dari

i#tri au dr-rafa' -kaa oteh €jJr]'
Ibnu Jarir berkata, "Bisa juga hunrf baa' pada kalimat .4;

sebagai tambatran. Maknanya adalah, maka tanyakanlah itu kepada

yang lebih mengetahui."

Ada juga yang berpendapat bahwa * disini berfungsi sebagai

kata sumpatr, seperti dalam firrran-Nyq -*,'o3{3' e$t X 1}31j lOan
bertalcwalah kcpada Allah yang dengan [mempergunakanJ nama-Nya

lramu saling meminta satu samalatn). (Qs. An-Nisaa' [a]: 1).

Pendapat yang pertafira lebih mendekati kebenaran.

Allah SWT lalu mengabarkan tentang merek4 bahwa mereka

tidak mengetatrui makna Ar-Rahmaan, 6\J6 ,f;l'fUt i{ J;,_(tt
i*; ga" apabila dikatakan kcpoda meieka, "suiudlah komu

selalian kepada Yang Matn Perryayang," merel(a menjawab,

"Siapalah Yang Maha Penyayang itu?').
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Para mufassir mengatakan bahwa mereka berkata, "Kalni tidak
mengetahui yang penyayang selain yang penyayangnya Yamamah."

Maksudnya adalatr Musallamah

Az-Z,ajjaj berkata, "Ar-Rahmaan adalah salah satu nama Altah.
Ketika mereka mendengarny4 mereka mengingkari itu dan berkata
'Apa itu Ar-Rahmaan'?"

$U q I,:3 @pakah kami akan sujud tcepada Tuhan Yang

lramu perintahlran kami [bersujud kepada-NyaJ7). Pertanyaan ini
untuk mengingkari, kami tidak mau bersujud kepada Ar-Ratrmaan
yang engkau perintatrkan kami untuk bersujud kepada-Nya.

' Orang yang membacanya rifi a"ngan huruf yaa', maknanya
adalatr, apakah kami akan zujud kepada Tuhan Yang Muhammad
perintatrkan kami bersujud kepada-Nya?

Orang-orang Madinatr dan Bashratr membacanya $U $,
dengan huruf taa'. Qira'ah lm dipilih oleh'Abu Ubaid dan Abu
Hatim.

Sementara itu, Al A'masy, Harnzatr, dan Al Kisa'i
membacanya dengan hurufyaa'

Abu Ubaid berkata, "Maksud mereka adalatr Ar-Rahmaan

[yakni yang Ar-Ratrmaan perintahkan kami...]."

An-Nahhas berkata, "Semestinya orang-orang Kufah tidak
menakwilkan qira'ah mereka dengan penakwilan yang jauh itu, akan

tetapi yang lebih tepat penalorilan mereka adalah, bersujud kepada

(Dnt) yang Muhammad perintatrkan kami bersujud kepada-Nya,

sehingga penakwilan ini tepat untuk qira'ah ini. Qira'ah yaag
pertama lebihjelas."

ih '{,6 (dan [perintah sujud ituJ menambah mereka jauh

[dari iman) maksudnya adalah, perintah sujud itu menambah mereka

semakin jauh dari agama.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr,

disebutkannya Ar-Rahmaan menambatr mereka semakin jauh dari

keimanan. Demikian perkataan Muqatil.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Allatl SWT lalu menyebutkan bahwa seandainya mereka

memikirkan itu, tentulatr mereka mengetahui wajibnya bersujud

kepada Ar-Rahmaan, (!). fui C g* 
"5i 

i56, @aha Suci Attah

yang menjadilran di langit gugusan-gugwan bintang).

Maksud Ult adalatr ?fr, Lri (gog"san-gugusan bintang),

yakni tempat-tempat peredarannya yang dua belas.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr bintang-

bintang yang besar.

Pendapat pertama lebih tepat.

nisebut iri yang urti"Vu benteng-benteng yang ting$,
karena adalah, bintang-bintang bagaikan tempat-tempat

yaqg tinggt bagi yang mendiaminya. Derivasi #t a*t 'C.Fr, yakni

ipr(tarnpak).
(i q!.'rF,; (dan Dia meniadikan iuga padanya matahari)

maksudnya adalah (i,. yahi t1.3 (matatrari), seperti firman-Nya,
(h ;Aiffi (Dan menjadikan matalnri sebagai petita). (Qs.Nuuh

[71]: l6).

Jrunhur membacany" (igdengan bentuk tunggal, sedangkan

Hamzatl dan Al Kisa'i membacanya 4p, dengan bentuk jarnak.

Maksudnya adalah bintang-bintang besar yang bercatraya.

Abu Ubaid me-raj ih-l*an qira^ ahyang pertama.

Az-Zanaj berkata, *Penakwilan qira' ah Hamzah dan Al Kisa' i
adalatr matatrari dan bintang-bintang."

G $3t (dan bulan yang bercahaya) maksudnya adalatr

menyinari bumi ketika muncul.
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Al A'masy membacanya dengan dhammah pada huruf huruf
qaaf dansuhtn pada huruf miim.Int qira'ah yang lemah dan janggal.

''^i1r'rt:Ai,'l$f g"i'i';;(danDia[pula|yang,menjadikan
malam dan siang silih berganri). Abu Ubaidah berkata, ueill..)t adalah

segala sesuafu setelah sesuafu. Malam setelah siang dan siang setelah

malam, karena yang satunya menggantikan yang satunya lagi, dan

datang setelatrnya. Contohnya y$t 'ii;, yutu daun yang keluar

setelah daun pertama pada musim panas.

Al Farra mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, "Yang ini

pergi dan yang ini datang."

Mujahid berkata, *''re+dari kata 5y.Sr (perbedaan). Ini putih

dan ini hitam."

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalatr saling

bergantian dalam terang dan gelap, serta dalam bertambah dan

berkurang.

Ada juga yang berpendapat batrwa ini termasuk bentuk yang

dibuang mudhaf-nya,W ,€ti )frti ,j-$t ,k (menjadikan malam dan

siang berbeda), yakni *Vtc35 (berbeda).
.1 i.2..,.
:Ci;1";1',#(o"g orang yang ingin mengambil pelaiaran)-

Hamzah membacanya secara takhfif, sedangkan jumhur membacanya

dengan tasydid. Qira'ahyang pertama dari + i,lt (berdzikir kepada

Allah), sedangkan qira^ah yang kedua dari 1l1. f.i3t @erpikir karena

Allah). Ubay bin Ka'b membacany"f :{;-.

Maknanya adalah, orang yang mau berpikir dan mengambil

pelajaran, bila memperhatikan silih bergantinya malam dan siang,

maka dia akan tahu bahwa pada pergantian keduanya dari satu kondisi

kepada kondisi lairurya, pasti ada yang menggantikannya

(memindatrkannya).
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6U iil i 1on" orang yang ingin bersyuhr) maksudnya

adalah bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat-nikmat yang

besar dan banyak pada malam dan siang hari.

Al Farra berkata, "';'ii- dan f,to- *tirryu sama. Allatr

berfirman, *e l; Wft (Dan ingatlah selalu apa yang ada di

datamnya). (Qs. Al Baqaratr V7 63). Dalam tulisan Abdullatl

dicantumkan 9; t; tlfk;5(dan mereka selalu mengingat apa yang ada

di dalamnya)."

Katimat (i 6ii,b'"fr 6-1i ,s$ 3t+; (dan hamba-

hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Perryayang itu fialahJ
orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan' rendah hati) adaLah

redaksi permulaan yang dikemukakan trntuk menerangkan tentang

para hamba Allatr yang shalih

Katimat 
";5i4; 

sebagai mubtada', dan khabar-nya adatah

rnaushul ((:-$1, disarnping sebagai shilah-nya. iril' adalatr

mashdor, artinya tenang dan sopan.

Sejumlah mufassir berpendapat bahwa 6ji terkait dengan

6rl3,yakni t-t, ,;t; f\\i * o$-(berjalan di muka bumi dengan

cara berjalan yang rendatr hati).

Ibnu Athiyyatr berkata, "[ni bisa diartilen bahwa orang yang

berjalan itu berakhlak santun sesuai dengan yang dicerminkan dengan

cara berjalannya. Adapun bila dianggap memaksudkan sifat berjalan,

maka itu tidak tepat, karena banyak orang yang berjalan dengan gontai

padatral dia seekor serigala yang ganas. Batrkan Rasulultah SAW

sendiri berjalan dengan bergoyang seakan-akan berjalan di tanatr yang

men*unl6."

'6 shahth.
Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (3637), dari hadits Ali.
Al Albani menilai hadits ini shahih dalan Shabih At-Tirmidzi.
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fi:|66 6bqi &1L65,ldan apabita orang-orang jahit
menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata [yang
mengandungJ lceselamatan) maksudnya adalah, mereka tabatr
menghadapi tindak aniaya orang-oriang jahil dan bodoh.

An-Nahhas berkata,. "Maksud (J7 A sini bukan dari |$Jr
(penghormatan), tayi dari thtfr,?*1. Orang Arab mengut f.* CiU,
yang artiny a L* tllli, yakni'u14 a:lV.(berlepas diri darimu).'

Manshub-nya 6l:, adalah karena salatr satu dari dua
kemungkinan. Bisa karena sebagai mashdar dafi fi'l yaurtg dibuang,
yakni A,ya g"l;' rj6, a"-it ian menurut pendapat Sibawaih. Atau
karena sebagai maful bih, yalarri mereka mengatakan perkataan ini.
Pendapat irudi-rajih-kan oleh Ibnu Athiyyah.

Mujahid berkata, "Makna 613 adalah 131L1, (untuk
melindungi), yakni mengatakan kepada orang jahil suatu perkataan
yang akan dijawabnya dengan halus dan [embut."

Sibawaih berkata, "Saat itu kaum muslim belum diperintahkan'
memberi salam kepada kaum musyrilg akan tetapi berupa ucapan,

'Berlepas diri dari kalian, tidak ada kebaikan dan keburukan antara
kami dan kalian'."

Al Mubarrad berkata, '?endapat yang lebih tepat adalah,

dikatakan bahwa saat itu kaum muslim belum diperintahkan untuk
memerangi mereka. Bartr kemudian mereka diperintahkan untuk
memerangi mereka."

Muhammad bin Yazid berkata "Dalam hal ini Sibawaih keliru
dan salah dalam mengemukakannya."

An-Nahhas berkat4 "Kami tidak mengetahui pendapat

Sibawaih tentang makna nasikh dan mansuWt kecuali mengenai ayat

ini, karena di bagian akhirnya dia berkata, 'Lalu dihapus oleh ayat
pedang'."
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Saya (Asy-Syaukani) katakan: Demikianlah bila seseorang

berbicara bukan pada bidang ilmunya dan menempuh yang bukan
metodenya. Kaum muslim tidak pernah diperintahkan untuk memberi
salam kepada.kaum musyrik dan tidak pula dilarang, akan tetapi

mereka diperintahkan untuk berlapang dada dan menjaga jarak dengan

santun. Jadi, tidak perlu menyatakan adanya penghapusan.

An-Nadhr bin Syamuel berkata: Al Khalil menceritaka+

kepadaku, dia berkata: Aku mendatangi Abu Rabi'ah Al A'rabi -
orang yang aku pandang paling berilmu-- dan saat itu dia sedang di
atap (rumah). Kami pun memberi salam, dan dia menjawab salam

kami. Dia latrr berkata kepada kami, tspl. Namun kami diam saja

karena bingung tidak mengerti dengan perkataarurya. Seorang badui
yang ada di sisinya lalu berkata kepada kami, 'Dia menyuruh kalian
untuk naik'."

Al Khalil berkata, 'Itu dari firman Allah, j16t Jy d;; i
(Dan Dia berkehendak [menciptakanJ langit). (Qs. Al Baqaratr [2]:
29)."

Dia melanjutkan: Kami pun naik kepadanya, hfu dia berkata,

"Apa kalian punya roti mentah dan susu kental?" Kami menjawab,

"Saat ini kami tidak membawanya." Dia lalu berkata,6iJ:-,. Kami tidak
mengerti dengan perkataannya, maka orang badui tadi berkata, "Dia
mengatakan kepada kalian kata perdarnaian, bahwa tidak ada kebaikan
padanya dan tidak pula keburukan."

Al Khalil berkata, "Itu dari firman Allah, 6J*i-f i#,Lft|6:.'06 (dan apabila orang-orang jahit menyapa mereka, mereka

mengucaplan leata-kata [yang mengandungJ kes elamatan)."

ti33 r1t-4l ry; 6L; Oj$ U"" orans yans me.tatui

malam hati dengan beriujud dan ilerdiri untuk Tuhan mereka).k$t
tyakni d"n 64) maksudnya adalalu Anda melalui malam hari,
baik tidur maupun tidak tidur.
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Az-Zajjaj berkata, r'Barangsiapa melalui malam hari maka dia
Lr( (bermalam), baik tidur maupun tidak tidur, sebagaimana ungkapan

Citi:/d i:rti (semalaman tulan dalam keadaan gelisah)."

Maknanya adalah, mereka melalui malam dengan bersujud

dengan wajatr mereka kepada Tuhan mereka dan dengan berdiri

dengan kaki mereka.

(w'og GriL 6f& 3(i g i;t vj i,$+o.fS <a"

orang-ordng yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkan adzab Jahanam

dari lrnmi, sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang

l@lul.'). Maksudnya adalah, selain taat, mereka juga takut akan

adzab-Nya. ?tF, artinya yang menetapi selamanya. Dari pengertian

ini, orang yang berutang disebut iy't t*"na selalu menyertainya.

Dikatakan uk ?f c,ij (tulan' selalu melakukan anu dan

menyenanginya [hobi]). Demikian maknanya dalam perkataan orang

Arab, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al A'rabi, Ibnu Arafah, dan

lainnya. Contohnya ungkapan Al A'syaberikut ini:

Jl-J 
') fy xi" u-'- ol: (.t-e fi',-sti'rtl

*Bila dihuhtm maka dia terus-menerus melakukannya,

dan bila diberi banyakmaka maka dia tidakpeduli."

Az-7-aiiEberkata,"?r:Pradalahadzabyangsangatkeras."

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalah kebinasaan."

Ibnu Zaid berkata, "Kebunrkan."

Kalimat VGj W ,riA lfil (sesungghnya Jahanam itu
seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman) sebagai alasan

kandungan kalimat sebelumnya Kalimat yang dikhususkannya

dibuang, yaitu ,r. Maruhub-nya W adalah karena sebagn haal

atau t amy iz. Demikian juga manshub -ny a Vl1r3.
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Suatu pendapat menyebutkan bahwa kedua adalah dua kata

yang serarti, dan di-'athf'kannya salatr satunya kepada yang lainnya

karena lafazilrnya yang berbeda.

Ada juga yang mengatakan batrwa keduanya berbeda arti,

karena 'F;jj/ untuk orang-orang durhaka yang nanti akan. keluar,

sedangf,an irliir untut< omng-orang kafir, karena mereka akan kekal di

sana

Kata .r.tr7 termasuk .fi'l-fr't celaan, seperti * (amat

buruklah). Bisa jadi ini dari perkataan Allah SWT, dan bisa juga ini

cerita tentang perkataan mereka.

Allah SWT latu menyebutkan sifat pertengahan dalam

menssunakan harta, W- {3'r3}- {' i$-f+6-5?3 ldan or an s - o r an s
yang apabila membelanjakan [hartaJ, mereka tidak berlebihJebihan,

dan tidak [pulal kikir'1.

flamzah, Al Kisa'i, Al A'masy, Ashim, dan Yahya bin Wutsab

membacanya W dengan fathah pada huruf yaa' dan dhammah

pada huruf taa', dan'fr -'eseperti 
T k- -'r;3.

Sementara itu, Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya dengan

fathah pada huruf yaa' dan kasrah pada huruf taa', dan itu juga

sebagai logat atau aksen yang dikenal dan baik.

Orang-orang Madinafu Ibnu Amir, dan Abu Bakar dari Ashim

membacanya dengan dharnmah pada huruf yaa' dat kasrah pada

hurufraa'. . 2,
Abu Ubaidah berkata" "Dikatakan 'rl?.- rP ,y}t ? (lelaki itrl

menakan biaya belanja ketuarganya) , t$ - 'fr- - f at:ru - 
"fr- 

- 'p
rp dantiuil- 'A- 7l arA"yasama, yaitu meyempitkan pengeluaran

biaya (petit)."

An-Natrhas berkata, "Pendapat yang pdling bak mengenai

makna ayat ini adalah, barangsiapa membelanjakan harta untuk selain
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ketaatan kepada Allah, maka itulah pemborosan, sedangkan yang

menahan diri untuk membelanjakan harta dalam ketaatan kepada

Allah, maka ihilah kikir. Adapun yang membelanjakan harta untuk

menaati Allah, maka itulah yang pertengahan.'

Ibratrim An-Nakh'i berkata *Maksudnya adalah, yang tidak

kelaparan dan tidak telanjang serta tidak mengeluarkan harta sampai

orang-orang mengatakan bahwa dia boros."

Ya d bin Abi Habib berkata, "Mereka adalah para satrabat

Muhammad. Mereka tidak memakan makanan untuk kesenangan dan

kenikmatan, serta tidak mengenakan pakaian untuk keindahan, akan

tetapi mereka menginginkan dari makanan ifu'agar menutupi rasa

lapar mereka dan menegakkan tubuh mereka agar bisa beribadah

kepada Allah, dan menginginkan dari pakaian itu agar dapat menutupi

aurat mereka serta melindungi mereka dari panas dan dingin."

Abu Ubaidah berkata, "Mereka tidak berlebihan terhadap

kebajikan dan tidak pula kikir, seperti firman-Nya, ili 3i- Sa$;
6, 3 ,<f i J; ,Lil ,Jyloon iorgrnlah kamu jaditran tansanmu

terbelenggu pada lehermu dan janganlah lamu terlalu

mengulurkannya). (Qs. Al Israa' llTl: 29) ;'

lTti 4)f" $. 1r(43 (dan adalah [pembelanjaan ituJ di

tengah-tengah antara yang demikian). Hassan bin Abdurrahman

membacany a'6tV, dengan kasr ah pada huruf huruf q aaf.

Ulama yang lain membacanya denganfathah.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa makna keduanya sama.

Ada yang mengatakan bahwa ir-94ir -den 
gar- lasrah pada

huruf huruf qaaF adalatr apayangmenetap selamanya pada sesuatu,

sedangkan iriir --denganfathahpada huruf huruf qaaf- adatah adil

(pertengahan) dan konsisten. Demikian yang dikatakan oleh Tsa'lab.
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Ada yang mengatakan bahwa irr,iir --aenganfathahpada huruf
qaaf- adalah adil (pertengatran) antara dua hal, sedangkan ?tflt -
dengan lcasrah pada hwuf qaaf- adalah apa yang memberdirikan

sesuatu tanpa melebihkan dan menguranginya.

Ada juga yang mengatakan bahwa iry4ir --dengan kasrah pada

br.xuf qaaf- adalah tepat dan mengena.

Ism 1,6 A sini diperkirakan, yakni U; u. #,il o'e
(pembelanjaan mereka itu di antara yang demikian). Lata?h 6;
mabni padafathoh, karena lafazh ini termasuk zharf denganfathah.

An-Nahhas berkat4 ccr{ku tidak tahu alasan itu, karena bila
latazh g.eradapada posisi rafa',maka posisinya rqfe'."

Ibnu Jarir.dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nyq W .*; & b$t 'oV: @dolol, orang-orang
kafir itu penolong [syetan untuk durhakal terhadap Tuhannya), dia
berkata, "Maksudnya adalatr Abu Al Hakim, yang disebut oleh

Rasulullah SAW sebagai Abu Jahal bin Hisyam."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,
j: * +4; Hel-,C $ 1*atatranlah, "Aht tidak meminta upah sedikit
pun lrepada knmu dalam menyampaikan risalah itu.'), dia berkata,

"l(312[anl2fo kepada mereka, hai Muhammad, "Aku tidak meminta

upah sedikit pun kepada kalian atas apa yang aku sampaikan kepada

kalian ini."

Al Khathib dalam An-Nujum juga meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Ny u, (fi. {Si A g- 
"5i 

!f-r6, (uaha Suci Altah
yong menjadikan di langit'gugusan-gugusan bintang), dia berkata,

"Maksudnya adalah dua belas bintang berikut 'S,.At (aries [domba
jantan]), jljrr' (taurus [banteng]), i;;rsr (gemini [si kembar]1, Lv:pr
(cancer ftepitingl), .rl."ti Qeo fsngall, iii',lr (virgo [gadis]), iri,ir
(tibra [timbangan]),'q,F, (scorpio ftalajengking]), ata)t (sagitarius
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[pemanah]), .rlrir (capricorn ftambing jantanl), lilt (aquarius

[pembawa air]), dan 'oy,j, Qtisces [ikan]).'

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, tentang firman-

Nya, ':.1! 3t;X:t, ';1i';; 
"5t it 

(dan Dia [putal yang meniadikan

malam dan siang silih berganti),bahvta maksudnya adalah putih dan

hitam."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, dia berkata, "Tidak ada sedikit pgn malam hari

yang berlalu kecuali digantikan oleh siang hari, dan dari siang hari

kecuali digantikan oleh malam hari."

Ath-Thayalisi dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al
Hasan, bahwa Umar memanjangkan shalat Dhuha, maka dikatakan

kepadanya, "Hari ini kau telah melalarkan sesuatu yang tidak pernah

kau lakukan." IJmar berkata, "Sesuugguhnya masih ada wirid yang

harus aku selesaikan, maka aku ingin menyempurnakannya." -Atau
dia mengatakan: mengqadha'nya-'. Lalu dia membacakan ayat, ';6
'lA+"t$t'J$|'JG o$i g"" Dia [pulal yang menjadikan malam dan

siang silih berganti).

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

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 34;
#if (dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha

Penyayang), dia berkata, "Mereka adalah orang-orang beriman. 4-5i
q" ;j.ii & 1tX. [iatahJ orang-orang yang berjalan di atas bumi

dengan rendah hati), dengan ketaatan, menjaga kehormatan diri, dan

rendah hati."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dariny4 dia berkata, "GA
maksudnya adalatr lembut dan santun."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Sa'id, dari

Rasulullah SAw, mengenai firman-Ny a, Cf7 'o( Qtai 4)
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(sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasan yang kplrnl), dia

berkat4 "(Maksudnya adalah) iltfut (V*g kekal)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny", 6-$i3
W- {3 }r:i- { W rty (dan orans-orans yans opibtto
membelanjakan [hartaJ, mereko tidak berlebih-lebihan, dan tidak

[pulal kikir), dia berkata, "Mereka adalah orang-orang beriman,

mereka tidak berlebihan dan tidak meflggunakan harta untuk

bermaksiat terhadap Allah, serta tidak bersikap kikir untuk memenuhi

hak-hak Allah.'

xffi; 6t ;a\ 6fi.1i ?; tityit c6jis tjl|
5 JaZ,-@ 6fr1'si;,^y, J,,{ ;3 Zi;i*; ;ii1:iii;y

K\'o6|r1G e$'fi
(a;;\ Jt$frbq'gr416r @ryi;3
@ eC+'fr Ftti. riy 3j)( 6rli5-{ oj;
@6r=;*WW-i4;*gVH,\iL6_5iJ
_;6'l:3 aj$ 65 b6 5 cj <-,3;rr,"5r

L,'L3;3ia;*-qi C1,y(4i;t-13i1,+fr.

#"q46ita L<()'^4r4+_aftjW

Gt; ;C ;,f f @ $4i -*-lr;'y-;;;-r (jlrl:1fi

TAFSIR FATHUL QADIR 115



f,K ";i:?fa g r; frW_c.S @ 6fiJ W
@90!'ursfi

"Dan orang4rrang yang fidak menyembah tuhan yang lain beserta

Allah, dan tidah membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak

berzina, barangsiapayang mehkukan demihian itu, niscaya dia

mendapat (pembalasan) dos a(nya), (yahni) akan dilipatgandakan

adzab untuknyapada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab

itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat,

beriman dan mengerjaka4 amal shalih; maha mereka ilu keiahatan

mereka diganfiAllah dengan kebajikan Dan adalah Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan

mengerjakan amal shalih, maka sesungguhnya dia bertobat kepada

Allah dengan tobat yang sehenar-benarnyL Dan orang-orang yang

tidak memberikan persalcsian palsu, dan apabila mereha bertemu

dengan (orang-orang) yang mengerjahan perbuatan-perb uatan

yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan mcniaga

kehormatan dirinya Dan orang-orang yang apabila diberi

peringatkan dengon ayat-ayat Tuhan mereka, mereha tidaklah

menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan but* Dan

orang-orang yang berkata,'Ya Tahan kami, anugerahkanlah

hepada kami istri-istfri kami dan ketarunan kami sebagai penyenang

hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang

bertakwa'. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat

yang tinggi (dalam surga) karena hesabaran mereka, dan mereha

disambat dengan.penghormatan dan ucajan selamat di dalamnya"

mereka hekal di dalamnya Swga itu sebaik-baik tempat mmetap

dan tempat kediaman-' Katakanlah (hepada orang-orang musyrik)'

'Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada

ibadahmu (Tetapi bagaimana hamu beribadah kepada-Nya)'
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padahal kantu sungguh telah mendustakan-Nya, karena itu kelak

(adzah) posti (menimpama,)'." (Qs. Al Furqaan [25]: 68'77)

Allah menyebutkan bahwa mereka menjauhi kemaksiatan-

kemaksiatan

Maknanya adalatr, mereka tidak menyekutukan-Nya dengan

sesuatu pun, melainkan mereka mengesakan-Nya serta mengiklaskan

ibadatr dan doa kepada-Nya.

{ii'i; ,}t ;:At'"fi- *i @o tidak membunuh iiwa yans

diharamkan Atlah [membunuhnyaD maksudnya adalah r!15 ]Ut ??
(yang dihararnkan Allah membunuhnya), yakni yang bukan karena

alasan yang dibenarkan untuk jiwa, seperti kufur setelah

beriman (murtad), zina setelah menika[ atau membrrnuh orang lain

bukankarenamembalas membunuh. -

<rE'- 1; (dan tidqk berzina) maksudnya adatah tidak

menghalalkan kemaluan yang haram tanpa melalui pernikahan dan

tanpa kepemilikan harrrbasahaya

d$ S,X- ,;5 (bmangsiapa yang melahtkan demikian itu)

maksudnya adalah sesuatu dari yang disebutkan tadi.'* (niscrya dia

mendapat)di akhirat fffi llpemtalasan) dosa[nyaJ).

Dalam omng Arab, idliartinya hukuman.

Al Farra berkata, *6'6li - tlttt - 'rbj - ir iii artinya Allatt

memberi balasan dosanya." Ikrimah dan Mujatrid berkata, bahwa (6I
adalah sebuah lembatr di dalam Jahanam. Allah menjadikannya

sebagai hulorman bagi orang-orang kafir.

As-Suddi berkat4 "Maksudnya adalah sebuah gunung di

dalam iahanam."

Ini dibaca jugu ,*- dengan dhammah pada huruf yaa' dart

tasydidpdahrmfi qaaf.
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Abu Muslim berkata,,"iriti aa" p}i uaarn sama, dan yang

dimaksud di sini adalatr pu1t rt;i (balasan dosa), jadi sebutan sesuatu

digunakan untuk sebutanialasanriya."

Al Hasan membacanya 66 'rfi- bentuk jamak M ?e yakni

kesulitan-kesulitan. Orang Arab biasa itu dengan kata

iu.li.

Menurut saya: Qira'ahinitidak benar darinya.

+\:JA 5 -1art (yatutJ akan dilipatgandaknn adzab

untuknya). Nafi, Ibnu Amir, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya

:eai- d*,'izJ, dengan j azm.

Ibnu Katsir membacanya ',.iiAi-, dengan tasydid pada huruf
'ain,membuarrgfumfi alif, dan dengan jazm.

Thalhah bin Sulaiman membacanya "r-ir,bi, dengan hrxuf nuun,

lrosrah pada huruf 'ain ber+asydid, dan dengan jum. Ini juga

merupakan qira'ah Abu Ja'far dan Syaibah.

Ashim dalam riwayat Abu Bakar membacanya dengan rafa'
pada kedua fr'l tadi karena dianggap sebagai kata permulaan.

Thalhah bin Sulaiman membacanya 'k2, dengan huruf raa'

sebagai Hithab untuk orang kafir.

Diriwayatkan dari Abu lJmar, batrwa dia membacanya "riefJ,

dengan dhammah pada huruf yaa' danfathahpada hunrf laam.

Abu Ali Al Farisi berkata, *Ini salah dari segi perinayatan."

Alasan jazm pada lafazi ,'-arai- adalah kalena sebagai badal

d*i';{r,lantaran kesamaanya pada segi makna.

Dhamir pada kalimat .+l- iV:, (dan dia akan kckal dalam

adzab irz) kembali kepada adzab yang dilipatgandakan, yalari kekal.di

dalam adzab yang dilipatgandakan itu.
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Gtfi gatam keadaan terhina) maksudnya adalah t:# U5
(dalarn keadaan hina dina).

|ALSZ 'S.r;j dr;! ;G i Jy Qrccuati orans-orans yans

bertobat, beriman dan mengeriakan amal shalift). Suatu pendapat

menyebutkan bahwa ini pengecualian tersambung.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini pengecualian terputus.

Abu Hayyan berkata, *Tidak tampak tersambungnya, karena

yang dikecualikan darinya dihukumi sebagai dilipatgandakannya

adzabnya, sehingga perkiraannya adalah, kecuali orang yang bertobat,

beriman, dan beramal shalih, tidak akan dilipatgandakan adzabnya,

dan tidak dilipatgandakannya adza;b tidak berarti tidak adanya adzab

yang tidak dilipatgandakan."

Lebih jautr dia berkata, "Pendapat yang lebih tepat menwutku

adalab ini pengecualian terpuhrs. Yakni: Akan tetapi, orang yang

bertobat... dst "
Al Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan ulamq batrwa pengecualian ini umum berlaku pada orang

kafir dan Wnn4- namun mereka berbeda pendapat mengenai muslim

yang me,mbrmuh."

Penjelasan tentang ini telah dipaparkan dalanr surah An-Nisaa'

dan Al Maa'idah.

Kafia penunjuk dalam firman-Nya, Cg 'ifr 3:$ $fr
;^i3 (maka rnereka itu keialaton mereka diganti Allah dengan

kebojikni menunjukkan kepada orang-orang yang telatr disebu&an

sebeltrmnya. Makna digantikan kejahatan dengan kebajikan adalah,

dihapuskan kemaksiatan-kemaksiatan dari merekq dan sebagai

penggantinya yaitu ditetapkan kebaikan-kebaikan bagi mereka.
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An-Nahhas berkat4 "Pendapat paling baik mengenai itu
adalah, ditetapkan oftlng mukmin pada tempat orang kafir, dan orang

yang taat pada tempat orang yang maksiat."

Al Hasan berkata, *Ada orang-orang yang mengatakan batrwa

penggantian itu di akhirat. Padahal sebenamya tidak demikian, karena

penggantian itu berlale di dunia, keimanan unfuk

mereka sebagai pengganti syirilq serta terbebas dari keraguan dan

terpelihara dari berlalo bunrk."

ftz-Za31pj berkata, *Bukan menjadikan kebaikan di tempat

keburukan, melainkan menjadikan tobat di tempat keburukan, dan

kebaikan bersama tobat."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa keburukan-keburukan

diganti dengan kebaikan-kebaikan.

Demikian pendapat sejrrml2fu sahabat dan beberapa oftmg
generasi setelatr mereka

Ada juga yang mengatakan bahwa penggantian itu sebagai

ungkapan tentang yakni Allah mengampuni mereka dari

keburukan-keburukan itu

Ada juga yqng berpendapat bahwa +maksud penggantian

adalatr dibimbing kepada kebalikan dari keburukan-keburukan yang

tetatr lalu.

Kalirnat WW Nfr 6g (dan adal ah Al t ah Matn P e n gompun

Iag, Mah.a Penyayang) menegaskan kandungan kalimat yang

sebelumnya yang menyatakan penggantian

qG ;i Jy-& Xy c*|# 4 {, (don orory yans
bertobat dan mengerjakan amal shalih naka seswtggtbtya dia
bertobat kepada Alloh dengm tobat yang sebens-benwnya)
maksudnya adalah, barangsiapa bertobat dari apa yang telah

diperbuatnya dan melalorkan amal shalih setelah itu, maka dia telah
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bertobat kepada Allah, yakni telah kembali kepada-Nya dengan cara

kembali yang benar

Al Qaffal berkata, "Kemungkinan ayat yangpertama mengenai

orang yang bertobat dari kalangan orang-orang musyrik, karena itulah

Allah mengatakan, 61, ;C ; *y 1t""""1i orang-orang wng
bertobat, beriman..), kemudian dirangkai dengan orang yang bertobat

dari kalangan kaum muslimin yang menyertai taubatnya dengan amal

shahh, maka baginya juga berlaku hukum orang-orang yang bertobat.'

Pendapat lain menyebutkan, yakni: barangsiapa bertobat

dengan lisannya dan tidak merealisasikan dengan perbuatannya, maka

tobat itu tidak berguna. Akan tetapi orang yang bertobat dan beramal

shahh, maka benarlah taubatnya karena amal-amal shalihnya, dan

itulah orang yeng benar-benar bertobat kepada Allah, yakni bertobat

dengan sungguh-sungguh, yaitu tobat nashuha. Oleh karena itulah

ditegaskan dengan bentuk Y,atz masMar.

Makna ayat ini adalab, barangsiapa ingio bertobat dan

berarnbisi melalorkannya, maka hendaklah bertobat kepada Allah. Jadi

bentuk berita ini bermakna perintah. Demikian menurut sebuah

pendapa! sehingga tidak menyatu antara kata syarat dengan

penimpalnya, karena tidak bisa dikatakan, "siapa yang bertobat maka

dia bertobat."

Kemudian Allah SWT menyebutkan sifat orang-orang yang

bertobat dan melakukan amal-amal shatih iE\ );ti 6)345j O-li;
(dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu), yakni

tidak memberikan kesaksian bohong, atau tidak memberikan sumpah

palsq serta tidak mempersaksikan itu.

Jumhur mufassir berpendapat dengan yang kedua

Az-z,anajberkata "secara bahasa, lrlr aaaah ir,<i' (bohong),

dan tidak ada kebohongan di atas menyekutukan Allah."
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Al Wahidi berkata, "Mayoritas mufrssir berpendapa bahwa

]r!'ai sini bermakna syirik."

Kesimpulanny4 itka 6-t3,i5-aari 3i6.fr (persaksian), maka

pada redaksi ini adalah mudhof yangdibuang yakni iSt}s o;12;-l
.,rlr ltidak memberikan kesaksian palsu). Bita dari 33[!r, yakni

'tidi, (menghadiri; menyaksikan) sebagaimana penda@ jumhrn,

maka mereka berbeda pendapat mengenai maknanya:

Qatadatr berkata, "(Maksudnya adalah) mereka tidak

membantu pelaku kebatilan untuk membenarkan kebatilan mereka"

Muhammad bin Al Hanafiryah b€rkata, *Mereka tidak

menghadiri permainan dan nyanyian"

Ibnu Juraij berkata, "(Makzudnya adalah) kebohongan-"

Diriwayatkan juga demikian dari Mujahid.

Pendapat yang lebih tepat adalalt tidak mengthususkan

dengan salah satu bentuk ]3!r, melainkan makuanya, mereka tidak

menghadiri setiap yang disebut ].;!r, Uagaimana pun be,ntuknya.

, (bV, #t'1fi6t (dor apabita mereka bertenru dengan

[orang-orangJ yang mengerjakan perhntan-perbuotor tt@tg tidak

berfaedah, mereka lalui [sajal dengan meryiaga kehormatm dirinya)

maksudnya adalah, sambil berpaling darinya tanpa menoleh

kepadanya.

F, uaauf, perkataan atau perbuatan yang tidak bergrma-

Al Hasan berkata, "Iilt ud"lrh semuabe,ntuk ke,maksiafian-"

- Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah t2t; ti1-

f, q:!(apabila mereka melalui orang-orang yang melakukan hal-

hal yang tidak bergtrna).

Dikatakan 'a+,i- fe ?R'{ri (tulan membersihkan dirinya dan

mennuliakan dirinya dari memasuki hal-hal yang tidak berguna dan

bergaul dengan para pelakunya).
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ry; 49ypJ- i $y<:-$$ (dan orang-orans vans apabila

diberi peringatlan dengan ayat-ayat Tuhan merekn) maksudnya

adalah Al Qur'an atau apa-apa yang mengandung nasihat. Q*:\H i
(6 (;) 1*trttra tidaHah menghadapinya sebagai orang-orang

yang tuli dan buta), yakni tidak menyikapinya seperti sikap orang

yang tuti dan but4 akan tetapi mereka mendengarkan dan

memperhatikan secara saksama serta mengamtil manfaatnya.

Ibnu Qutaibah berkata, "Maknanya adalah, mereka tidak

melalaikannya seperti orang tuli yang tidak mendengarnya dan orang

buta yang tidak melihatnya."

Ibnu Jarir berkatq "Itu bukan berarti '::? Qutt menyungkur)

Parr\tfi1, tapi seperti ungkapan 6l'rt8(mulai menangis), walaupun

)r'6't (tiqak sambit duduk)."

Ibnu Athiyyah berkata "Seakan-akan orang yarug

mendengarkan peringatan itu tengatr berdiri, lalu bila dia berpaling

darinya, maka itutah ';l7,yanfijatuh tak terkenali (terjembab)."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, apabila

engkau membacakan ayat'ayat Allah kepada mereka, maka

bergetarlah hati mereka, lalu mereka menyungkur sujud sambil

menangis, dan mereka tidak menyungkur seperti yang tuli dan buta.

Al Farra berkata, "Maksudnya adalah, mereka tidak bersikap

seperti kondisi semula yang seakan-alon tidak mendengar."

Disebutkan dalam Al Kasysyaf, "Ini tidak menafikan

menyungkur, tapi menetapkannya dan menafikan tuli dan buta."

Maksudnya, penafian itu diarahkan untuk pembatasannya,

bukan untuk yang dibatasinYa

-)€, ":* cS;.'11$1 A6:; ci <'Sirbit ra""
orang-orang yang berkata, 'Ya Tulun kami, anugerahftanlah kepada
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lami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenong hati

flamil. \. i mubtada' atau bayan fteterangan)

Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, dan Al Hasan membacanya

qi;t, dengan bentuk j amak.

Abu Amr, Hamzab Al Kisa'i, Thalhah, dan Isa membacanya

$ti t dengan bentuk tunggal.

Lata^ iir'irr Uit" juga bennakra jarnak, seperti firman-Nya,

6;4 ''i-i' (Anak-anak yang lemah). (Qs. An-Nisaa' [4]: 9) Bisa juga

bermakna tunggal, seperti firman-Nya, '4 ''ti (Seorang anakyang

baik). (Qs. Aali'Imraan [3]: 38).

Manshub-nya -;rfr ",33 adalatr karena sebagr maful-

Dikatakan ;j- W Lr]i (bersenang hati).

Az-7-ajjaj berkata, "Dikatakan aI# tur ff lsemoga Altatr

menyenangkan hatimu), yakni mengadakan untuk hatimu apa yang

disukai."

Al Mufadhdhal berkata: Ada tiga pendapat tentang ;a' iJ,
Pertama: Sejuknya air matq karena ini merupakan bukti

kegembiraan dan tertawa, sebagaimana panas yang merupakan bukti

kesedihan dan kedukaa.

Kedua; Tidurnya mata, karena hal itu terjadi dengan leganya

perasaaan dan hilangnya kesedihan.

Ketiga: Terj adinya kerelaan.

CCI 6yi5-Ci6;L @an iadikanlah kami imam bagi orang'

orang yang bertakwa) maksudnya adalah teladan, kami diikuti dalam

kebaikan. Dikatakan fifly JUentutc tunggat] dan tidak nit*t"W" bJ

[bentuk jamak], karena maksudnya adalah jenis, seperti firman-Nya ii
$tt W (Kemudian Kami keluartran kamu sebagai bayi)- (Qs. Al

Hajj l22l:5) tdi sini tidak menggunakan kata\Wf @entuk jamak dari

.l+lt.
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Al Farra berkat4 *Allah tlt1![bentt* tunggal] dan

tidak mengatakan &f Fu"o* jamak], sebagaimana Allah sebutkan

untnk yang berbilang dua, '4;ei'i 6 3;, 1yTs"trrssrrhnya kami

adalah utusan Tuhan semesta alan). (Qs. Asy-Syu'araa' 126l: 16).

Maksudnya, itu dari satu yang maksudnya banyak."

Al Alfifasy berkat4 "iU)i adalah bentuk jarnak dari f(, yaitu

aari i'ti - lf v*g dijamak dengan wazanlJQ, seperti "*"1:e dart',+ri*,
serta 9,,6 aan i€.-

Ada juga yang berpendapat bahwa titi; aaaan mashdar,

dikatakan ri6l - fyj 3Xi i( lnrfan mengimarni tu*), seperti katalfut
aan i$lr.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya b lzt: ,F ,yy
661 0adikanlah masing--Thg kami sebagai imam).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya 26i7 vTti rA;1day
C;f 6aa*antah l<ami imam yang sama karena kesamaan katimat

kami).

Ada yang mengatakan bahwa ini termasuk bentuk redaksi yang

dibalik susunannya, dan maknanya adalah riq 6 A';t:,3 JAr$ @art
jadikanlatr orang-orang yang bertakwa sebagai imam bagi kami).

Demikian perkataan Muj ahid.

Ada juga yang mengatakan bahwa doa ini diucapkan oleh

mereka secara masing-masing (sendiri-sendiri), dan masing-masing

mereka datam doanya rlt;tl#:"U.4i+tr(dan jadikanlatr

aku imarn bagi orang-orang yang bertakwa), akan tetapi kalimat-

kalimatnya diceritakan dalam benhrk orang pertama disertai yang lain,

agar ringkas, seperti pada firman-Nya, W *r:!ti'* 'g i:5 e6-
tlsfi lttat rasul-rasul, malanlah dui makanan yang baik-baih dan

Irerjalranlah amal yang shalih). (Qs. Al Mu'minuun [23]: 51). Ini
berarti tafazh C(ytetap pada kondisi asalnya. Ungkapan yang seperti

ayat ini adalah ungkapan seorang penyair,
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yLr r),; J'lrfilt ,tY ' i* t:\i | €)rG t;-

"Wahai para pe.ngeritikJat, janganlah kalian menambahkon celaan

kepadah+

Sesungguhrrya celaan-celaan itu tidak dapat dipercaya bagiku."

Maksudnya adalatr 
"rnf 

pentuk jar.rak].

Al Qatral berkata, "Menurutktr, bila kata ir;1i aigunatan

sebagai ism, maka digunakan bentuk tunggal, seakan-akan dikatakan
'd;1\. * $;+y 0adikanlah kami sebagai hujjah bagi orang-orang

yang bertakwa). Kata lainnya adalah i*ir pukti; saksi), dikatakan o)$

Yi e.(mereka itu adalah para saksi si firlan)."

An-Naisaburi berkata, "Suatu pendapat menyebutkan bahwa

ayat ini menunjukkan kepemimpinan agama termasuk hal yang harus

diminta dan digandrungi. Pendapat yang paling mendek4ti adalah,

mereka memohon kepada Allah agar mengantarkan mereka dalam hal

ketaatan ke tingkat yang diisyaratkan kepada mereka dan mereka

diikuti."

Kata penunjuk dalam firman-Ny4 L,'z5:3i 6i*45- 31

W (mereka rtulah orang yang dibalasi dengan martabat yong

tinggi [dalam surgal karena kesabaran mereka) menunjukkan kepada

orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tadi. Kata penunjuk ini

sebagai mubtada', dan khabar-$ya adalah yang setelahnya, dan

kaiimat ini adalatr kalimat permulaan.

Ada juga yang berpendapat bahwa 4p- i dan yang

setelahnya adalah khabar untuk kalimat S5 
"q; 

(dan hamba-

hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayong). Demikian

pendapat Az-Z"ajjaj.

''"6;Ai artinya derajat yang tinggi, yaitu tempat yang paling

tinggi dan paling rt ru di surga. Asal maknanya adalah sebutan untuk

setiap bangunan yang tinggi. Bentuk jamakny""J?.
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Adh-Dhahhak berkata, *"6jli arttnya surga. "

Huruf baa' pada kalimat W L" adalah huruf baa'

sababiyyah (berfungsi menunjukkan sebab), dan 6 adalah mashdar.

Maksudnya, mereka diberi balasan martabat yang tinggi disebabkan

kesabaran mereka terhadap kesulitan-kesulitan beban syariat.

66 '^4 t4- 6:ftj (dan mereka disambut dengan

penghormatan'dan ucapan selamat di dalamnya). Abu Bakar, Al
Mufadhdhal, Al A'masy, Yahya bin Wutsab, Hamzah, Al Kisa'i, dan

Khalaf membacanya 
'tt:45- 

aenganfathahpada huruf !dd', sulatn pada

huruf laann, dar takhfif pada huruf qaaf. Qira'ah ini dipilih oleh Al
Farra, dia berkata, "Orang Arab biasa mengatakan lyll "lii 

ttj
{tt 

'Htl (fulan disambut dengan ucapan selamat, penghormatan,

dan kebaikan). Jarang sekali mereka mengatakan si{."
Ulama yang lain membacanya denganfathah padahvruf laam

dan tasydid pada huruf qaaf. Qira'ah iru dipilih oleh Abu Ubaid dan

Abu Hatim, berdasarkan firman-Nya, SiFt '',;; #j (Dan

memberilcan kepada merekn kejernihan [wajahJ dan kegembiraan

hati). (Qs. Al Insaan [76]r 11).

Maknanya adalah, mereka saling memberi ucapan selamat, dan

Allah SWT mengirim salam untuk mereka.

Ada yang berpendapat bahwa {Jr uaUuf, kekekalan yang

abadi dan kerajaan yang agung.

Ada yang mengatakan bahwa;;Jr U".-akna i'yi-11

Ada juga yang mengatakan bahwa para malaikat memberi

ucapan selamat dan salam kepada mereka.

Pendapat yang benar adalah, penghormatan dan salam ini dari

Allah SWT untuk mereka. Buktinya adalah firman SWT, ii W
"* :;trt- (Salam penghormatan kepada mereka [orang-orang
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mulonin ituJ pada hari mereka menemui-Nya ialah Salam). (Qs. Al
A@azb [33]: aa).

Ada juga yang berpendapat bahwa makna al.ltr udul*t aou

untuk mereka agar panjang hidupnya, dan makna iitlJr ualah doa

untuk mereka agar selamat dari segala petaka.

Manshub-nyat(a-6-g'a(merekakekaldidalamnya)adalah
karena sebagai haal (keterarrgan kondisi), yakni tetap tinggal di

dalamnya tanpa ada kematian.

(tfirfu JjL (surga itu sebaik-baik tempat menetap dan

tempat kediaman) maksudnya adalah, surga itu sebaik-baik tempat

yang mereka tempati dan sebaik-baik tempat tinggal yang mereka

tinggali. fni teUAitan dari yang lalu, yang disebutkan dalam firman-

Nya, (11)j fr-:f eaJT tSS Tsesunggthnya Jahanam itu seburuk-

buruk tempat menetap dan tempat kcdiaman).

HfrL {5 i; K'G$-fi t Qcat atronl ah [trep a da o r ans- o r an s
musyrikJ, "Tuhanht tidak mengindahknn ftamu, melainkan lalau ada

ibadahmu.'). Allah SWT menerangkan, bahwa sesungguhnya Allah

tidak membutuhkan ketaatan semuanya, melainkan Allah membebani

mereka dengan beban syariat agar mereka mendapat manfaat dari

pembebanan itu. Dikatakan gYbV 6 yang artinyaaku tidak peduli

terhadap si fulan, dan dia tidakberarti apa1apabagiku. esal k dari

iU', yakni ji6r p"u*;
Al Khalil berkata, *ofi, Vl U, artinya aku tidak melakukan

apa-apa terhadap si fulan, seakan-akan meremehkannya dan

menganggap keberadffm sama dengan ketiadaannya." Demikian juga

yang dikatakan oleh Abu Ubaidah.

Az-Zaijaj berkata, " i; K'F;-(, maksudnya adalah, seberapa

kadar kalian di sisi-Nya?)'

lorr' adatah jiirr 6"u*;, dall ( adalah partikel tanya atau

penafi (yang meniadakan).
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Al Farra menyatakan bahwa li adalah partikel tanya.

Ibnu Asy-syajari berkat4 "Menurutktr, hakikat perkataan ini

adalalr, ( pudu poriti nashab, perkiraannya vAtu tp! 6 ;q igl

(beban apa yang membuat kalian diperdulikan?)-"

H;6 {i (melatnkan kalau ada ibadahna) ma}sudnya

adalah, seandainya tidak ada doa kalian kepada-Nya ag36 kalian

menyembalr-Nya. Berdasarkan pengertian ini, maka mashdar, yuttt

io!.rlt, dr-idhafah-kan kepada maful-nya. Demikian pendapat yang

dipilih oleh Al Farra. Adapun fa'\nya dibuang, dan penimpul i5
juga dibuang, perkiraannya yaitn '€,l#- I €'Soi ti lseanaainya

tidak ada ibadatr kalian, niscaya kalian tidak dipedulikan). Pemaknaan

ini dikuatkan oleh firman-Nya, pjl?.fl Atf ir]j i;L Yj loan
Aht tidak menciptalcan jin dan manusia melainkan suprya merekn

menyembah-Kz/. (Qs. Adz'Dzaariyaat [5 U : 56).

Khithab tadi untuk semua manusi4 kemudian Allah

mengkhususkan orang-orang kafu dari antara mereka' fr.K 31

(ltetapi bagaimana kamu beribadah kepada-NyaJ, padahal knmu

sungguh telah mendustakon-Nya). Ibnu Az-Zubur membacanya U6

olS'&\ ak @adahal orang-orang kafir ihr benar-benar telah

mendustakan-Nya). Qira'ah ini sebagai bukti yang jelas bahwa

khithab tadi untuk semuamanusia.

Ada yang berpendapat bahwa mashdar'nya di'idlufah-kan

kepada fa'il, yuf-i seandainya tidak ada permohonan tolong kalian

kepada-Nya saat terjadi kesulitan-kesulitan.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah, Tuhanku

tidak mengindalrkan untuk mengampuni dosa-dosa kalian seandainya

tidak ada penyembahankalian kepada tuhan-tuhan lain bersama-Nya.

Ibnu Juni menceritakan bahwa Ibnu Abbas membacanya

seperti qira'ah Ibnu Az-Zubair.
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Az-Zahravtr dan An-Nahhas juga menceritakan, bahwa Ibnu

Mas,ud membacanya seperti qira'ah Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zttbah.

Di antara yang berpendapat batrwa lafazhiOltl Ai-iat afah-kart

kepada fa'il adatah Al Qutaibi dan Al Farisi, keduanya berkat4

"Asalnya *)i "u W V'3oi ff lseanaainya tidak ada penyembahan

katian kepada tuhan-tuhan selain-Nya)." Penimpal {5 dibuang.

Perkiraannya menurut pendapat ini yaitu, seandainya tidak ada

penyembahan kalian itu, niscaya Allah tidak akan mengadzab kalian.

Makna fr.Ki;berdasarkan pengertian yang pertama adiilah,

maka sungguh kalian telah mendustakan apa yang kalian diseru

kepadanya- Sedangkan berdasarkan pengertian yang kedua adalatr,

maka sungguh kalian telatr mendustakan tauhid.

Atlah SwT lalu berfirmaru VO\H4 Sj.7 (t artna itu kelak

[adzabJ pasti [menimpamuJ) maksudnya adalah, oleh karena itu,

balasan pendustaan tersebut pasti menimpa kalian.

Jumhur mufassir berpendapat bahwa maksud irilr ai sini

adalah, apa yang menimpa kaum musyrik saat Perang Badar.

Segolongan mufassir mengatakan bahwa itu adalah adzab

akhirat.

Abu Ubaidh berkata, "Maksudnya adalah, maka pasti akan

terpisah antara kalian dengan orang-orang beriman."

Az-Z,ajjaj berkatq "(Maksudnya adalatr) maka pasti

pendustaan kalian tersebut akan menimpa kalian sehingga kalian tidak

dapat bertobat."

Mayoritas ahli qira'ahmembacany ?'{;W dengan kasrah pada

hrxuf laam.

Abu Ubaidah menyenandungkan syair untuk Shakhr,

Cq$r V{'"b .,b)i ?bc a t;.i"t1tt
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"Adap,m yang selanta doi ditelan bumi,

pasti mereka telah beriump dengot kematian mereko."

Ibnu Jarir berkat4 "fS-maksudnya adalah adzab yang kekal

,lan kebinasaan yang {itimpakan sebagian kalian kepada sebagran

laiq seperti rmgkapan Abu Du'aib berikut ini:

';+tlFt'fr;-* gt).t-:u:ie',-

' Maka parukan htda merryerotgtya tiba-tib a s e c ar a b eruntun,

Sebagaimana pancctan telaga yorg menghantam reinmfiilton' -"

Maksud it;ut adalah yaog benmtun saling berzusulan,

sedangkan maksud iZiltadalah bebatuan yang rontok karena hancur'

Abu tlatim menceritakan dari Abu 7aid, dia berkata, *Aku

mendengar Abu As-Simak membacanya r1r;i dengan fattuh pada

httxttf loam."

Abu Ja'far berkata, "Itu sebagai mashdar M tJ--

Qr o' & dengan kasrah lebih utama

Al Bulfiari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata "Rasulullah SAW dt*yu, 'Dosa apakatr yang

paling besar? Beliau lalu menjawab, l:Xia';t ,::N.W"ot (Engkau

menjadikan sehtu' bagr AIW padalral Dialah yang telah

merrciptakaruna). Aku lalu berkata, 'Kemudian apa lagi?' Beliau

menjawab, 1!t, li'1-ltl'^",, 'g$'rft'ol lnngknu membunuh anabnu

lantman tahtt ia akan makan berswnarm). Aku berkata, 'Kemudian

apa lagi?' Beliau menjawab, '$)E -it? gli 'ttt (Engkstt berzina

dengan istri tetanggamal. Berkenaan de,ngan itu, Allah menurunkan

ayat yang ,n"-u**looovu, {r}6 {i ?v6yil'{O}it riV
4;;-i' ,.if| Syfrt'# ,;i ;A|(don orang-iors vang tidak

menyembah tuhan yong lain beserta Allah dan tidok membunuh iiwa
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yang diharamkan Allah [membunuhnyal lcecuali dengan [alasanJ
yang benar, dan tidakberzina).r1

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya jugameriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahwa ada sejumlah orang musyrik telah banyak membunuh

dan telah banyak berzina, kemudian mereka datang kepada

Muhammad SAW dan berkata, "Sesungguhnya apa yang engkau

katakan dan engkau-serukan itu sungguh baik sekiranya engkau

memberitahu kami batrwa ada Imffarah (tebusan) untuk semrur

perbuatan buruk kami." Lalu turunlah ayat, 6;i J t -l:V tO"
orang-orang yaryg tidak merryembah). Turun pula ayat, t-it A;WS
i";A {e'i{-fr (Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui

batas terhadap diri merelca sendiri.") (Qs. Az-Zumar [39]: 53).tt

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Abdultah bin Amr, mengenai firman-Nyu" CGI ,!,
(niscaya dia mendapat [pembalasanJ dosa[nyafi, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) sebuah lembah di dalam {ahanam."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Ketika dittnunkannnya ayat, ?; Ql ifi e6ji { ,-49 g""
orang-orang yong tidak menyembah tuhon yang lain beserta Altah),

hal itu terasa berat bagi kaum muslim, mereka pun berkata, 'Tidak
seorang pun dari kami kecuali telah berbuat syirik,.pernatr membunuh,

dan pernah berzina'. Allah lalu menurunkan ayat, & VA irjt G;W-

i*fr (Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terlndop diri
merelrn sendiri). (Qs. Az-Zumar [39]: 53). Allah mengatalian ini
kepada mereka yang pernah berbuat syirik. Kemudian firunlah aya!

*.3 Cq'ifr 3:;a-apii WSz l)$ 6113 ;G i $t
(lrecuali orang-orang yang bertobat, berirnan dan mengerjakan amal

shalih; malra mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan

t7 Muttafaq'alaih.
HR Al Bukhari (7520) dan Muslim (ll90), dari hadits Ibnu Mas'ud.
t8 Muttafaq'alaih-
HR. Al Bukhari (4810) dan Muslim (l/113), dari hadits Ibnu Abbas.
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kebajikan). Bagr mereka, Allatl mengganti kekufiran dengan Islam,

kemaksiatan dengan ketaatan, pengingkaran dengan pengakuan, dan

kejahilan dengan ilmu."

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Kami pematr

membacanya pada masa Rasulullah SAW hingga bertatrun-tahurU

*j ;if; $yfn'i; ,41 ;.::t,{,Ii- {; ?t:. t:oyfi c6'LL-{ i-it;{f i; ,Ay' S,K-;,3-23;t(dhn orang-orans yans idok *r,yrmbah
tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang

diharamkan Altah [membunuhnyal kccuali dengan [alasanJ yang

benar, dan fidak berzino, barangsiapa yang melalatkan demilcian itu,

niscaya dia mendapat [pembalasanJ dosa[nyaJ). Kemudian turun

ayat, lill,j;G ;'Jy Qrecuati orang-orang yaig bertobat, beriman).

Sungguh, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW bergembira

karena sesuafir pun seperti bergembiranya beliau dengan hal ini dan

bergembiranya beliau dengan aya\ q$ ii CA Gy(Sesungguhnya

Kami telah memberikan kepadamu kcmenangan yang nyata). (Qs. Al
Fat[ [a8]: l).te

Ibnu Jaxir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Ny a, 'f+.fifrfi 3:t -A$fi
?C (maka mereka itu keiahatan merela diganti Allah dengan

kebajikan), dia berkata, "Mereka adalah orang-orang beriman yang

sebelum beriman melakukan keburukan-keburukan, lalu Allatr
menjadikan mereka tidak menyukai itu sehingga merubah mereka

'e Sarad hadits mi dha'if.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma' (847), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari riwayat Ali bin Zaid,, dari Yusuf bin
Mahmn. Keduanya dinilai tsiqah, namun ada sisi kelemahan pada keduanya.
Adapun para perawi lainnya ts\qah;'

Saya katakan: Ali bin 7-aid yaia Ibnu Jad'an, dinilai dha'if oleh Al Hafizh,
sedangkan yang lair; yaitu Yusuf bin Mahran, haditsnya dinilai lemah oleh Al
Hafizh.
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kepada kebaikan dan menggantikan keburukan-keburukan itu dengan

kebaikan-kebaikan."

Ahmad, Hannad, Ibnu Jarir,'dan Al Baihaqi dalam Al Asma'

wa Ash-Shifat meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah

sAw bersabda, 'e,;5 .yil )W * t*-hi ,ir6 ,Y@t ?i Jr:jt dil'f) :fi-'d'A $: aiir ik ,'l'd* ,ivl ,6.)q ib G;r-t 6.)V *
* $* ,b F"r tbf 

=:J,15 i4't:l i.6r b j;ti lraaa uart
Kiamat nanti akan didatangkan seseorang, lalu dikatakan,
lTunjuklran kepadanya dosa-dosa kecilnya." Lalu ditunjulckanlah

kepadanya dosa-dosa lcecilrrya dan ditutupi darinya dosa-dosa

besarnya. Lalu dilmtakan kepadanya, "Pada hari anu kau telah

berbuat ant)." Dia pun mengahti dan tidak mengingkarinya,

sementara dia sedih bila didatangkon dosa-dosa besar[nyaJ. Lalu

dilratalran, " Berilcan kepodarrya lcebailcan untuk setiap keburukan yang

dilalatkonnya.").20

Masih banyak hadits-hadits lain tentang penebusan keburukan

dan penggantiannya dengan kebaikan.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, frti 6)345-{ O$S (dan orang-orang yang tidak

memberilrnn persaksian palsu), dia berkata, "Sesungguhnya, duhurya
't:1, adalatr sebuah berhala di Madinah yang setiap tujuh hari

dilakukan perrrainan di sekitarnya Sementara para sahabat Rasulullah

SAW, bila melewatinya, mereka berlalu begitu saja tanpa

memperhatikannya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mnndzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4 6ji'"5t
-;6 19 cS;; 6p5 A,6 :; Gj @"" orans-orans yans

berlrata, "Ya Tuhan lumi, anugerahkanlah kcpada kami istri-istri
kami dan lreturunan kami sebagai perryenang hati [tramiJ.\, dra

n shahih.
HR. Muslim (l I 177); Ahmad (51 I 57, 170); dan At-Tirmidzi Q596).
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berkat4 "Maksudnya adalah orahg-orang yang melakukan ketaatan

sehingga hal itu menyenangkan hati kami di dunia dan di akhirat.

CCy (:;fl- GA{6 (dan iadikanlah kami imam bagi orang-orang
yang bertakwa), yakni para pemimpin yang memberi petunjuk yang

diilnrti, dan janganlah menjadikan kami para pemimpin kesesatan.

Allah telah berfimran tentang orang-orang yang batragin '{j iitl;t
6, 6t6- (Kami telah meniadikan mereka itu sebagai pemimpin-

pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami). (Qs. Al
Anbiyaa' l2ll: 73). Allah juga berfirman tentang orang-orang yang

sengsara, '9( 3L6it<1 fiIi1$(Dan Kami jadikan mereka

pemimpin-pemimpin yang merryeru [manusial kc neraka). (Qs. Al
Qashash [28]: al).

Al Hakim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd,

dari Nabi SAW, mengenai firman-Nyu, "6;3i <r;r:)* 4j
(mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yong tinggi

[dalan surgal,beliau bersabd4 ,it:tze gJq]ll3l ,ir]; fuis-V'a;3r
?t ii C *l '.A ,;W. {;t \t (Maksudnya adalah kamar yang

terbuat dari intan merah atau permata hijau atau mutiara putih, tidak
ada keretakan don tidak ada cacat padanya)

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny a" :$W-6 jt
H;615d,t(katakanlah[kepadaorang-orangmusyrikJ,"Tuhanht
tidak mengindahkan kamu, melainlan kalau ada ibadahmu.'), dia

berkata "(Maksudnya adalah), seandainya tidak ada keimananmu.

Atlah lalu memberitahukan, batrwa sesungguhnya Dia tidak
memerlukan mereka jika tidak menjadikan mereka orang-orang yang

beriman. Seandainya Dia memerlukan merek4 tentulah menjadikan

mereka mencintai keimanan sebagaimana menjadi orang-orang

beriman mencintai keimanan. Vg iH.; 3;3 (karena rtu kelak

[adzabJ pasti [menimpamuJ), y akai kematian. "
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Al
Anbari meriwayatkan darinya, bahwa dia membacanya ak U6

a7 ifi'Jr! q}'Kt (maka sungguh telah berdusta orang-orang

lra/ir itu, lrarena itu kelak [adzabJ pasti [menimpa).
' Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubur, bahwa dia juga membacanya

demikian.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan tentang firman-Nya, U )iHr.1j1 ltrnrena itu trctak

fadzabJ pasti [menimpamuJ), dia berkat4 "Maksudnya adalah

terbunuh di medan Badar-'

Dalam Ash-Shabibafz disebutkan riwayat darinya, dia berkata,

"Lima hal yang telah terjadi yaitu: awan, bulan, tindak kasar, tindakan

keras, dan siksa."2l

2t Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (4767) dan Muslim (4n157), dari hadits Abdullatr.
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SI]RAII ASY-SYU'ARAA'

Surah ini berjumlahZ27 ayat.

Menurut seluruh jumhur ulamq ini suratr Makkiyyah.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu

Abbas dan Ibnu Az-Zubair. Sementara itu, An-Nahhas meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Surah Asy-Syu'araa' diturunkan di

Makkah, kecuali lima ayat terakhir, diturunkan di Madinah, yaitu

l,iLAi W- {;Ag (Dan penyair-penyair itu diihtti oleh orang-

orangyang sesat). (Qs. Asy-S5ru'araa' [26):22$ hingga akhir."

Ath-Thabarani dalam Tafsir-nya meriwayatkan dari Al Bara,

bahwa Nabi SAW bersabda, 9*r 
Lli ,itiflt ok 6tsst d1J' ,.Jti&f ir ot

u J2;:J:.rr,t1-;ru, o,125: ,1i.lr ;;k ;lr'r1sr u1itbl ,,Hli ok ,i$t
,# U "glg lSesungguhnya Alloh telah menganugerahiht tujuh surah

yang panjang sebagai pengganti Taurat, dan memberiku surah-surah

pertengahan sebagai pengganti Injil. Juga memberilru surah-surah

Thaa-Siin sebagai pengganti Zabur, serta melebihkanku dengan

Haamiim-Haamiim dan surah-surah pendek yang tidak ada seorang

nabi pun sebelumht yang pernah membacanya).n

n Dho'Y.
Disebutkan oleh Al Qurthubi dalam Tafsir-nya (13187); Al Albani dalarn Dha'if

Al Jami'(1556), dan ia menyandarkannya kepada Muhammad bin Nashr, dari hadits
Anas.
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Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi
SAW bersabda, $bb.Jiti illr ,y'a;it W S:l ,;1r ir3t '*bi
uu ,J\it"it ',*-lrzit ,,#,'#"u g$r ,;- F.t?t ,o-ryr ary 6n"
dianugerahi surah ying di dalqmnya disebutkan sapi betina dari adz-

dzikir yang pertama, aku dianugerahi pembukaan-pembukaan Al
Qur'an dan penutup-penutup surah Al Baqarah dari bawah Arsy, dan

alat dianugerahi al mufashshal sebagai tambahan).23

Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir-nyq "Dalam Tafsir Malik,
yang hadits ini diriwayatkan darinya, dinyatakan penyebutannyq yaitu
surah Al Jumu'atr."

" Dha'i7
HR Al Hakim (l/561); Al Baihaqi Asy-Syu'ab QaSO; Al eur*rubi (13/87); dan

Al Albani (Dha'if Al Jami',l049,dari hadits Ma'qil bin Yasar).
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ir*E-$ &f&;if iI -,LeG r* J$ 6 oL
a .,;*.?

gi;:3 5 $.ti Jt-V;p5@lhi;;--,5tu'g$ Ag'
;i;l V @'""r3 i#i $rr7';$"ri e 31 @ rf e $ "

i 3*, Ui iF"{'@ eg Jy-,t*ig d:; LA.s;

',:t1 
@ s,# & e;WSrq:ivAu @ yfui-

|li;t6t &fi1 @'rt r6i 5; 36 C;J-;t <y;.
3Ii3 ;iSj @'a? 3? bq_ :$ | 4q-,$ 5 te

,i)Ai'erfv ('WJ,r @ o$:t a CY aa 6i
,4F;s, d;rk A; O 6"& t5 lA 3J-,@

*a-I-7g.'3*"6",Ffb'^Aclty-t
uThaa Siin Miiln Inilah ayot-ayat Al Qur'an yang menerangkan

Boleh jadi kamu (Muharunad) ahan membinasakan dirimu, karena

mereka tidak beriman Jika Kami kehendaki niscaya Kami
menurunkan kepadamereka mukjizat dari langit, maka senantiasa

r3,ft<it aa; U;.,,il@ #r,;$Jg; alr @ i:L

;;.K{i @4} fi t}g S Ldi fri$ft i riY-V @
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kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya Dan sekali-kali tidak
datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang

Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur'an), maka kelak akan

datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita'yang selalu
mereka perolok-olokkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan

bumi, berapakah banyaknya Kami tumhuhkan di bumi itu pelbagai

macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sesuilgguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah.

Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya

Tuhanmu benar-benar Diatah Yang Maha Perkosa tagi Maha
Penyayang. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa

(dgnganJirman-Nya), 'Datangilah kaum yang zhalim itu, (yaitu)

kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?' Berkata Musa,

'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan

mendustakan aku. Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak
lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun. Dan aku

berdosa terhadap mereko, maka aku takut mereka akan

membunuhku'. Allah bertirman,'langan takut, (mereka tidak akan

membunuhmu), makapergilah kamu berdua dengan membawa

ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat) ; s es ungg uhnya Kami
b e rs amamu mende ngarkan (ap a-ap a yang mer eka katakan). Maka
datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu,

'Sesungguhnya kami adalah rosul Tuhan Semesta alam-

Lepaskanlah bani Isra'il (perg| beserta kami| Fir'aun menjawab,

'Bukankah kami telah mengasuhmu di antara fteluarga) kami
waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami

beberapa tahun dari umurmu Dan kamu telah berbuat suatu
perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk

golongan orang-orang yang tidak membalas guna'. Berkata Musa,

'Aku telah melakukannya, sedang aku di woktu itu termasuk orang-
orang yang khilaf, Lalu aku lari meningggalkan kamu ketika aku
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takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu

serta Dia meniadikanku salah seotang di antara rasul-rasul Budi

yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu

telah memPerbudak bani Isra'ilt"'

(Qs. AsY-SYu'araa' 126lz l-22)

Firman-Nya, ;:L (Thaa Siin Miim)' Al A'masy, Yahya bin

wutsab, Abu Bakar, Al Mufadhdhal, Hamzah, Al Kisa'i, dan Khalaf

membacanya dengan imalah pada huruf raa'.

Nafi, Abu !a'far, Syaibah, dan Az-Ztthi membacanya dengan

bunyi antara dua tafaztr. Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu

Hatim. Adapun yang lain, membacany a dengan fathah secatapenuh.

Orang-orang Madinah, Abu Amr, Ashim, dan Al Kisa'i

membacanya dengan metg-idgham-kan (memasukkarr) hwuf nuun

dari :I/ G k" dulu- hwuf miim.

sementara itu, A1 A',masy dan Hamzah membacanya secara

izhhar (Vakni hwuf nuun-tya dibaca jelas, tidak di-idgham-kxr ke

dalam fuxuf miim).

Tsa'labi berkatL "Qira'ah dengan idgham dipilih oleh Abu

Ubaid dan Abu Hatim."

An-Nahhas berkata, * Az-zaijaj menceritakan dalam kitabnya,

batrwa boleh dibaca e 'W ti, d"ngan fathah pada huruf nuun dart

dhammahpada huruf miim, sebagaimana dikatakan qF q* tj'i (ini

Ma'dikarib)."

Isa membacanya sesuai riwayat dari Nafi, dengan ftasrah pada

hwuf miim datam bentuk tersusun.

Dalam Mushaf Abdullah bin Mas'ud dicantumkan f c/ !,
huruf demi huruf secara 635ing-masing, maka membacanya dengan
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berhenti pada setiap huruf, sehingga membedakan dari huruf lainnya.

Demikian jagaqira'ah Abu Ja'far.

Posisinya rafa' sebagai mubtada' jika rangkaian huruf-huruf

ini sebagai nama surah ini, sebagaimana pendapat mayoritas, atau

sebagai Hrubar dari mubtada'yang dibuang.

Bisa juga pada posisi nashab dengan perkiraan ,isi lingatlatr),
atau l;y @acalah). Adapun bila sebagai rangkaian bilangan,

sebagaimana disinggung di beberapa bagian kitab tafsir ini, maka

tidak ada posisinya dalam i'rab.

Ada yang mengatakan batrwa ini merupakan salah satu rulma

Allah SWT.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan salah satu

namaAl Qur'an.

Kata penunjuk dalam finnan-Nyq g,$ *(il L$'.:lE Qnilah
ayat-cyat Al Qur'an yang menerangkan) menunjukkan surah ini.

Posisinya rafa'karena kata ini dan yang setelahnya adalah khabar

untuk mubtada' jika kita menganggap ;:L sebagai mubtada', dan bila
kita tetapkan ;:L sebagai khabar dari mubtada' yang dibuang, maka

kata penunjuk ini [yakni Utit posisinya rafa' karena sebagai

mubtoda', dan khabar-nya adalah yang setelahnya, atau sebagai

khabar dari mubtada'yargdibuang, atau sebagai badal dart fu.
Maksud *$il di sini adalah Al Qur'an ,{S adalah yang

menerangkan lagi menjelaskarl atau yang terang dan jelas jika berasal

dari kata oUJ yang i( (ietas).
zz-1 , ,A3 U JilA (boleh iadi kamu [MuhammadJ aknn

membinasakan dirimu) maksudnya adalah membunuh dirimu dan

membinasakanny". 'q9.j GK<il (karena mereka tidak beriman)nya

mereka terhadap apa yang engkau bawa.

Asal makn 
"'g{jt 

adalah menuntaskan penyembelihan.
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. tti3t artinya jaringan syaraf dalam tulang punggung.

Penjelasan tentang ini telah dikemukakan dalam surah Al Kahfi,

Qatadah membacany"'$* i76, dengan bentuk idhafah,

sedangkan yang lain membacanya dengan terpisah (tidak di-idhafah-

kan).

Al Farra berkata, "1:l pada.kalimat 'tavJ \i'K <fl (karena

mereka tidak beriman) [yakni dari irl dan X] berada pada posisi nashab

karena sebagai penimpal."

Maknanya adalatr t:ttli'€i1..*bp tuii lUot"t jadi kamu

akan membunuh dirimu karena mereka tidak beriman). Di sini

terkandung hiburan bagi Rasulullah SAW, karena beliau berambisi

terhadap keimanan kaumnya dan sangat menyayangkan berpalingnya

mereka dari keimanan itu.

Kalimat '-;t ;;ti'4 r* l;$ 6 c[ Uika Kami kehendaki niscaya

Kami *rnurrnko, kepada mereka mukiizat dari tangit)adalah kalimat

permulaan sebagai alasan pelipur lara yang telah dikemukakan.

Maknanya yaitu, jika Kami menghendaki, niscaya Kami turunkan

kepada mereka'dari langit suau mukjiz.at yarlg membawa mereka

kepada keimanan, akan tetapi qadha'telah ditetapkan, bahwa Kami

tidak akan menr:runkan itu.

Makna '4* (t fr3fr .1tii lmatra senantiasa laduk-htduk

mereka tunduk kepadanya) adalah, mereka memanggut kepadanya,

yakni, leher-leher mereka senantiasa... dst.

Ada juga yang berpendapat bahwa asalnya 'We q ,ttln
(maka senantiasa mereka tunduk kepadanya), lalu dimasukkan Al3(ri
(tenglnrk) untuk menambah kepastian dan gambarannya, karena kuduk

menrpakan tempatrya ketundukan.

Ada juga yang mengatakan batrwa tatkala AUiti @nglcuk)
disifati dengan sifat-sifat makhluk yang berakal, maka dinyatakanlah

padanya apa yang biasa disifatkan kepada yang berakal.
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Isa bin Umar berkata, *Wg 
[sifat untuk yang berakal] daq

Lrat; [sifat untuk yang tidak berakal] di sini maknanya sama."

Pendapat tersebut dipilih oleh Al Mubarrad. Maknanya adalah,

bila leher mereka merunduk, berarti mereka tunduk. Jadi,

mengabarkan tentang tengkuk berarti mengabarkan tentang orangnya,

dan dalam perkataan orang Arab dibolehkan bentuk ungkapan

pemberitaan demikian. Contohnya ucapan Jarir berikut ini,

,x/' u)tilttt* ,*olf ,;StTarf
"Alat lihat berlalunya tahun demi tahunyang diambil darilat,

sebogaimana diambilnya malam teraWir dari bulan sabit."

Abu Ubaid dan Al Kisa'i berkata, "Maknanya adalah 144+g

i'i (mereka tunduk kepadanya)." Pendapat ini dinilai lemah oleh An-
Natrhas.

Mujahid berkata, ";itrAartinya para pemuka mereka."

An-Nahhas berkata, "Ini memang dikenal dalam batrasa.

Dikatakan /6t ',y W d:E artinya para pemuka orang-orang datang

kepadaku.';

,\bu Zud dan Al Akhfasy berkatq "&XA maksudnya adalah

golongan mereka. Dikatakan /6t 'U W g:E artinya segolongan

orang datang kepadaku."

-"-*,r'; t3(iWl +$ti;f.t drt'\-V @o, sekoti-trati tidak

datang lrepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha

Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya)

maksudnya adalah, selain Allatl Kuasa menjadikan mereka menuju

kepada keimanan, Allah juga Kuasa untuk mendatangkan Al Qur'an
kepada mereka kapan saja, dan tidaklah Allah memperbarui nasihat

dan peringatan kecuali mereka juga memperbarui apa yang merupakan

kebalikan dari yang dimaksu4 yaitu berpaling, mendustakan, dan

mengolok-olok.
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Partikel i puda kahmat $ i,t sebagai tambahan untuk

menegaskan keumuman. Pengecualian di sini adalah pengecualian

menyeluruh dari yang tdi"g umum, dan posisinya nashab sebagai

haal dari maful d-Y, Penafsiran yang seperti ayat ini telah

dikemukakan dalam surah Al Anbiyaa'.

't;:.K fr &rnsgrrh mereka telah mendustakan [Al Qur'anJ)
maksudnya adalah mendustakan Al Qur'an yang datang kepada

mereka dengan pendustaan yang nyata dan tidak sekadar berpaling.

Ada juga yang berpendapat batrwa berpaling itu mengandung

makna mendustakan, karena orang yang berpaling dari sesuatu dan

tidak menerimanya, berarti telah mendustakannya [mengangg4p

sesuatu itu sebagai kebohongan]. Berdasarkan ini, maka

disebutkannya "pendustaan- ini untuk menunjukkan terjadinya hal itu
dari mereka secara nyata (terang-terangan).

Pemaknaan yang pertama lebih tepat karena berpaling dari

sesuatu artinya tidak menoleh kepadanya. Kemudian dari sini beralih

kepada yang lebih berat, yaitu menyatakan pendustaan. Kemudian dari

pendustaan beralih kepada yang lebih beftit lagi, yaitu mengolok-olok,

sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Ny4 -, \i( C \fr1 Ay-:t
i,;F- (matra kelak akan datang kcpada merekn fircnyataan-dariJ
berita-berita yang selalu mereka perolok-olok*an)

Berita-berita yang dimaksud adalah siksa yang akan mereka

alami, baik segera maupun kemudian.

Disebut $'rli lUertta-berita)karena itulah yang diberitakan oleh

Al Qtr'an.

Kemudian Allah mengatakan 'tti#- 4',l;r( 6 @ang selalu

merelra perolok-oloktran) dan tidak meirgatakan 'W;A '^f jl'k C

(yaqg mereka selalu berpaling daripadanya), atau oi.,l<i g ttl'€ t
(yang selalu mereka dustakan), karena mengolok-olok lebih keras

daripada keduanya. Di sini terkandung ancaman yang keras.
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Penafsiran yang seperti ayat ini telah dikemukakan dalam surah Al

An'aam.

Allah SWf hlu menyebutkan apa yang menunjukkan

sempumanya kekuasaan-Nya, yaitu hal-hal riil yang bisa diindra oleh

setiap orang yang memperhatikannya dan memikirkannya, sebagai

petunjuk yang paling besar dan bukti yang paling jelas.

Altah berfirman, r$ d ,9 eVffi f *.:{ Jy1i-?tr @""
apalrah merelm lidak mempirhatikan bumi, berapakah banyalmya

Kami tumbuhknn di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang

baik?). Hamzah (partikel tanya) untuk maksud menghinakan, dan

hu{uf huruf w6wu-nya untuk merangkaikannya kepada kalimat yang

diperkirakan, sebagaimana redaksi-redaksi lairurya yang serupa ini. Di

sini Allatr SWT mengingatkan tentang keagungan dan kekuasaan-Nya,

dan bahwa orang-orang yang mendustakan dan mengolok-olok itu,

seandainya mereka memperhatikan, tentulah akan mengetatrui bahwa

Allahatr yang berhak untuk disembah.

Maksud Lilt ai sini adatah m,rcam atau ragam.

Al Farra berkata, "Maksudnya adalatr warna atau ragart."

Az-7anai berkata, "Makna d adalah gI (macarn), do, It
adalah 1f;i Gaik)."

Maknanya adalah, berbagai macam tumbuhan yang

bermanfaat yang tidak ada yang mampu menumbuhkannya kecuali

Tuhan Semesta alam.

Asal makna i;5r aoaatr baik dan mulia. Dikatakan ''1;-; fu
artinya pohon kurma yang banyak buatrnya 'i-f bt *i"yu lelaki

yang mulia dan^terhormd. i-f Qrff adalatr kitab yang dirihai makna-

maknanya .'i-.fi, b(3r aAaaUtumbuhan yang diridhai manfaatnya-
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' Asy-Sya'bi berkatq "Manusia bagaikan tanaman bumi. Di
antara mereka ada yang ke surg4 *rk1 itulah f-.1i (or*g baik), dan

ada juga yang ke neraka, maka itulah [C (orang jahat)."

Kata penunjuk dalam firman-Nya- isi qt Ai'y(sesungguhnya
pada yang demikian itu benu-benar terdapat suatu tanda kclansaan

Altah) menunjukkan ada yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa

sesungguhriya pada apa yang telah disebutkan, yaitu ditumbuhkannya

tumbuh-tumbuhan di bumi, benar-benar terdapat bukti dan tanda yang

jelas, yang menuqitrkkan kesempurnaan kekuasaan Allah dan

indatrnya ciptaan-Nya

Allah SWT lalu mengabarkan, bahwa mayoritas mereka tetap

bertahan dalam kesesatannya, pembangkangannya, pendustaannya,

dan olok-olokanny4 '"*3 i13i'qg6 (dan kebanyakan mereka tidak

beriman). Maksudnya, telah ada dalarn pengetahuan-Ku tentang

mereka, bahwa mereka akan demikian.

Sibawaih berkata, *'a(Asini adatah shilah."

iJ SrFt il 4; 'iy @"" sesungguhnva Tuhanmu bennr-

benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi MaIn Penyayang) maksudnya

adalah Yang Mengalahkan lagi Perkasa terhadap mereka, dengan

memberikan balasan kepada mereka, disamping banyak memberi

rahmat. Oleh karena iar, Allah menangguhkan pembalasan bagi

mereka dan tidak menyegerakan penururum adzab bagi mereka. Atau,

maknanya adalah, Dia Maha membalas musuh-musuh-Nya dan Matra

Penyayang kepada para wali-Nya.

Kalimat *j 4t ti'(, S;, (dan [ingattahJ ketika Tuhanmu

menyeru Musa [dengan firman-Nyal adatah kalimat permulaan yang

menegaskan kandungan kalimat sebelumnya tentang keberpalingan,

pendustaan, dan olokan. 'Amil pada zharf-nya dibuang, dan

perkiraannya adalah 8; ,stl\t,yti(dan bacakanlah ketika Tuhanmu
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menyeru), atau .:tf; s,i,rJ !! f3r1 (dan ingatlah ketika Tuhanmu

menyeru). lri6r lyatcni aari ui6 adalah l;fur 1seruan).

Partikel l:rf pada kalimat i*igt iiil $t $ ldatanstlah kaum

yang zhalim frz) bisa sebagai penafsir dan bisa juga sebagu mashdar.

Allah menyifati mereka dengan kezhaliman, karena mereka

memadukan kekufrran, yang dengan itu mereka menzhalimi diri

mereka sendiri dengan kemaksiatan, yang dengan itu mereka

menzhalimi orang lain, seperti memperbudak bani Isra'il dan

menyembelih anak-anak lelaki mereka.

Manshub-rry" irltit (tyattul kaum Fir'aun) adalah karena

sebagai badat atau 'athf bayan (rangkatan yang menjelaskan) dmi iii
' rliitl ltaum yang zhalim itu).

Matcna 6ii- 11 (mengapa mereka tidak bertakwa?) adalatr,

mengapa mereka tidak takut akan siksa Allah swT sehingga mereka

memalingkan diri mereka dari'siksa Allah yang dapat dihindari

dengan cara menaati-Nya?

Ada juga yang .berpendapat batrwa maknanya adalah,

katakanlatr kepada merekq "Mengapa kalian tidak b€trtalxta?"

Penggrmaan huruf yaa di sini braloi pada lafazh 6fr) karena

mennnjukkan orang kaiga (ghaib) pada waktu klritlrab.

Ubaid bin Umar dan Abu Hazim membacanya o;8 if
(mengapa kalian tidak Uertatovat), dengan huruf taa', yalsT

katal@nlah itu kepada merekq leeerti firman-Nya, VK 6-if. S
6H" (Katalwnlah kcpado orong-orang yqng kafir, "Kamu pasti

alran dikalahkan [di dunia iniJ.\ (Qs. Aali 'Imraan [3]: l2), yakni

dibaca dengan htrruf raa'dan hwufyaa'.

93.t* ;\ ,36 4L ;, 16 (berkata Musa, "Ya Tutnnku

sesungguhnya alru tahtt balwa mereka akan mendustakan aht-')
maksudnya adalatl, Musa mengatakan perkataan ini. Maknanya yaitu,

aku takut mereka akan mendustakan kerasulanku.
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Kalimat A):1 :!tr {j €* 6 (dan firarenanyal.
sempitlah dadafu dan tidak larrcm lidothD dr-'athf-kankepada.-1t1!
yakni sempiflah dadaku karena me,reka mendustakanku dan tidak

lancar lidahku rmtuk menjalankan misi kerasulan.

Jnmhur membacanya dengan rafa' padzkalimat L6- " 
d* Yj

{F- kar€na dr-'ahf-lan kepada ,36'6K sebagaimana kami

sebutkan tarli, atau karena sebagai kalimat permulaan

Ya'qub, Isa bin IJmar, dan Abu Haiwatl membaca keduanya

dengan nashabkarena di-'athf-lcatkepada gi,r?,

Al Farraberkata, "Kedua qira'ah ini cukup alasannya.

An-Nahhas berkata, *Qira'ah yang lebih tepat adalah qira'ah
dengan rafa', karena qira'ah dengan naslub berarti di-'athf-kan
kepada gr1<dan ihrjauh dari tepal-

'air; 6t ,Ufr @aka utustah [JibrilJ kepada Harun)

maksudnya addalL utuslah Jibril kepadanya dengan membawakan

wahyu agar dia meqiadi rasul bersamaku, sekatigus membantu,

menolong, dan bekerjilsarna denganku. Di sini tidak disebutkan

tentang bantuan, karena hd itu sudah diketahui dalam ayat lainnya,

seperti:

65 jf;S (Dan jadikantah ututtu seorang pembantu). (Qs.

Thaahaa l20l:29)

GiS- (+ 'rf '^UiE (Maka utustah dia bersamaku sebagai

pembantuht mtuk membenmlcan [perkataanJhz). (Qs. Al Qashash

[2\:3$.
Permohonan dari Musa AS ini merupakan permohonan

bantuan agar mengutus saudarany4 dan bukan berarti

mundur dari kerasulan dan tidak bersegera melaksanakan perintatr."'''

.ojifl-ol 3& Ui',$;*t (tut atu berdosa terhadap meretca,

maka aht taht mereka akan memhmthht). Dosa yang dimaksud
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adalah, karena Musa pernatr membunuh seorang Qibthi. Dia

menyebutnya dosa berdasarkan klaim mereka, sehingga Musa merasa

takut merqka akan membunuhnya karena hal itu. Ini menunjukkan

bahwa rasa takut juga bisa dialami oleh para nabi dan orang-orang

yang mulia

Allah SWT lalu menjawabnya dengan jawaban yang sekaligus

mengandrurg larangan, W!".61{t YJ6' (Altah berfirman, "Jangan

talrut, [mereka tidak akan membunuhmuJ, maka pergilah kamu berdua

dengan membawa ayat-ayat l{ami {mulgiizat-mukiizatJ-"). Jawaban

untuk Musa ini menunjukkan diperkenankannya permohonan Musa

agar digabungkan saudaranya kepadanyq sebagaimana bentuk khithab

ini yang ditujukan kepada mereka bedua. Seakan-akan Allah berkata,

"Janganlah engkau mengkhawatirkan itu, hai Musa, dan pergilatt

engkau bersama orang yang engkau minta (menyertaimu), dan

janganlatr engkau talort terhadap orang Qibthi.'

Kaimat 6r#' # $y{sesms*rlwa Komi bersamamu

mendengarkan [apa-apa yang mereka katakan) terkandung "t*ul
laiangan tat<ut taAi, s€e€rti firman-Nya, J:6 tA 1'1.; ey
(Sesungguhnya Afu beserta kamu berdua, Afu mendengt dan

melihat). (Qs. Thaahaa [20]: 46). Dengan b"gtr, Allah SWT

bermaksud menguatkan hati mereka berdua, dan Dia selalu menjaga

serta melindgngi keduanya. Di sini Allah menyebutkan mereka

dengan bentuk jamalc, yaihr $:. Uor""^ dua adalatr jamak yang

paling sedikit, menlnrt sebagian Imam, atau karena yang dimaksud

adalatr Musa dan Hanur" serta orang-orang yang drtuju oleh keduanya.

Bisa juga yang dimaksud adalah mereka berdua bersama bani Isra'il.

l<ila K; dar- |i#adalah klwbar untuk t35 ut u khabar'

nya adalatr'or$\ sedangkan $X, t"rkrf'tdengannya.

Tentang kebersamaan tersebut, jelas sebagai kiasan, karena

penyertaan merupakan sifat fisik (sifat riil), jadi maksudny'a adalah

penyertaan yang berupa pertolongan dan bantuan.
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A;6i 6 3fr sy-Jll'<it85 @a,o datangtah tamu

berdua kcpada Fir'aun dan katakanlah olehmu, "Sesungguhnya kami

adalah Rasul Tulwn Semesta alam.'). Hrxaf faa' di sini berfungsi

meng.uutkan apa yang setelahnya dengan apa yang sebelumnya.

Bentuk hrnggal kil" j;;di sini dan tidak menggunakan kata

berbilang du4 sebagaimana disebutkan dalam ayat, AiS {;t l3L

(Seswggulmya kami ber&m adalah utusan Tuhotmu). (Qs. Thaahaa,

[20]: 47) adralah karena sebagai mashdor yang bermakna iltl.;,
sedangkan mashdar bentuknya tmggal. Adapun bila bemrakna "yang

diutus" maka menggunakan kata berbitang dua bila bersama yang

berbilang dua dan menggunakan kata jamak bila bersama kata jamak.

Abu Ubaidah berlraf4 *J;t ini bermakna iir;1 lkerasulan),
dan perkiraannya adalah &lrrtiil 'u:: !61 t5i rll(sesunggunya kami

adalah dua pengemban risalah Tuhan Semesta alam)."

Contohnya adalah ucapn penyair beriliut ini,

'f "#ct"* ;ti l$:, )-,&UJ ajd if
*XetanAah aht telah *"rryo*poit-n Orron kcpada Abu Amr,

balura sesunggufutya ahr tidak memerlulan bantuan kalian."

Makzudnya adalah iiC.l lsrot atau pesan).

Al Abbas bin Midras berkata"

tltiil'jnilf q.t;; tit+ ,? *uti
*Ketalruilah siogta yong akan menyampaikan dariht dengan mudah

pe s an kcpada poa kcluar gamu s emuanya."

Maksudnya adalah iiCl G,r*t atau pesan).

Abu LJbaidah jWa berkata, "Boleh juga lafaz/r_ Jy:rlt
bermakna dua dan jr-ak. Orang Arab biasa mengatakan d-y; ,t
,ETt (orang ini adalah utusanku dan wakilku); ,F, ,!.-t-,' pti;
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ftedua orang ini adalah utusanku dan wakilku); Ei: d.v, :'ti^
(orang-orang ini adalah utusanku dan wakilku). Contohnya adalah

firman Allah, r) 3:; frg fx"*na sesungguhnya apa yang lamu

sembah itu adalah musuhht). (Qs. Asy-S5nt'araa' 126l:77) tF (pada

kalimat FFI uaAuf, bentuk jarnak, sedangkan 'i!' adalah bentuk

tunggall."

Ada juga yang berpendapat, "Maknanya adatatr S lztj y'ot
u*frij, 'q', 'Jh3 (sesungguhnya masing-masing dari kami adalah

ufusan Tuhan Semesta alam).'

Ada juga yang berpendapat bahwa karena keduanya saling

menguatkan dan saling meneguhkan dalam kerasulan, maka keduanya

seperti satu orang rasul.

Lafazh A1 aaam firman-Nya,|jtfrl 6 g Ai -J (lepaskanlah

bani Isra'il [pergtJ beserta kami) sebagai penafsir karena

terkandungnya makna 'lCifi (melepaskan) yang dipatrami dari kata
'sl"/t.

Makna firman-Nya" 
^a+ 

q. 8# i\ i6 lFir'ou, meniawab,

"Bukankah kami telah mengasuhmu di antara fkcluargal kaUi wabu

lramu masih kanak-lcana,t) maksudnya adalatr, Fir'arn berkata kepada

Musa setelatr Musa dan Harun menemuinya dan mengatakan

kepadanya apa yang dip€rintabl€n Allah.

Makna q @i antara [kcluargal tami) adalah di dalam

pengasuhan kami dan di tempat tinggal kami. Maksudnyq pemberian

kepadanya dan rurtuk merendatrkannyq yakni, kami telah merawatnu

sejak kecil di tengah kami dan tidak membunuhmu di antara anak-

anak yang kauri bunutr.

.,*.'l?nq-a;(don kamu tinggal bersama kami beberapa

tahun dari umurmu), Lalu kapan terjadinya apa yang karnu nyatakan

itu? Ada yang mengatakan bafuwa Musa tinggal bersama mereka
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selama 18 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Lalu Musa
melarikan diri karenatelah membunuh seorang Qibthi.

Setanjutrya Fir'aun berkata, JiA ,gi 3Ii1 A:t (dan tramu

telah berbuot suatu perbuatan yang telah knmu lahiran itu1.'il;ult -
dengan fathah pada futruf faa'- adalah satu kali dari .p;ir.

Asy-Sya'bi membacanya',,rf;;i.dengan kas r ahpada huruf/aa'.
Dengan fattuh lebih tepat karena berarti satu kali, bukan jenis.

Maknanya adalalt ketika Fir'aun mengingatkan nikmat-nikmat
kepadanya dia juga menyebutkan kesalatrannya

Malaud *perbuatan" di sini adalah membunuh orang Qibthi.

Kemudian dia berkata, <-rKi <i ,;rY (dan tromu termasuk
golongan orang-orang yang tidak membalas pna).Nya adalah,

mengingkari nikrnat, yaitu membunuh salah seorang dari golonganku.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, termasuk
orang-orang yang kafir, karena Fir'aun menganggap dirinya sebagai

tuhan.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah,

termasuk orang-orang yang !"fu terhadap Allah --{alam
asumsinya karena dulunya dianggap seagama dengan mereka.

Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai haat (keterangan

kondisi).

'd$i i,, Yt 6 -fi* 3E (bertrota Musa, *Atru 
te:tah

melahtkannya, sedang alat di wabu itu termasuk orang-orang yang
khilaf-') maksudnya adalah, Musa berkata menjawab Fir'aun, "Aku
melakukan perbuatan yang engkau sebutkan itu, yaifu membunuh

orang Qibttri, karena saat itu aku termasuk orang yang khilaf."

Maksudnya adalah, tennasuk orang-orang yang jahil (tidak
mengetahui).
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Di sini beliau AS menafikan ]ikjr (tidak membalas guna; kafir)

dari dirinya, dan beliau memberitahukan bahwa beliau melakukan itu

karena kejahilan, yaitu sebelum datangnya ilmu yarrg diajarkan Allah

kepadanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, termasuk

orang yang tidak mengetahui bafuwa pukulan itu bisa mematikan

(membunuh).

Abu Ubaidah beikata, "(Maksudnya adala6) termasuk orang

yang lupa."

'& 6 .6+ \ii, @tu aht lari meningggalkan kamu t@tilw

atat taiut kepadamu) amya adalah, aku pergi dari kalian menuju

Madyan., sebagaimana disebutkan dalam firman-Ny a, (KL 6 J- *;
(lremudian Tuhanht memberikan trcpadaht ilmu), yakni kenabian,

atau: ilmu dan pematraman.

Az-Zajjaj berkat4 ..Maksud plJr {itmu) adalah mempelajari

Taurat, yang di dalamnya terdapat hukum Allatr."

*5 e #" (serta Dia meniadikanht salah seorang di

antara rasul-rasu[)

ik{;Lrr, L#'6'ib $ '4 dV (budi vans kamu timpahkan

kepadaht itu adalah [disebabkanJ kamu telah memperbudak bani

Isra'it). Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini merupakan perkataan

Musa yang mengakui nikmat itu. Seakan-akan dia berkatq'Memang

itu adalatr nikmat yang engkau berikan kepadaku, akan tetapi ittr tidak

menghalangi kerasulanku." Demikian pendapat Al Farra dan Ibnu

Jarir.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini ungkapan dari Musa

yang maksudnya mengingkari, yakni, apakatr benar engkau telah

memberiku kebaikan dengan cara merawatku sejak kecil, padatral

engkau memperbudak bani Isra'il dan membunuhi mereka' padatral

mereka adalatr kaumku?
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Az-Z,ajjaj berkata, '?ara mufassir mengeluarkan ini dari

makna pengingkaran, yakni batrwa apa yang disebutkan oleh Fir'aun
itu adalah nikmat kepada Musa Lafazlnya adalatr latazh khabar

(berita), dan ini rurtuk omng yang diajak bicara, dengan

makna, sesungguhnya jika engkau tidak membunuh anak-anak haoi

Isra'il, tentu ibuku tidak perlu menghanyutkanku ke sungai, dan

seakan-akan engkau membriku kebaikan, padahal petaka itu
merupakan akibat ulatrmu sendiri."

Al Azhari juga mengemukakan pemaknaan serupa ini, namun

dengan redaksi yang lebih panjang.

Al Mubarrad berkata, "Musa mengatakan batrwa pemeliharaan

(perawatan) itu disebabkan Fir'aun ingat dengan perbudakan itu,
yakni, engkau merawatnya supaya dapat menguasai dan menekan

kaumku."

Ada juga yang berpendapat bahwa pada redaksi ini ada kalimat
yang dibuang, dan perkiraannya adalah kalimat tanyq yaitu, apa betul

itu nikmat (kebaikan)? Demikian yang dikatakan oleh Al Akhfasy.

Namun, An-Nahhas mengingkarinya.

Al Farra berkata, "Orang yang berpendapat bahwa perkataan

itu sebagai pengingkaran, berkata, 'Maknanya adalah, apa betul itu
merupakan nikmat (kebaikan)' ?"

Makna er;L -,, 3-$ f (disebabtrnnJ komu telah

memperbudak bani Isra'it) adalalu karena engkau menjadikan mereka

sebagai budak. Dikatakan if,r& dan iflif maknanya sama (aku

memperbudaknya; menjadikannya budak). Demikian yang dikatakan

oleh Al Farra. Kalimat ini berada pada posisi rafa' sebagai Hwbar
dald mubtada'yang dibuang, yang merupakan badal d?r, '* "t""
pada posisi jat karena disembunyikannya huruf huruf baa' ftsLf,, atau

pada posisi naslnb dengan membuangnya.

TAFSIR FATHUL QADIR 155



Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, '4*i-$fif'AJiii
(senantiasa taduk-htduk mereka tunduk lcepadanya), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) +lti (tunaut; merendah)."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, " Ui i|"ilt (dan aht berdosa

terhadap mereka),batrwa maksudnya adalatr, karena telah membunuh

seseorang.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, (2433 <, eV 43 ,t't -!ii3 J:Si (dan trnmu telah berbuat

suatu peirbuatan yang telah karrut tahtkan itu dan kamu termasuk

golongan orang-orang yang tidak membalas guna), dia berkata,

"Maksudnya adalah untuk kenikmatan."

Saat itu Fir'aun belum mengetahui hakikat makna kufur'

Mengenai firman-Ny4 14)Ai n W $ 'qtr; (aht telah

melakalrannya, sedang aht di wabu itu termasuk orang-orang yang

khitafl,dia berkata, "Maksudnya adalah, termasuk orang yang jahil."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al.Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai firman-Nya, ,ti;L r; '3* i\ ([disebabkanJ tramu telih

memperbudak bani Isra'il), dia berkata, "(Maksudnya adalah) kamu

telah memaksa dan mempekerjakan mereka."

@ 3j# K\lrj 
" 
$'3j;' ivsl @ -"r"vi'{'}it; $;'

z ,//nt /2./

.)-ril /Jl, t'&; ";K t;W f),-. ;fiL -';Ji 5

"K;ie@ t;# <n;i;";+i" @ 'w; 
iK",ti1i1{

\i5,6'iC ei$ t, iv @ <rifii!-C'fiti6
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y4ra,@$ie <*;paiA@{"*6t-
A('9'it6,.r-U @ 4-#i A .: .2- oL+*vj6 q}

66*;4 ,z- i,t i;&;1J +;@ryLfi,i:;,L
@ i";r i{fii c .ni| i4 -j rJ s @ 6r}v
i.f,}Jz*i o# @ lr r,tli, ;H, Jj,U

6(tt-'"J$i 6,ii @6# lS S nryJrj @ $J
li K1LE'{6"61y"A'96tffi L tr;@ a+$( it-(;t;f,-6j 

fijr'@ l;;rt i 6 &yr fr Jn@ a+fir

@ e;g 6j {,@'44trt,jr,vt;'S 6 @ C.*i"f;ai
'r-fr ie " 

tt W ri;"# d;c "3 * A ;*c ju
<^;1"$r*!*;*,;,rK1;jJf,;1.rJl*Zlss;,

|4rix d:1Kt-6;EL '

uFir'aun bertanya, ,Siapa Tuhan Semcsta alam itu?, Musa :-

menjawab, 'Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa saja yang di
antara keduanya (ilulah ruhanmu), jika kamu sekarian (orang-

t;t@ -oArtrg Jfi;i*'ge @
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orang) mempercayai-Ny a'. B erkata Fir' aun kepada orang'otang

sekelilingnya, 'Apakah kamu ticlak mendengarkan?' Musa berkata

(pula),'Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamuyang

dah ul u'. Fir' aun b er kata,'S es ungguhnya Ras ulmu y ang diutas

kepada kamu sekalian benar-benar orang gila'. Masa berkata,

'Tuhan yang menguasai Timur dan Barat dan apa yang ada di

antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) iika kama mempergunakan

akal'. Fir'aun berkatar'Sungguh jika kamu menyembah tuhan

selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seordng

yang dipenjarakan'. Musa berkata,'Dan apakah (kamu akan

melakukan ilu) kendatipun aku tunjuhkan kepadamu sesuatu

(keterangan) y ang nyata?' Fir' aun b erkata,' D atang kanlah s es uatu

(keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-

orang yang benar'. Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-

tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata. Dan dia menarik

tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi
putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya Fir'aun berkata

kep ada p e mb es ar-p e mb es ar di s e ke lilin gny a,' S es un g g uh ny a M us a

ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandal Dia hendak

mengrnir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka

karena itu apakah yang kamu anjurkan?'Mereka menjawab,

'Tundalah (urusan) dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke

seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),
niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai

kepadamu'. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktuyang
ditetapkan di hari yang maKlum, dan dikatakan kepada orang

banygk,'Berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-
ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang'. Maka

tatf<ala ahli-ahli sihir datang, mereka pun bertanya kepada Fir'aun,
'Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika

kami adalah orang-orang yflng menang?' Fir'aun menjawab, 'Ya,

kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan
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menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)'. Berkatalah Musa
kepada mereka,'Lemparkanlah apa yang hendah kamu

lemparkan'. Lalu mereka mclenryarkan tali-temali dan tongkat-
tongkat mcreka dan berkatar,Demi kekuasaan Fir,aun,

sesungguhnya kimi benar-benar ahan mcnang,. Kemudian Musd
mclenparkan tongkatnya maka tibaiba dia ruenelan benda-benda
palsu yang mereka ada-adakan itu- Maka tersungkwlah ahri-ahri

sihir sambil bersujud (kepadaAllah), mereka berhata, ,Kami

berimm kepada Tuhan Semesta alarrr, (yaitu) Tuhan Muso dan
Harun'. Fir'aun berkata, ,Apakah hamu sehalian beriman kepada

Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia
benar-benar pemimpinmu yang mcngajarkan sihir kepadamu, maka

hamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat
perbuatanmu); sesungguftnya aku akan mcmotong tanganmu dan
kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyaribmu semuanyar.

Mereka berkatar'Tidak uda kemudharatan (bagi kami);
sesungguhnya kami akan kembaE hepada Tuhan kami,

sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan
mengafitpuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang

yang pertama-tama berimtn, -n

(Qs. Asy-Syu,araa' [26]: Z3-Sl)

Setelah Fir'aun mendengar perkataan Musa dan Harun , 3;i VL
'4jeii $ $esunSythnya kami adatah Rasul Tuhan Semesta alam),
dia berkata kepada keduanya untuk meminta penjelasan itu dengan
makryd untuk berpaling dari apa yan! mereka berdua katakan, !.r(,
C,:ilfui 6bpa Tuhan Semesta alam itu?),yakni Dia itu apa?

Penggunaan partikel tartya6 ini berhduan menanyakan sesuatu
yang belum diketahui dan meminta penetapan jenisnya
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Ketika Fir'aun berkata demikian, i6 (meniawablah) ly'rt;sa,

W.6 ,6'i:5 o;iJ.S $ lrutan Pencipta langit dan bumi dan apa

saja yang di antara keduarrya [itulah TuhanmuJ). Musa menerangkan

apa yang dimaksud dengan 6dtil (semesta alam) dan tidak

menjawab 4pa yang ditanyakan oleh Fir'aun, karena dia menanyakan

jenis QrrJirt tt (Trho, Semesta alam) karena tidak ada jenis-Nya.

Oleh karena itu, Musa menjawabnya dengan apa yang menunjukkan

besarnya kekuasaan Tuhan yang sangat jelas bagi setiap yang

mendengarnya, bahwa Atlah SWT adalah Tuhan, dan tidak ada tuhan

selain-Nya 'W; { g! (iit@ kamu sekalian [orang-orangJ
mempercoyai-Nya), yakni jika kalian adalah orang-orang yang

meyakini sesuatu, maka ini yang paling berhak untuk diyakini.

JG ltertratal Fir'aun';t;+; <it :'^l-';iJ- (kepada orang-orang

sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkanT"), yakni para

pemuka kaumnya, "Apakah kalian mendengar apa yang di

katakannya?" yakni yang dikatakan oleh Musa. Ini ungkapan

keheranan yang dikemukakan kepada mereka karena menganggap

lemahnya perkataan tadi. Seakan-akan dia berkata, "Apakah kalian

mendengar itu dan merasa heran?" Ini hanya berupa silat lidahnya

sang terlaknat itu karena dia tidak menemukan jawaban untuk

menyanggah hujjatr yang dikemukakan Musa kepadanya.

Ketika Musa mendengar perkataan Fir'aun itu, dia

mengemukakan hujjah lainnya di bawah tingkat hijjah yang pertarna,

namun lebih mudah dicerna oleh yang mendengarnya. U5'KJ i6
Ali*i '&Xt, (Musa berkata, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek

moyang kamu yang dahulu."). Musa menerangkan kepada mereka,

bahwa Fir'aun itu bertuhan dan dia bukantah tuhan seperti yang

diklaimnya. Maknanya adalah, sesungguhnya Tuhan yang aku seru

kalian kepada-Nya adalah yang menciptakan nenek moyang kalian

dahulu dan kalian, maka bagaimana bisa kalian me.nyembah salah

seorang di antara kalian yang juga diciptakan seperti halnya kalian
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diciptakan, dan dia juga memiliki nenek moyang yang telah tiada

sebagaimana halnya nenek moyang kalian?

Fir'aun tidak menjawabnya dengan jawaban yang terkait

dengan ifiL tapi dia justru mengatakan sesuatu yang memancing

keraguan kaumnya dan membayangkan kepada mereka, bahuta

perkataan Musa ini tidak pematl dilontarkan oleh orang-orang yairg

berakar. i;$ A 'Jt -,s$ ';{j; iy 3G (Fir'aun bertrnta,

"sesungguhrqla Rasulmu yang diutus kepada kamu selcalian benar-

bens or(mg grla-"). Fir'aun bermaksud menempatkan kaumnya di

dalam kebingungan, serta meremehkan dan mengolok-olok perkataan

Musa

Saat itulah Musa W.6 
"F5 

*iJi tt Ju (Musa berkata,

"Tuhanyang menguasai Timur dan Barat dan apayang ada di itntara

keduanya). Musa tidak terpancing unhrk menepis tuduhan gila yang

dinisbatkan kepadanyq tapi menjelaskan kepada Fir'aun tentang

cakupan ketuhanan Allah SWT terhadap seluruh belahan Timur dan

belahan Barat serta segala yang ada di antara keduanya. Kendati

semua ini termasuk cakupan ketuhanan Altah SWT terhadap langit

dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya, namun di sini

terkandung pemyataan jelas yang menyandarkan kepada Allah SWT

semrul aktivitas langit beserta segala apa yang ada padanya, serta

perubahan kondisi dan perihalnya yang kadang dengan cahaya dan

kadan g dengan kegelapan.

Benhrk tatsniyah-nya (berbilang dua) dhamir pada kalimat 6
-C{i-y ang pertamauntuk menunj ukkan j enis langit dan bumi.

i'# {oy([itutah TuhanmuJ jika knmu mempergunatan atrat)

maksudnya aAaan memahami sesuatu. Atau, jika kalian termasuk

kalangan yang berakal. Jika engkau, hai Fir'aun, dan orang-orang

yang bersarnamu termasuk orang-orang yang berakal, maka engkau

pasti tahu dan mereka juga tatru, bahwa tidak ada jawaban untuk

pertanyaanmu itu kecuali yang telah aku sebutkan kepadamu.
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Setelatr sang terlaknat itu patatr argumerulyb, dia kembali

kepada kekuasaan dan paksaanny4 lr 6iCS * 6l Jriii ,i J6'

a$#i (Fir'aun berpata, "sungguh iipa lmmu menyembah tuhan

selain aht, benar-benar aht aknn meniadikan kamu salah Seorang

yang dipeniarapan. "). Maksudnya adalatr ,,..Jt fl n'd{);+$ (benar-

benar aku akan menjadikanmu tennasuk orang-orang yang dipenjara).

padahal, penjara Fir'aun lebih keras daripada dibunuh, karena bila

seseorang dipenjara, maka tidak akan keluar sampai mati.

Ketika Musa AS mendengar itu, beliau bersikap halus

terhadapnya karena mengharapkan Fir'aun bersedia menerima

semannya, dan untuk menyelesaikan inti perdebatan dengannya, serta

menundukkilmya dengan hujjatr yang berlaku dalam lingkup

kenabian, yaitu menunjukkan mu$izat. Musa pun menawarkan

kepadanya suatu tawaran yang mendorongnya meminta ditunjukkan

mukjizat. # rA*,34 $ ie (Musa berkata, "Dan apakah 7ramu

alan melalairan ituJ kendatipun aht tunjukkan kepadamu.sesuatu

[keteranganJ yang ltyata? ). Maksudnya, apakah kau akan

memenjarakanku juga sekalipun aku mendatangkan kepadamu sesuatu

yang menunjukkan kebenaranku dan membuktikan kebenaran

pernyataanku? Hamzah di sini tyakni pada kalim"t iifl sebagai

partikel tarrya, dan huruf huruf wctwu-nyauntuk merangkaikan dengan

kalimat yang diperkirakan, sebagaimana kalimat-kalimat lain yang

serupa ini.

Ketika Fir'aun mendengar itu, dia meminta Musa untuk

mentrnjukkan kepadany ". 4---6i A & o\ ", ;E i6 lFir'ou,
berknta,

"Datanglcanlah sesuatu fireteranganJ yang nyata rtu, iilca kamu

adalah termasuk orang-orang yang benar) dalam pemyataanmu itu.

Penimpal kalimat syarat ini dibuang karena telah ditunjukkan oleh

kalimat sebelumnya.
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Saat itutah Musa menunjuk&an mukjizat, b3 A69lt;, &t
A @"f" Musa melemporlcan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkot itu

[menjadi] ular yang nyata). Penafsiran ini dan yang setelahnya telah

dipaparkan d{q surah Al A'raaf. Derivasi (pembentukan kata;

turunan kata) l$alr dari +iltl ,f3\i.j lcir iii maksudnya adalah,

aku memancarkan air dari tanah, makaair pun memancar. Dalam ayat

lainnya Allah SWT menyebutkan irt;ift i"i dengan yala'tiit, yaitu,

$::" L" ii\ib Wfr' (Maka tiba-tiba dia meniadi seel<or ular yang

mercyap denpan cepat)..(Qs. Thaatraa 1201: 20). Dalam ayat lainnya

dengan kata LEir, yaitu, oi( 
$?6tperti seekor ular yanggesirr. (Qs.

An-Naml [27]: l0).

lqir uaaur, yang cenderung kecil, sementara iriilr uaaur,

yang cenderung besar, sedangkan i}ir uaarn yang mencakup kecil

dan besar.

Makna 6i;V $(3 (maka lcarena itu apakah yang knmu

anjurknn?) adalah, bagaimana-pendapat kalian mengenainya dan apa

saran icalian mengenai hal seperti itu? Fir'aun pun cenderung kepada

pendapat mereka untuk meraih simpati mereka, karena dia telah

menengarai batrwa klaim ketuhanan dirinya akan lenyap, dan reka-

perdaya yang selama ini dilalcukannya akan segera berakhir. Kalau

tidak demikian, berarti ini benar-benar kebingungan yang sangat

besar, karena dia berbicara kepada mereka deng4n bentuk ungkapan

yang mengesankan bahwa dia hanyalah salatr seorang dari mereka,

padatral sebelumnya dia mengaku sebagai tuhan mereka, sementara

mereka pun mengakui dan membenarkan klaimnya itu.

Malma',(l-e +5 @"a"lah firusanJ dia dan saudaranya)

maksudnya adalah, tangguhkanlah perkara mereka berdua. Berasal

dari irL]f yaqg axtinyq aku menangguhkannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, tahanlatr

mereka berdua.
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'a{+ ;[:J( ,t,*iS @"" kirimkantah ke sehruh negeri orang-

orang yang alan mengumpulkan [ahli sihir) maksudnya adalah

orang-orang yang akan mengumpulkan manusia

* lH:tL',;$U- (niscaya mereka akan mendatmtgkan

semua ahli sihir yang pandai kepadamu). Demikianlah yrng mereka

sarankan kepadanya

Maksud prir ]ri.LJr adalah orang yang menonjol

pengetahuannya tentang sihir dan prakteknya

",;A ;;4. 2,@r'6 g"t" dihmputkanlah ahli-ahli

sihir pada waldu yang ditetapkan di hari yang maHum) maksudnya

adalah pada hari raya mereka, sebagaimana disebutkan dalam ayat

lainnya l,-1i ii- '{:-; i6 (wotau untuk pertemuan [ko*i denganJ

kamu itu ialah di hari raya). (Qs. Thaalraa [20]: 59).

6# ;; S ,$ ,b (dan dikatalcan kcpada orang banyah
"Berlatmpullah kamu selcalian."). Ini anjuran bagi mereka untuk

berkumpul agar dapat menyaksikan apa yang akan terjadi antara Musa

dengaa para tukang sihir itu, dan siapa yang akan menang. Ini bentuk

optimisme Fir'atrn untuk menang, dan dia berharap hal itu disaksikan

oleh orang banyak, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang

beriman kepada Musa. Lalu terjadilah itu, seperti yang diinginlen

oleh Musa, karena dia tatru hujjah Allah pasti menang, sedangkan

hujjah orang-orang kafir pasti lenyap, dan menangnya hujjah Allah di

hadapan khalayak akan menambah kuat bagi yang benar dan akan

menambah lembah bagi yang batil.

Makna ',;i$i '6 tii (semoga kita mengihtti ahli-ahli sihi)
maksudnya adatah *""git"ti agama mereka '#l 'i $( ;'yliifo
merelro adalah orang-orang yang menang). Maksud mengikuti agama

para tukang sihir adalah tetap pada apa yang selama ini fuereka anut,

karena itu merupakan agamanya para tukang sihir saat itu. Maksudnya

adalah menyelisihi apa yang diserukan Musa kepada mereka.

L64 TAFSIR FATHUL QADIR



Saat itu para tukang sihir meminta upah kepada Fir'aun atas

apa yang akan mereka lakukan, t:{ 6 'l; 'JtA $6 lrneretra pun

bertanya lrepada Fir'aun, "Apakoh kami sungguh-sungguh mendapat

upah yang besar."). Maksudnya adalatr balasan yang diberikan

kepada mereka, berupa harta atau kehormatan.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud mereka adalah

pakaian keagungan

Mereka lalu membatasi ifu dengan kemenangan mereka

terhadap Musa, i$ii ii K oL$ika kami adatah orang-orang yang

menang?). Fir'aun pun menyetujuinya. ir.ffi '; 6 #y # Jn

(Fir'aun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu

selalian benar-benar akan meniadi orang yang didekatkan

[kepadalatJ.'). Maksudnya adalatr, ya, itu akan menjadi milik kalian

dariku disamping ada tambahan lainnya, yaitu menjadi orang-orang

yang didekatkan kepadaku.

tfi F 
-( 'Iifi 6j # 36 @ertmtatah Musa kepada mereka,

"Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan "). Dalam ayat

lainnya disebutkan '44,J,n L5 'r31 it Yy 'ri;3 ;\ 'et- *rS- lj|
(Ahli-ahli sihir berkata, "Hai Musa, kamukah ydng akan

melemparknn lebih dahulu, ataukah Kami yang akan

melemparlmnT.") (Qs. Al A'raaf [7]: 115). Pengertiannya di sini

adalatr, Musa mengatakan kepada mereka, 1)ll gr*porkanlah) setelah

mereka mengatakan itu. Jadi, bukan berarti ini perintah dari Musa AS

kepada mereka untuk melakukan sihir, tapi maksudnya adalah

mengalahkan mereka dengan hujjah dan menunjukkan kepada mereka

bahwa apa yang dibawa olehnya bukanlah jenis yang hendak mereka

lawan.

$d p:6t {q VU (lalu mereka melemparkan tali-temali

dan tongkat-tongknt mereka dan berkata)ketika melemparkanin, 'iy,

L$i i;:i Cy'ifri @e*i kehtasaan Fir'aun, sesungguhnya kami

b enar-b enar akan menang).

L65TAFSIR FATHUL QADIR



Perkataan mereka, ;;j
mengandung dua makna:

P e r tama ; Kalimat sumpah, dar-r penimpalnya adalah'rt,-fii ;3
(sesungguhnya kami benar-benar akan menang)-

. Kedaa: Terkait dengan kalimat yang dibuang. Huruf /aa' di

sini tyakni pada kalimat t*l adalatr huruf baa' sabablryah

(menunjukkan sebab), yakni kami menang disebabkan kemuliaannya

Maksud i,;;ir i"i adalah i,L'ir lt"uguogan; kebesaran; kemuliaan).

LK*- ( ,i;E A W 1;, e; d;tr (kcmudian Musa

melemparlran tongkatnya maka tibaaiba dia menelan benda-benda

palsu yang mereka ada-adalan itA.Penafsirannya telatr dipaparkan

secara gamblang. Maknanya adalah, tongkat itu menelan kepalsuan

yang mereka lemparkan, yaifu dengan mengeluarkan sesuatu dari

bentuk yang sebenarnya.

'u-b, f;iti ,;fJi 6atca tersunglanrtah ahti-ahli sihir sambil

bersujud [kzpada Allah) maksudnya adalah, ketika para tukang sihir

menyaksikan hal itu dan mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Dzat

Yang Maha Bijaksana dan bukan perbuatan manusia serta bukan pula

teknik penyamaran para tukang sihir, mereka beriman kepada Allah
dan bersujud kepada-Nya serta menerima seruan Musa dan menerima

kenabiannya.

Penjelasan makna gif tehh dipaparkan.

Dalam sujud mereka itv, i;fi t j ,,,-, @ aifif ir,Uu $6
(merelca berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Semesta alam, [yaituJ
Tuhan Musa dan Harun.'). i;j,-;{frtan Musa) adatah 'athf bayan

(rangkaian yang menjelaskan) untuk '$i;i S,t(Tuhan Semesta alam).

Di-idhafah-kannya Tuhan kepada Musa dan Harun, karena keduanya

yang melaksanakan dakwah saat itu. lni merupakan pembungkarn bagi

Fir'aun, bahwa dia bukanlah tuhan, dan Tuhan yang sebenarnya

adalah ini (Tuhan Musa dan Harun).

;:-, (demi kelansaan Fir'aun)
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Ketika Fir'aun mendengar itu dari mereka dan melihat

sujudnya mereka kepada Allah, '# 'r;C';\'J+ 5 ;UC i6 lFtr'orn
berknta, "Apakah kamu seknlian beriman kepada Musa sebelum aku

memberi izin lrepadamu?"). Maksudnya adalah tanpa izin dariku-

Kemudian dia berkata menyalatrkan para tukang sihir yang

beriman itu dan unhrk memberi kesan kepada khalayak ramai bahwa ,

perbuatan Musa. adalah sihir yang termasuk sihir lainnya, i{4 Xt
';:;t '{iG ,sif gesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang

mengajarlcan sihir kepadamu). Fir'aun mengakui bahwa Musa

pemimpin para tukang sihir itu, kendati dia tidak suka apa pun yang

meninggikan kedudukan Musa. Demikian ini karena semua orang

yang hadir pada saat itu tetah mengetahui bahwa apayang dibawakan

oleh Musa jauh lebih hebat dari apa yang dibawakan oleh para tukang

sihir.

Fir'aun lalu mengancam para tukang sihir yang beriman

kepada Allah itu setelah ditundukkan oleh hujjah Allah. Fir'aun

berkata, 'tji5 6$ (malca kamu nanti pasti benar-benar akan

mengetahui [akibat perbuatanmun. Permulaannya dia menyebutkan

ancaman secara global agar tampak lebih menakutkan, kemudian

merincikannya, 6l-"A '5r#l;' ,* :; Kt:'V frif '",;:;::

(sesungguhnya aht akan memotong tanganmu dan lcaHmu dengan

bersilangan, dan aht alcan merryalibmu semuanya).

Ketika mendengarnya mengatakan itu, iStiv? nL:6):'&J'6(t
(mereka berkata, "Tidak ada kemudharatan [baqt kamiJ;

sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami)- Maksudnya,

tidak ada mudharat bagi kami yang berupa siksa dunia, karena siksa

itu akan hilang, dan setelah itu kami akan kembali kepada Tuhan

kami, lalu Dia memberi kami kenikmatan abadi yang tak terbatas dan

tak dapat dilukiskan.

Al Harawi berkata, "';r{ dan,? ! serta'ra'l artinya sama."
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Abu Ubaidah bersenandung :

"ru.?l'efi ok'tf y; *l)bit lril
" Sesungguhnya kamu tidak membahayalran dirimu setelah setahun,

baik indulonu kijang maupun keledai."

Al Jauhari berkata, *t;*i - r:tfu - t*{-: - t3fr- - i|b yakni
6].a (membatrayakannya)."

Al Kisa'i berkat4 ccr{ku mendengar sebagian mereka

mengatakan ,l:fr l: u; €itttt (itu tidak bergr[ra bagiku dan tidak
j uga membahayakanku)."

-6:L;- eJ 6 6- ,l g EL (sesungguhnya kami afiat
menginginlran bahwa Tuhan knmi aknn mengampuni lcesalahan lrami).

Kemudian mereka menyebutkan alasannya, -,r-t>$ '[il K 6 (knrena

kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman), dengan

nashab pada 61, yakni ryfit'J:tt & o'g 1t *enu kami adalah orang-

orang yang pertam a-tarta belman).

Al Farra dan Al Kisa'i membolehkan kasrah sebagai kalimat
balasan.

Makna 'rr-t iii t-r1 lorong-orang yang pertama-tama beriman)

adalah, mereka merupakan orang-orang yang pertama-tama beriman

dari kalangan kaum Fir'aun setelatr melihat bukti (mukjizat) itu.

Al Farra berkata, "(Maknanya adalah) yang pertama-tama

beriman pada zaman mereka."

Namun pemaknaan Al Farra tersebut diingkari oleh Az-Z,ajjaj.

Diriwayatkan, bahwa beriman pula bersama mereka sebanyak

670 ribu orang, dan mereka adalah golongan kecil yang disebut oleh

Fir'aun, 5J-6 ?:iA ;<$i ";'y Tsrtrngguhnya merekn [bani Isra'ilJ
benar-benar golongan kecil). (Qs. Al Furqaan l25l:59.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyu, U A3' e 6,6 ilZ, ifY, lmatm Musa melemparkan tongkatnva,

lalu tibaliba tongftat itu [meniadiJ ular yang nyata), dia berkata,
..Tampak jelas baginya bentuk seekor ular. ii '$ {a"" dia menarik

tangannya fdari dalam bajmyaJ), yakni Musa mengeluarkan

tangannya dari saku bajunya. li:$.a($ @aka tiba-tiba tangan itu

jadi putih [bersinar) mengkilap ,*A\ (bagi oran7-orang yang

melihatnya)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, mengenai firman-Nya,

6;# fi $ qW 'Ji; @"" trepada orang banvah

"Berhum)ullah lamu sekalian.'), dia berkata, "Mereka di

Iskandariyatr."

Dia juga berkata, "Dikatakan bahwa ekor ular itu hingga di

balik pantai saat ifu. Mereka pun lari dan menyerahkan Fir'aun,

'Ambillah itu, wahai Musa'. Di antara yang disaksikan manusia saat

itu adalah, beliau tidak meletakkan apa'apa di atas tanah, sehingga

memberi kesan kepada mereka bahwa itu tidak terjadi, rulmun ternyata

saat itu terjadi di bawahnya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zald,mengenai firman-Nya,

;" | (ttdak ada kemudharatan [bagi kamA, dia berkata, "Mereka

berkata, 'Tidak ada kemudharatan bagi kami atas perkataanmu itu,

bahwa engkau akan menyiksa kami dan menyalib kami. 6{ilU, Jt$
(sesungguhrrya kami akan kembali kepada Tuhan kami),lalu Dia akan

mengganjar kami karena kesabaran kami atas siksaanmu kepada kami

dan karena keteguhan kami atas tauhid-Nya dan keterbebasan dari

kekufrran."

Mengenai firman-Nya, ',4ajifr t:1K 6 (karena kami adalah

orang-orang yang pertama-tama beriman), dia berkata, "Mereka

adalah o.ang-btang yang pertama kali beriman terhadap tanda-tanda

kekuasaan-Nya saat itu ketika mereka melihatnya."
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e tit-'5,;6 @ tH Anr, ; f 6j $r4; *

q;rfi;.tuof@

a3'dfri6?saq*r5el 6j ty-t;iu @ s-#

4i3J'7ar('l'

@ 6gJi 6 fr,;@6fu 
t;;A-,{64@ 'uq*;*""*,

rii oo, tfi @ e$9* a r*A @-Ug & ey

15 GD a:-* $;*, @|ln-ttp,
i; ;i ffie@ #:f $wt g i6 r,c,-;t W,

i5 ul4lj@ ;;vi ";Jrjj@ +#ji;A?p|',?
i,A;31^S,uy, J-LL@ t;$r1 u;;l-3@ {o#i{J

o.u?$Kt
"Dan Kami wahyukan Tpeiinta*han) kepada Musa, 'Pergilah di
malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (bani Isra'il),
karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli'. Kemudian

Fir'aun mengirimkan orung yang mengumpalkan (tentaranya) ke

kota-kota @ir' a un berkata),'Ses ungg uhnya mereka (b ani Isra' il)
benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat

hal-halyang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita

benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga'. Maka Kami

keluarkan Fir'aun dan kawtuya dari taman-taman dan mata air,

dan (dari) perbendaharaant dan kedudukan yang mulia,

demikianlah halnya dan Kumi anugerahkan semuanya (itu) kepada

bani Isra'il Maka Fir'aun dot bala tentaranya dapat menyusuli

mereka di waktu matahari tcrbil Maka setelah kedua golongan itu

s aling melih at, berkatalah pengihut-pengik ut M us ar'S Es ungg uhnya

kita benar-benar akan tersusul'. Musa mcnjawab, 'sehali-kali tidak

akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan
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memberi petuniuk kepadaku'. Lalu Kamiwahyukan kepada Musa,
,Pukullah lautan itu dengan tongkatmu'. Maka terbelahlah lautan

itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan

disanalah Kami dekatkan golongan yang lain- Dan Kami

selamatkan Mwa dan orang-orang yang besertanya semuanya Dan

Kami tenggelamkan golongan yang itru Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar

(mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benat Dialah Yang Maha

Perkasa lagi Maha PenYaYang."

(Qs. AsY-SYu'arai 126l: 52-68

Firman-Nya, qE J '; Qtergilah di malam hari dengan

memba,wa hamba-hamba-Ku [bani Isra'ilJ) maksudnya adalatr, Allah

memerintahkan Musa agar mengeluarkan bani Isra'il'pada malam

hari. Allah menyebut mereka hamba-hamba-Nya, karena mereka

beriman kepada Musa dan apa yang dibawakannya. Penafsiran seperti

ayat ini telah dipaparkan dalam surah Al A'raaf.

Kalimat 6H ftylt*rr- sesungguhnya kamu sekalian akan

disusuli) sebagai alasan pedntah tadi. Maksudnya" disusul oleh

Fir'aun dan para pengikutnya untuk mengembalikan kalian-

'a*- ;Pl 4 i;il '11& G"^udian Fir'aun mengirimkan

orang yang mengumrylkan [tentmanyal kc kota-kota) maksudnya

adalah ketika sampai berita kepadanya tentang kepergian orang-orang

itu.

Maksud "orang yang mengumpulkan" adalah orang yang

mengumpulkan tentaranya dari berbagai lokasi pengikut Fir'atrn.

Setelah mereka berlumpul di hadapannya, Fir'atrn berkata

kepada kaumnya, '"b, ?;iA -,:f6 iy ([Fir'aun berkataJ,
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"sesungguhnya merela [bani Isra'ilJ benar-benar golongan trecil).

Maksudnya adalah bani Isra'il
'r;;:F artinya kumpulan yang tak berharga dan sedikit. Bentuk

jamaknya adalatr ?ir?.
Al Jauhari berkat4 *i;5.:]St artinya sekelompok manusia dan

potongan daxi sesuatu. 'tit? '-:j artinya adalah pakaian yang
terpotong-potong. Contohnya ungkapan penyair berikut ini:

bYitWUte;-i>t? b\Ll srery)ati;
'Saat tiba musim dingia pakoianht semaffinwang

dan terpotong-potong,

yang b agiannya (puongannya) tampak tertaw a,.',

Al Farra berkata, "Dikarakan W 'rkb dan t r*i 'rkL

(golongan yang kecil; sedikit), ?E 'rkL d* o;E iii lgolongan
yang besar; banyak).') '

Al Mubarrad berkat4 *hs:Stadalah bagran yang tidak banyak
dari manusia. Bentuk jamaknya iirjlr.'

Al Wahidi berkat4 "Para mufassir mengatakan bahwa
golongan yang dianggap kecil oleh Fir'aun itu berjumlatr 600 ribu
orang, sedangkan para pengikut Fir'aun tidak terhitung.,'

'tj;p 6 frg (dan sesungguhnya mereka membuat hat-hat
yang menimbulkan ayayh kin). D{atakan r.ii etb dan et i
(membuatku marah). liir adalah '*:"l\r (marah). Maksudnya mereka
membuat kita maratr karena pergi tanpa izin dariku.

aili- & qi (dan sesungguhrrya kita benar-benar golongan
yang selalu b-erjaga-jaga). Ini dibaca ',)StL ,itisg aan otrl -dengan dhammah pada huruf dzaal- sebagaimana dituttrkan oleh Al
Akhfasy.
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Al Farra berkata, "]it;it adalatr yang mewaspadaimu sekarang,

tidaklah engkau menjumpainya kecuali dia waspada."

Az-Zajjaj berkata, "liti.i' adalatr yang siaga, dan ]Ljl adalah

yang'jdga;

Demikian juga yang dikatakan'oleh Al Kisa'i dan Muhammad

bin Yazid.

An-Natrhas berkata,. "osl# adalatr qira'ah orang-orang

Madinatr dan Abu Amr, sementara 1r$S adalatr qira'ah orang-orang

Kufah."

Lebih jauh An-Nahhas berkata, "Abu Ubaidah berpendapat,

balrwa o it;g aarr'.,2i, $ maknanya sama. "

Demikian juga pendapat Sibawaih. Sibawaih bersenandung,

rtiitri 'u 
ry'u^l t1 )rq'r-'itt fr;f ,L

"Waspadailah hal-hal yang tidak berbahoya, dan waspadailah apa

yang tidak dapat menyelamatkanrrya dari takdir."

";{ 
fi)fr@ 4fi,#i€}t (matro Kami kctuarkan

Fir'aun dan kaumnya dari taman-tarnan dan mata air, dan tdaril
perbendaharaan dan kcdu&tkon yang mulia) mahsudnya adalalu

Fir'aun dan kaumnya dikeluarkan Allah dari negeri Mesr, yang di

sana terdapat taman-taman, mata air-mata air, dan perbendabaraan-

perbendatraraan. Lafa^.:,rfa aaAaU bentuk jamak dari i* (taman),

sebagaimana'o* Qnut^air) dan F @oU""aaharaan).

Maksud 3r&ir ua*rn'ci: tSt (perbendatraraan).

Ada juga yang mengatakan '#:tl, (harta simpanan yang

dipendam).

Ada juga yang mengatakan ]ri$i lsungA-srmgai).

TAFSIR FATHUL QADIR 173



Mengenai pendapat secara bahasa ini perlu diberi catatan,

karena menurut mayoritas mufassir, yang dimaksua ijiiir adalatr mata

air-mata air, sehingga mencakup sungai-sungai.

Ada perbedaan pendapat mengenai maksud 'e-.fi, iiit
ftedudukan yang mulia):

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu adalah tempat-tempat

yang baik.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah mimbar-mimbar.

Ada yang mengatakan bahwa ihr adalah tempattempat duduk

parapemimpin.

Ada juga yang mengaikan bahwa itu adalah tempat-tempat

penambatan kuda

Pendapat yang pertama lebih tepat dan di antara buktinya

adalah ucapan penyair berikut ini:

|H,, Ut W:;;';-*lt qifii(u'c.,t1t,1 #,
"Di tengah merela terdapat tempat-tempat yang baik tampilanrrya 

-
dan tempat-tempat pertemuan yong didatangi untuk mengobrol dan

bercengkcrama."

|'#t 6. q{-rfi Atd (demikianlah holrrva dan Kani
anugerahlran ,r*uonyo tW kepada bani Isra'i|).Irrtazh.,t4K ai"1

berada pada posisi nashab, yakni c?;5 A{t 
"^"li 

elf;|b n"t:;t
(Kami keluarkan mereka seperti cara pengeluaran yAng Kami

sebutkan itu).

Bisa juga berada pada posisi iarr sebagar sifa! yakni ff ft
H ie g. ld{.j, U; P (d- kedudukan yang muliu 

-t"p.rti

kedudukan yang pernah mereka miliki itu).

Bisa juga berada pada posisi rafa' sebagar Htabar dari

mubtada- yang dibuang, yakni Uf.lS ?*i (perkaranya demikian).
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Maknanya adalah, dan Kami mewariskannya kepada bani

Isra'il, dan Kami jadikan itu sebagai milik mereka. Lafazh titS]ii di-

' a t hf-kankepada fit:;1
61bf ifi6 (maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat

menyusuli merelca di wafuu matahari terbit). Jumhur membacanya

dengan hamzah qathi'i, sementara Al Hasan dan Al Harits dengan

hamzah washl dan tasydid pada huruf taa'. Maksudnya adalah, paka

mereka dapat menyusuli mereka saat matahari terbit, yakni saat

memasuki waktu terbitnya matahari. Dikatakan 6;* - 'n*'St UV
apabila matatrari terbit, seperti !i.rf lmemasuki waktu pagi) dan ;;f
(memauki waktu sore).

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah, ketika mereka

memasuki Masyriq, seperti '.r+if lmemasuk Najed) a* ffif (memasuki

Ada juga yang mengatakan bahwa qrf adalatr ';r'bi

(bersinar).

Az-7anaj berkata, "Dikatakan '.r3r ,>l;t apabila matahari

terbit, dan dikatakan'g*1 apabila menyinari-"

it1llf 6 (5 @o*a setelah kcAM golongan in saling

metitat). Junhur membacanya ($, wruia talhfif pda h'anaah,

sedangkan Ibnu Wutsab dan Al A'masy membacanya tanpa lumzah-

Maknanya adalah, kedua golongao itu saling berhadapan, Ymg

masing-masing pihak, bisa melihat pihak lainnya. Latazfi ini

menrpakan bentuk #tE [yuog beralti saling demikian antara kedua

belah pihakl aari'z$!t (melihat). Dibaca j.rgu pGitt g;tt (kedua

golongan itu saling melihat).

iBiS 6y*j +# Ju @erkatatan pengihtt-pengitut Musa,

"sesungguhnya kita benar-beno akan tersusul.) maksudnya adalalt

akan tersusul oleh para pengikut Fir'aun, dan kita tidak mampu

menghadapi mereka.
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Jumhur membacanyu'ofi-ii 65 a*u* bentuk ism maful dari
3:rf, 5spsrti firman-Nya, tjfii€;3\i: (Hinssa t@tika Fir'aun itu
telah hampir tenggelaz). (Qs. Yuunus [10]: 90).

Al A'raj dan lJbaid bin Umair membacanya dengan fathoh
pada huruf daalberlasydid daa kosrah pada huruf huruf raa'.

Al Farra berkata "Keduanyabemrakna sarla."
' An-Natrhas berkata, *Tidak demikian menurut.para ahli nahwu

yang cakap, akan tetapi mereka mengatakan bahwa irts'F,- ---secara

takhfif-artinya t);Hf (tersusul; terkejar), sedangkan dengan tasydid

artinya bersusatr payah dalarq menyusul mereka."

Lebih jauh dia berkata, "Demikian makna pendapat Sibawaih."

Az-ZaffLakhsyari berkata, "sestrngguhnya makna qira'ah ini
adalatr, sesungguhnya kita pasti berangsur-angsur binasa di tangan

mereka, hingga tidak ada seorang pun dari kita yang tersisa."

Y-# j;'r; "";*ie (Musa menja'wab, "sekali-kali tidak atan
tersusul; sesungguhnya Tuhanht besertalat, kelak Dia akan memberi

petunjuk kepadaht.'). Musa mengatakan ini unttrk menenterarnkan

mereka, bahwa mereka tidak akan dapat menyusul kalian. Lalu

mengingatkan mereka akan jaqii Allah yang akan memberi petuaiuk

dan kemenffiBffi, bahwa Tuhanku bersamaku dan akan memberikan

pertolongan serta petunjuk kepada jalan keselamatan-

Ketika bahaya semakin besar mengancem bani Isra'il, dan

mereka merasa tidak mampu menghadapi bala tentara Fir'aun, Allah
SWT memerintahkan Musa untuk memulul laut itu dengan

tongkarrya, ;;3i 1t3, ,:A ;l 6j ly'fi:I1 (tatu Kami wahyutran

lrepada Musa, "Puhtllah lautan itu dengan tongkatrnu.'), yaitu.ketika

Musa mengatakan y"# i;',; iryTtrtrrssrrhnya Tuhanht besertaku,

lrelak Dia akan memberi petunj4k kepadaht). Allah SWT

menerangkan kepadanya jalan petunjuk dan memerintahkarurya untuk
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memukul laut itu, sehingga selamatlatr bani Isra'il dan binasalah

musuh mereka.

Huruf faa' pada kalimat ffi @atro terbelahlah) adalah

fashih, yakni maka terbelatrlatr itu menjadi dua belas bagian sesuai

jumtatr suku mereka; air berdiri tegak di sebelatr kanan dan ki{jalan,
bagaikan gunung yang besax, dan itulah makna firman-Nya, ,5 SYS

+#i ,$tf p; (dan tiapliap belahan adatah seperti gunung yang

besar).'tirglr artinya belahan laut. Dibaca juga !,il, (belahan), dengal

huruf huruf laam menggantikan huruf huruf ,ia'. i:Pll adalah ii;sir
(gunung).

Imru' Al Qais berkata,

,u f ,y utltict ",p ,€-\i 6i;r tA
*Ketika seseorang sedang berada di perkampungan bagaikan sebuah

ganun&

Dia dilempokan oleh orang-orang dori bukit pasir sehingga

condong."

Al Aswad bin Ya'fin berkata, .

):*l;:d,,t)ric '#Wt;t.tP
u Mer e ka dihiasi dengan ukir an-ukir an,

yangmengalir kcpado mereka air swryoi Euphrat yang datang dari
gl0ttfiig-smung.",

'u+<ii'; $fi (don disonalah Kami dekatkan golongan yang

tain) maksudnya adalah, IGmi dekatkan mereka (Fir'aun dan

kaumnya) ke laut.

Seorang penyair berkata,

'.;$V J61i ;y'afit W |5" * tl '* g;ki
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*Setiap hari berlalu atau setiap malam berlalu,

Dan setiap saat itu pula semuaiiwa semakin mendekati ajal-"

Abu Ubaidah berkata, *Vil")l yakni tiii^i'(Kami himpunkan).

Dari pengertiffi ffi, malam berkumpul di Muzdalifah di sebut itJ

? ".* adalah zharf maknn lil ba'id (keterangan tempat yang

menunj ukkan posisinya j auh).

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, dan

Kami dekatkan mereka kepada keselamatan

Maksud ,+gradatah Musa dan para pengikutrya.

Pengertian yang pertama lebih tepat.

Al Hasan dan Abu Haiwah membacany a 6)i,dalam beirtuk

fi'l tsulatsi.

[fbay, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Al Harits membacanya

fa:tt,dengan qaaf,yah,mKami gelincirkan dan Kami binasakan, yang

berasal dari ungkapan ;pt Uli3f y*g artinya kuda itu

menghempaskan anaknya.

'*A l";l ,;5 e-;. (*S @o" Kami selamatkan Musa dan

orong-oring yang besertanya semuanya) dengan dapat berjalannya

mereka di dasar laut itu setelah Allah menjadikarunya jalanan yang'

dapat mereka lalui.

lr#i 6;1 '1 (dan Kami tenggelamkan golongan yang itu)

maksudnya adalah Fir'aun dan kaumnya. Allah tenggelamkan mereka

dengan menimpakan belahan laut kepada mereka setelah mereka

masuk ke jalanannya untuk menyusul Musa dan kaumnya.

Kata penunjuk dalam firman-Nya, i5 "U1 A Ly

(sesungguhrrya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu

tanda yang besar [mukjizatJ) menunjukkan apa yang telatr disebutkan,

yaitu apa-apa ytrLg terjadi antara Musa dan Fir'aun hingga peristiwa
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ini. Sesungguhnya dalam semua itu terdapat tanda besar yang

menunjukkan kekuasaan Allah SWT dan besarnya kekuasaan-Nya.

a;r$ iiKi'o(6 (dan tetapi adalah kebanyakan merekn tidak

beriman) maksudnya adalah, kebanyakan orang yang bersama Fir'aun

tidak beriman, karena setelah itu hanya sedikit yang beriman dari

kalangan mereka, seperti Hazqil dan putrinya, Asiyah (istri Fir'atrn),

dan perempuan tua yang menunjukkan letak kuburan Yusuf. Yang

dimaksud disini bukan kebanyakan dari orang-orang yang turut

bersama Fir'aun mengejar Musq karena mereka semuanya binasa di

laut, melainkan maksudnya adalatr orang-orang yang asalnya

mengikuti Fir'aun. Demikian pemaknaannya. Sibawaih dan yang

lairurya mengatakan, bahwa 6(ai sini sebagai tambahan, dan bahwa

maksudnya adatah pemberitahuan tentang kaum musyrikin setelah

mereka mendengarkan nasihat ini.

f;J 3+S I ,f, itt (dan sesungguhnva Tuhanmu benar-

benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Perryayang) maksudnya

adalah membalas musuh-musuh-Nya, dan Maha Penyayang terhadap

parawali-Nya.

Al.Firyabi, AM bin Hurnaid,Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai firman-

Nyu" 6J# i;i/ -ify 4 ([Fir'aan berkataJ, "sesungguhnya mereka

[bani Isra'ilJ benm-benar golongan kccil.'), dia berkata, "Enam ratus

tujrrh puluh ribu.'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Mereka berjumlah 600 ribu."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya,

dia berkata: Rasulullah SAW bersaM4 tT:E 'ull ;;'qr;>l ;:rS

afr 
"ti'n4r 

ttfr ';;s dl *I y c irr31i ,6i }a| ,Ft 'r.)r (para

sahabat Mwa yang melintasi lautan beriumlah 12 suht, dan pada

setiap jalan terdapat 12 ribu, semuanya keturunan Ya'qub)."

L79TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya dengan sanad

yang dinilai kacau oleh As-Suyuttri, dia berkata: Rasulullah SAW

b"yM" ,S e.#'# G4;:", Fht.:ri --b *t'):rb'oto? os
Hr ti* d;t df '# p; 

'?i 
ogj,rili ojl! {ti (Fir'aun sang

mmth Allah ditenggelamkan Allah bersama para pengihttnya yang

sebanyak 70 komandan, setiap komandan bersama 70 ribu orang.

Sementoa Musa bersama 70 ribu orang l@til@ menyeberangi

lmian)."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

'Mata-mata Fir'arm yang dikirim untuk membuntuti jejak mereka

berjumlafu 600 ribu orang. Tidak seorang pun dari mereka kecuali

dal"m pengamatan mereka-"

Saya katakan: Riwayat-riwayat yang sangat beragam tersebut
juga banyak diriwayatkan dari orang-orang terdahulu, namun tidak
ada satu pun yang shahih dari Nabi SAW.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbai, tentang ayat,

";{ 
,Fi @an kedudukan yang mulia), dia berkata, "Maksudnya

adalah nmi mbar'-mimbar'. "
Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan'darinya, .

firman-Nya, .4El? lseperti gunung), dia berkata, *JAJ€

(seperti gunung)."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzirjuga meriwayatkan

seperti itu dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 6J1)
(Ka ni dekotkan),dia berkata,'Ef 6fami dekatkan).'

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, AM bin Humaid, Ibnu Abi
Hatino" serta Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari Abu Mus4
dari Rasulnllah SAW, beliau bersabdl q, 4-'tti srt { q} bl
:-iri',tt 1y.r;l d.;u;6'nitrt 116 6 1y;li'i SA a-pt ,pf ,yt?i
4 ,Sui' ,t:;'$;i F & -h b ;F l bt 6i qb vi"c,rsr tF il
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4;r?l ,1.")* \t y* ok Yt 'SU u tjus s'r.,;s ui qru- # ,Ai
,;kL' ;+:i ,? iiti't,Uul {&i } euJ3 ,iO ,;.i et.y..:u
Wi'i'iii ,u.t ;5b .,;o'^!K ,g;$ e]e o;tb1,i:iti t*rxkl Gi ,,r'6'

W riail,iii Urli,tG ffi yF. a n4r'oJjiuu,q*l ofu6,q*t
tri.lr rig ij;g ili',:,irit te+:j.;-o',1:;;i rsiriLt,Ud .rji16 "rir
)Wt ,!',p lSesungguttnya kctika Musa hendak memba'na pergi bani

Isra'il, dia tersesat jalan, maka dia berkata kepdda bani Isra'il, "Apa

ini?" Lalu para ulama bani Isra'il berkata, "Sesungguhrrya kctika

Yusuf hampir meninggal, dia mengambil sumpah atas kami untuk

ttdak kcluar dari Mesir kccuali katni juga memindahkan Tabutnya

beserta kami." Maka Musa berkata kcpada mereka, "Siapa di antara

kalian yang mengetahui htburowrya?" Mereka berkata, "Tidak
seor(mg Wn yang mengetahui tempat htburannya kecuali seorang

wanita tua bani Isra'il." Maka Musa pun mengirim utusan untuk

memanggil wanita tua itu, lalu Musa berkata, "Tunjukkanlah kami

lrepada htbwan Yusuf,," Wanita tM itu berkata, "Tidoh demi Allah,

kccuali engkau memberiht keinginanht" Musa berkata, "Apa
keinginanmu?" Dia berkata, "Aht bersamamu di surga." Hal itu
tampak berat boginya, lalu dikatakan kcpadarrya, "Berikan kcpadanya

kcinginannya." Musa pun memberikan keinginannya, lalu wanita itu
membmta mereka pergi ke sebuah rcrwa, lalu berkata kepada mereka,

"Surutkan airnya." Mereka prun melahtkannya. Wanita itu lalu

berkata, "Galilah." Mereka lalu menggali, kcmudian mengeluokan

dari htburan Yusuf,, Tatkala mereka membov,anya, tiba-tiba jalanan

seperti cahaya siang hori).24

il HR Al Hakim et4o4).
Al Halcim menilai hadits ini shahih dan pendapauya ini disepakati oleh A&-

Dzahabi.
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116 @ L,frG .*jJ r"tin;l@ ;*Sr$ g* bS

5@'r;x"tK,x:;-yj6@ ao<; 63frerA *
i6 @'bJ4.a1KE,T;r;-6 G S tjv g SH,j "&;;

3t'ff9@ ;ifvi p=jT:r,31 @r i,iz Kc Alj
,*-.8. 3 

" 
1S @ ej{ ;",# "5r@ a-.itii S, < L4

-, )n2 ) )G ;3 #. "i'G@ -+l'i;ir e; fsyS@ q4
J- 6+j @ ---pi,i # 4 a J tSa;I'U @
t4\i aa,attl 4 J,;5@ <s+rAt $tk - t

*;x a .-fit@ i;'t 3cg;vrt@ i,,* ;;a_;i-r;

I|Y;@ ir,:l ??-il ;i;i@ t--rIU *S *:6@ r#
'ti*1 @'rr;i_ 5 .W :F i,;t ."i u@ 6fr Kq;),
i,ila-W'ir 66 @ ij:fr *[t!,]a:_, @t t i6f1 "i A

uj @ 4tri s;,p;J:r@ G,F,t K4r1,c @
il j6@ is.*g;@'qr*,,, rirt @ 6oAi J W
@'"rlrlKi:o(qz;l*e;r@6"#tg6K4.Tg

l$i.iftjiiJib

182 TAFSIR FATHUL QADIR



"Dan bacakanlah kepada mereka kisah lbrahim. Ketika dia berkata

kepada bapaknya dan kaumnya, 'Apakah yang kamu sembah?'
' Mereka menjawab, 'Kami menyembah berhala-berhala dan kami

senantiosa tehun menyembahnya'. Berhata Ibrahimr'Apakah

berhala-berhala itu tnendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa

(kepadanya)? Atau (dapathah) mereha memberi manfaat hepadamu

atau memberi mudharat?' Mereha meniawab, '@ukan karena itu),

sebenarnya kami mendapati ninek moyang kani betbuat demikian'.

Ibrahim berhata,'Maka apahah kanutelah memperhafikan apa

yang selala kamu sembah, hamu don nenek moyang kamuyang

dahulu? Karena sesungguhnyd apayang kamu sembah itu adalah

musuhku, kecuali Tuhan Semcsta alam, (yaitu Tuhan) Yang telah

menciptakan aku, maka Diolah yang menuniuhi aku, dan Tuhanku,

Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila ahu

sakit, Diatah Yang menyembuhkan aku, dan Yang ahan mematikan

aku, kemudian akan menghiduphan ahu (hemhali), dan yang amat

kuinginkan ahan mengampuni hesalahanku pada Hari Kiamat'.

Qbrahim berdoa),'Ya Tuhanku, berihanlah kepadaku hikmah dan

mosuhkanlah aku he dalam golongan orangqrang yang shalih, dan

jadikanlah aku buah tutar yang baih bagi orang-otang (Jang

datang) kemudian, dan jadikanlah aku termosuk orang-orang yang

mempusakai surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah

bapakku, karena sesungguhnya dia adalah termasuk golongan

orang4rtang yang sesat, dan janganlah Enghau hinakan aku pada

hari mcreha dibangkitkan, (yaita) di hari harta dan anak-anak laki-

laki tidak berguna, kecuali orang4rrang yang menghadap Allah

dengan hafiyang bersih, dan (di hari itu) didekatkanlah sutga

kepada orang-orang yang bertakwa, dan diperlihatkan denganielas

neraka Jahim kepada otang4tangyang sesat'. Dan dikatahan

hepada mereka,'Di manakah berhala-berhala yang dahulu hanu

selalu menyembah(nya), selain dadAllah? Dopathah mereho

menolong hamu alau menolong dirimcreka sendiri?' Maha mereha
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(sembahan-sembahan ilu) dijungkirkan ke daram neraka bersamo-
sama orang-orang yang sesat, dan bala tentara iblis semuanya.

Mereka berkata sedang mereka bertengkar di datam neraka, ,Demi

Allah, sungguh kami dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,
karena kami mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang

berdosa. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun,
dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka sekiranya kami

dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-
orang yang beriman'. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kekaasaan Ailah), tetapi kebanyakan
mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar

Dialah Yang Maha perhasa lagi Maha penyayang.,,

(Qs. Asy-Syu,araa' e6lz 69A0a)
.

Firman-Nya, # 'Jt (O"" bacakanlah kepada mereka) dr-
'athf-l<ankepada 'arnil dalamkalimat *j 4:d,Giy (dan [ingattahJ

kettka Tuhanmu menyeru Musa).Keterangannya telah dikemukakan.

Maksud ;X.y E (Hsah lbrahim) adalah beritanya.
Maksudnya yaitu, ceritakanlah kepada mereka, hai Muharnmad, berita
Ibrahim dan kisahnya. ::

Kalimat itf il Gctika dio berkata) manshub karena ;**t:
(kisah lbrahim), yalari ketika dia berkata 'ar$6 4olrj ).,1 G.p"d"
bapabtya dan kaumnya, ,,Apakahyong komu sembah?,).

- Suatu pendapat menyebutkan batrwa !1 aaaarr badat isytimal
dald Ti,sehingga'amil-nyaadalah Jfr.

Makna i'i# t1 adatah firlfi irp 'qf (apa yang kalian
sembah?), kendati dia mengetahui batrwamereka menyembah berhala,
ftrmun dia bennaksud menyampaikan hujjatr kepada mereka.
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lry* 6 M (6 tr, $6 1^"rrka meniawob, "Kami

menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa telatn

merryembahnya.') maksudnya adalah, dan kami terus-menerus

menyembahnya, tidak hanya pada waktu tertentu. Dikatakan |&A &
rB apabila dia melakukannya siang hari, dan dikatakan ,fr o6.

apabila dia melakukannya malam hari. Jadi, ztratrirnya mereka selalu

menyembatrrya pada siang hari dan tidak pada malam hari.

Ketika mereka mengatakan itu, Ibrahim memperingatkan

tentang nrsaknya keyakinan mereka, 'ttt f, 4 Kt::ii; if (berkata

Ibrahim, "Apakah berhala-berlnla itu mendengar [doaJmu sewabu

kamu berdoa [kepadanyal ? \.
Al Akhfasy berkat4 "Disini terdapat kalimat yang dibuang.

Maknanya adalah, apakah berhala-berhala itu dapat mendengar

kalian? Atau mendengar doa kalian?"

Qatadah membacanya 6irX. derrgar- dhammah pada huruf

huruf yaa', yakni apakah mereka me,mperdengarkan suara-suara

mereka ketika kalian berdoa kepada mereka?

'&#- 5 (atuu tdapatkahl mereka memberi manfaat

kepadamu) dengan cdra aparn;r^,'afir-tt 1oto" memberi mudharat?).

Maksudnya, apakatr memberi mudharat kepadamu jika kamu tidak

menyembah mereka? Pertanyaan ini sebagai pemastian, lcarena bila

berhala-berhala itu tidak dapat mendengar, tidak dapat mendatangkan

manfaat, dan tidak dapat pula mudharat, maka tidak ada alasan untuk

menyembatrnya. Jika mereka berkata, "Ya, memang begitu adanya,"

berarti mereka telah mengakui batrwa menyembatr berhala-berhala itu

hanyalatr main-main serta kesia-siaarU'dan saat itulah telatr tegak

hujjatr atas mereka Ketika Ibrahim 4engemukakan huiiah ini kepada

merekq mereka tidak menemukan jawabanny4 kecuali kembali

kepada taqlid but4 batrwa demikianlah mereka mendapati nenek

moyang mereka melalorkan penyembatran ini terhadap berhala-berhala

itu, kendati tidak dapat mendengar serta tidak dapat mendatangkan
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manfaat serta mudharat. Jawaban ini merupakan tongkat untuk
bersandamya setiap orang yang lemah serta alat pembantu untuk

berjalannya setiap orang yang pincang dan alat pengelabu trntuk

mengelabui setiap orang yang tertipu, karena jika sekarang Anda
menanyakan pertanyaan ini kepada semua orang di seluruh belahan

bumi dengan berkata, "Apa alasan mereka menuruti (men-taqlid) para
ulama dan mengambil perkataan mereka dalam unrsan agama dan

bid'ah-bid'ah yang menyelisihi dalil?" tentunya tidak ada jawaban

lain selain jawaban ini dan tidak ada jawaban lainnya. Lalu mereka

mulai menyebutkan orang-orang yang telah dulu melalarkan taqlid ini
dan mengikuti perkataan dan perbuatannya, dan mereka itu
merupakan orang-orang yang wibawanya telah memenuhi dada

mereka, dan pikiran orang-oftrng itu pun telatr membatasi pemikiran
mereka, serta mengira bahwa orang-orang itu adalatr manusia-manusia

pding baik, paling berilmu, dan paling shalih di bumi, sehingga

mereka tidak lagr mau menerima nasihat dan senran kepada

kebenaran. Seandainya mereka cerdas, tentulatr mereka mendapati diri
mereka berada dalam tipuan dan kebodohan yang besar, dan mereka
itu laksana binatang yang but4 sementara para pendatrulu mereka

laksana orang-orang buta yang menuntun binatang-binatang buta,

seperti perkataan penyair berikut ini:

-iQt*ytged'el V6:tGl;L-#
*Bagaikan binatang butayong tali kcndalirrya dituntun oleh orang

buta di jalanan berbelok-belok yang membingungkan."

Oleh karena itu, semestinya Anda, watrai pengamal Al Kitab
dan Sururatr yang terbebas dari fanatisme, mengemukakan huiiatr-
hujjah Allah kepada mereka dan trenerangkan bukti-buktinya, karena

bisa jadi dari antara mereka ada yang mengikuti Anda dan tidak
terbelenggu oleh penyakit taqlid di dalam hatinya. Adapun orang yang

hatinya telah dikuasai oleh itu, ketika Anda mengemukakan setiap
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hujjah dan menegakkan setiap bukti, maka tidak akan mempedulikan

Andq sama seperti orang yang tuli dan buta. Namun demikian, Anda

telatr melaksanakan kewajiban menyampaikan penjelasan yang

diwajibkan Al Qur'an atas Anda" sedangkan petunjuk itu berada di

tangan Allah. 'i$-J q;6i |#;4 i ax{ iit (Sesungguhnva

kamu tidak akan dapat memberi petuniuk kepada orang yang kamu

kasihi, tetapi Altah memberi petwfuk lepada orang yang

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

Ketika paru penaqiia *o mengatakan perkataan ifi, fi;; S
'ofi:;-,rtKfu([bukan karena ituJ, sebettarrrya kami mendapati nenek-

moyang kami berbuat dernikian), i6 lberkatallbrahim, 3g;:;J
i'ii*i 'HVr2 31 @ 'a35 (maka apalcah *amu telah

memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek

moyang kamu yang dahulu?).Berhala-berhala yang kalian sembatr ini

tidak dapat mendengar serta tidak dapat mendatangkan manfaat serta

mudtrarat, sehingga kalian mengetahui bahwa kalian berada dalam

kesesatan dan kebodohan!

Beliau lalu memberitahu mereka, batrwa beliau berlepas diri

dari berhala-berhala yang mereka sembah, 4 3:; trS (karena

sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah mwuhht)-

Maknanya dari musuhnya disini, sekalipwr berhala-berhala itu

merupakan benda mati, namun jika ia menyembahnya maka semua itu

akan menjadi musuhnya pada Hari Kiamat kekal.

Al Farra berkata, "Ini termasuk bentuk redaksi yang dibalik

susunannya, yakni maka sesungguhnya aku adalah mustrh berhala-

berhala itu, karena siapa yang Anda mustrhi adalah memusuhi Anda."

Kata \:ti, seperti Uf"y" kata ifrt' tr (kawan; teman),

digunakan untuk bentuk satr (tuggal), dua, dan jamalq baik

mudzakkor mauprm mu@rnats. Demikian yang dikatakan oleh Al
Farra
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Ali bin Sulaiman berkata, "Orang yang mengatakan iU'a:tle

berarti menetapkan huruf haa' f}nrxaf taa' marbuthahl. Ini maknanya
'U;tlit (yang memusuhi). Sedangkan orang yang men gatakan \i,tb
untuk muannats dan jamak, berarti menjadikannya bermakna

penisbatan."

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud 4 3X fr$ Grr"no
sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhht) adalah

nenek moyang mereka, karena mereka menyembatr berhala-berhala.

Pendapat ini disanggah, bahwa yang dimaksud dalam perkataan ini
adalah apa yang mereka sembah, bukan para penyebatrrya.

Pengecualian dengan kalimat 'UJirt '5, $y greruoti Tuhan

Semesta alam) adalah pengecualian terputus, yakni, akan tetapi Tuhan

Semesta alam itu tidaklah demikian, melainkan Dia adalatr

Pelindungku di dunia dan di akhirat.

Az-7-ayaj berkata,'?ara ahli nahwtr berkata, 'Ini pengecualian

bukan dari awal'."

Namun Az-Zanajjuga membolehkan kemungkinannya sebagai

pengecualian dari awal, dengan pengertian mereka menyembah Allah,
disamping menyembatr berhala-berhala. Jadi, Ibrahim memberitatru

mereka bahwa dia terbebas dari apa yang mereka sembah kecuali
Allah.

Al Jurjani berkata,'?erkiraannya adalah, tidakkah apa yang

kalian sembatr dan yang nenek moyang kalian terdahulu sembah

selain Tuhan semesta alam? Sesungguhnya mereka itu addah musuh

bagiku."

Dia menganggapnya termasuk bentuk reduksi yang

mendahulukan suatu kalimat dan mengakhirkan yang lainnya, serta
1

menetapkan {l Uermatcna 31'l lsetainl dan ,!y (selain), seperti pada

firm1-Nra ;$,it 13F11 4$t41.6j,rar4$ (Mereka tidak akan
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merasakan mati di dalamnya selain mati di dunia). (Qs. Ad-Dukhaan

[44]: 56),yakni jjli a;ir i1'r (selain kematian yang pertama).

Al Hasan bin Al Fadhl mengatakan batrwa maknanya adalatr,

kecuali orang yang menyembah Tutran semesta alam.

Beliau lalu menyebutkan sifat Tuhan semesta Allah dengan

mengatakan .uri'# ,* "5t 
(yaitu TuhanJ Yang telah menciptakan

aht, maka Dialah yang menunjuki aht). Maksudnya, Dia lalu

menunjukiku kepada kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maushul ini sebagai

mubtada', sedangkan yang setelahnya adalah Hrabar'nya. Bisa juga

maushul ittr sebagai badal'dari '5.:, dnsebagai 'athf bayan-nya, serta

berada pada posisi nashab sebagai pujian, dengan perkiraan ,Pf ta*
maksudkan) atau i$l (aku memuji).

Ibrahim Al Khalil telah menyebu.tkan sifat Tuhannya dengan

sifat-sifat yang karenanya berhak rmtuk disembah, karena penciptaan,

pemberian hidayah, dan rezeki ditunjul*an oleh kalimat 3 
"fSy:--q ,;--&- (dan Tuhanht, Yang Dia memberi maknn dan minum

lccpadah), dan juga mencegah mudharat sakit dan mendatangkan

manfaat sembuh, serta menglridupkan, mematikan, dan mengampuni

dosa. Semua itu adalatr nikmat-nikmat yang wajib disyukuri dengan

berbagai cara bersyukur oleh setiap orang yang memperoleh

sebagianny4 apalagr yan€ memperoleh semuanya. Cara

mensyukurinya yang paling tingg dan paling utama adalah dengan

ibadah. Masuknya dhanir-dhomir pada kalimat-kalimat ini
menunfukkan batrwa Dialah yang melalcukan itu, bukan yang lain-

Nya.

g-iL- # *; 6t3 @on apabila aht sahit, Dialah Yang

menyembuhkan aht). Disandarkannya sakit kepada dirinya dao blkan
kepada yang lainnya adalatr sebagai bentuk kesantunan terhadap

.:-
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Tuhan. Jika tidak begitu, maka sakit dan yang lainaya adalah dari

Allah SWT.

Maksud perkataannyu G'-3 Qremudtan aksn menghidupkan

aku [kembali) adalah pembangkitan kembali setelah mati.
'Dibuangnya huruf htmfi yaa' pada fi'l-fi'l ini adalah karena

merupakan akhiran-akhiran ayat.

Ibnu Abi Ishaq membaca semua fi'l ini dengan menetapkari

huruf huruf yaa'.

Beliau SAw mengatakan .4\ ti # 4 j"-i U "trS(dan Yang amat lainginkan akan mengampuni kesalahanlat pada Hari
Kiamat) adalah bentuk optimisme dirinya.

Ada juga yang mengatakan batrwa keinginan di sini bermakna

keyakinan baginya dan harapan bagi selainnya.

Al Hasan dan Ibnu Abi Ishaq membacanya rsUtLr. Keduanya

berkat4 "Kesalahannya tidak hanya satu."

An-NahMs berkat4 *i+, bermakna $-$, ftesalatran-
kesalahan) dalam perkataan orang Arab."

Mujatrid berkata, "Maksud kesalatrannya itu' adalatr

perkataannya uC i34? II45 S. (Sebenonya patung yang besar

itulah yang melakukanzya). (Qs. N Anbiyaa' [21]: 63), perkataannya

V O\(Sesungsthnya oht sahit). (Qs. Ash-Shatraat [37]: 89), dan

bahwa Saratr adalah saudara perempuannya."

Al Hasan menambahkan, "Juga perkataannya ,# l:{, (Inilah

Tuhonhu). (Qs.Al An'aam f6l:77);'

Al Wahidi menuturlcan dari para mufassir, bahwa mereka

menafsirkan "kesalahan" di sini sebagaimana yang ditafsirkan oleh

Mujahid.
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Az-Zajjaj berkata, "Para nabi juga manusia, maka bisa juga

mereka bersalah, hanya saja tidak ada dosa besar pada mereka karena

mereka terpelihara.'

Maksud S/-.lli fr. "dda& 
Hari Pembalasan terhadap para

txnmba berdasarkan amal perbuatan mereka. Cukup jelas, bahwa

penafsiran "kesalahan" dengan penafsiran seperti yang disebutkan

oleh Mujatrid dan orang-orang yang sependapat dengannya adalatr

penafsiran yang lemah, karena semua itu merupakan kata sindirari atau

kiasaru dan kalimat-kalimat itu terjadi dalam rangka berdebat dengan

kaumnya.

Setelah Ibratrim menyebutkan pujian kepada Tuhannya dan

mengakui nikmat-nikmat-Ny4 beliau berdoa agar diiluti oleh yang

lainnya dalam hal itu, k' i, ,) 5 v3 Oo Tuhanht, berikanlah

kcpadatu hibnah).

Maksud ? ' A di sini adalah hikmah, itmu, dan pemahaman.

Ada juga yang mengat4kan bahwa maksudnya adalah kenabian

dan kerasulan.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr

pengetahuan tentang batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, dan

seterusnya

<r*yAf|" e;t (dan mosukkonlah aht ke dalam golongan

orang-orangyang shalih) makzudnya adalah para nabi sebelumlu.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr para

penghuni surga.

;*Si O*iq4,frt(daniadikanlah aht buah tutur yang

baik bagi orang-orang [yang dotansJ kcmudian) makzudoya yaitu,

jadikanlah rmtukku pujian yang baik bagi orang-orang yang datang

kernudian setelahku hingga Hari Kiaurat.
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Al eutaibi berkata, "Diggnakanny akatair:-ilr paaa posisi iirir
(perkataan) adalah sebagai bentuk pinjaman kata, karena perkataan

terjadi denga lisan."

Orang Arab memang biasa meminjam kata itu untuk

mengemukakan kalimat, contohnya adalah ucapan Al A'sya berikut

ini:

ar;iv k+ 
"! iy

"sungguh telah sampai kcpadahu perkntaanyang aht tidak merasa

senang karenanya."

Allah SWT juga tetatr menganugerahkan itu kepada Ibrahim,

sebagaimana firman-Nya, it;<ii ,, ,ttr" Kii (Xami abadipan untuk

Ibrahim itu [pujian yang baikJ di kalangan oranS-orangyang datang

lcemudian). (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 108). Semua umat berpedoman

dengannya dan memuliakannya.

Mal&i berkata, "Suatu pendapat menyebutkan, batrwa makna

permohonannya adalatr menjadikan di antara kettrrunannya pada akhir

uil\:lant orang yang menjalankan kebenaran. Lalu doanya itu

dikabulkan dengan diutusnya Muhammad SAW.'

Namun tidak ada dasar untuk menglfiususkannya dengan ini.

Al Qusyairi berlcata, 'Maksudnya adalatr doa yang baik

hingga terjadinya Kiamat."

Pendapat tersebut juga tidak ada landasannya, karena ,*-oq
Ouah tufirr yang baik) lebih umum dari itu.

;i t ';i; q d;t @on iadikanlah aht termasuk orans'

orang yang -r.prrtikoi surga yang penuh kcnihnatan).'

Kemnngkinan kalimat {; q (termasuk orang-orang yang

mempusakai) sebagai maful keduq dan.kemungkinan juga sebagai

sifat untuk kalimat yang dibuang, yang merupakan maful kedua,

yakni salatr seorang pewaris di antara yang mewarisi surga yang
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penuh kenikmatan, karena beliau SAW memohon kebahagiaan dunia

dengan doanya yang pertam4 dan dengan doanya yang ini beliau

memohon kebatragiaan akhirat, yaitu surga yang penuh kenikmatan.

Penggunaan kata *dari antara yang mempusakai atau

mewarisi" adalah bentuk menyerupakan keuntungan alfrimt dengan

keuntungan dunia.

Tentang makna perwarisan, telah dipaparkair dalam surah

Maryam.

'tit$f u lr( 4 ,i>;ig (dan ampunitah bapakht, kmena

sesunggulmya dia adalah termasuk golongan orang-orang yang

sesat). Ayatrrya memang telah berjanji akan beriman kepadanya,

maka Ibrahim pun memohonkan ampun wrtuknya. Namr.rn setelah

terbukti ayatrnya adalah musuh Allah, Ibratrim pun berlepas diri
darinya. Penafsiran ini telah dipaparkan secara gamblang dalam suratr

At-Taubah dan Maryam.

Makna li)31'aQermasuk golongan orang-orang yang sesat)

adalah, termasuk orang-orang muqnik yang tersesat dari jalan

petunjuk.

Menurut Sibawaih, 6(A ri"i sebagai tambatran, sebagaimana

dipaparkan di beberapa tempat. j

6;q:- 6-alS: (dan janganlah Engkau hinakon aht pada hari
mereka dibangkitkan) rnaksr&rya yaihr, janganlah Engkau

permalukan aku di hadapan para makhluk dengan mencelaku. Atau,
jangan Engkau mengadzabku pada Hari Kiarnat. Atau, jangan Engkau'

hinakan aku dengan mengadzab ayatrku, "?" .dengan
membangkitkannya di antara orang-orang yang sesat. elj})l [yakni
dari tA,bisa bermakna U:y']r, yaitu kehinaan, dan bisa iuga
bermakna ei!*|, yakni malu.

Kalimat ii.*;3(U-{ iitttoitul di hari harta dan anak-

anak laki-laki tidak berguna) sebagai badal dai ir;r:i {.tOo* trri
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mereka dibangkitkan), yakni pada hari harta dan anak tidak berguna

bagi seorang pun. Anak adalah kerabat yang paling khusus dalam hal

melindtrngi, membela (dari mudharat), dan memberi manfaat. Jika

anak saja tidak dapat memberi manfaat, maka apalagi yang lain.

Ibnu Athiyyah berkata, ;Sesuogguhnya kalimat ini dan yang

setelahnya adalah dari perkataan Allah."

Pendapat Ibnu Athiyyah tersebut lemah.

Pengecualian dengan kalimat * *':ti .i ;i I (kecuali

orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih) adalah

pengecualian terputus, yakni, akan tetapi orang-orang yang

menghadap Allah dengan hati yang bersih.

Disebutkan dalam Al Kasysyaf, "(Maksudnya adalah) kecuali

kondisi orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih."

Dia menetapkan mudhaf yang dibuang.

Abu Hayyan bdrkatq "Itu tyakni menetapkan mudhafl
sebenarnya tidak perlu."

Ada juga yang .berpendapat batrwa pengecualian ini
merupakan badal dari maful yang dibuang, atau badal dari yang

dikecualikan darinya, sehingga perkiraannya yaitu, saat harta dan anak

tidak lagi berguna bagi seoraug manusia pun kecuali yang sifatnya

demikian. Bisa juga sebagai badal da.,i fa'it [i- sehingga posisinya

rafa'.

. Abu Al Baqa' berkata, *Jadi, perkiraannya adalalu kecuali

harta seseorang, atau anak seseorang, maka itu bergtrna 6aginya."

Ada perbedaan pendapat me,ngenai makna hati yang bersih:

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maknanya adalah bersih

dari syirik, adapun dosa, maka tidak ada seorang pun yang bersih

darinya. Demikian pendapat mayoritas mufassir.
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Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Hati yang bersih dan sehat

adalatr hati orang beriman, karena hati orang kafir dan orang munafik

adalah hati yang sakit."

Ada juga yang berpendapat batrwa maknanya adalah hati yang

terbebas dari bid'ah dan cendertmg kepada Sunnah."

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah terbebas dari

penyakit harta dan anak.

Adh-Dhahhak berkata, "||3t adalah ,ra$r(yang bersih)."

Al Junaid berkatq "secara balrasa itr3r aaarU C$Jr (yang

disengat; digigit), jadi maknanya yaitu, hati seperti yang disengat'

karena takut kepada Allah Ta'ala." lni bentuk pengubatran dan

pengalihan makna Al Qur'an.

Ar-Razi berkata, "Pendapat yang paling tepat adalah,

terbebasnya jiwa dari kebodohan dan terbebasnya akhlak dari

kehinaan."

'rf[-';fi,;ifi (dan pi hari ituJ didekatkanlah surga kepada

orang-orang yang bertokwa) maksudnya adalah, didekatkan kepada

mereka agar memasukinya.

Az-Za11aj berkata, "Didekatkan masuknya mereka ke

dalarnnya dan penglihatan mereka kepadanya."

t*\'*liii; @"" diryrlihatkan denganielas Neraka Jahim

kepada orang-orangyang sesat) maksudnya adalah, dijadikan tampak
.terlihat oleh mereka. ,n

Maksud "orang-omng yang sesat" adalatr orang-orang kaft.
Maknanya yaitu, neraka ditampakkan sebelum dimasuki agar

bertambah berat kesedihan orang-orang kafir dan bertambah banyak

kesenangan orang-orang beriman.

in pi a @ I'i# fK C str { |p; (dan dikatakan kcpada

merekn, "Di manaknh berhala-berhala yang dahulu kamu selalu
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menyembah[nyal, selain dari Atlah?') maksudnya adalah, berupa

berhala-berhala daq sekutu-sekutu KU- $ (dapattrah mereka

menolong tamu)sehingga menghindarLan kamu dar1 ad7r1b? iD;i;j
(atau. menolong diri mereka sendiri?) dengan menghalunya dari diri

mereka? Semua ini merupakan celaan bagi mereka.

Malik bin Dinar membacanyu"crtl., denganfathah pada huruf

baa'.darrhuruf raa' serta bentuk bina' lilfa'il-

i;$5'i A't*K (maka mereka [sembahan-sembahan ituJ

dijungHrtran kc dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat)

maksudnya adalah, sesembahan-sesembahan itu dilemparkan ke

dalam neraka. Orang-orang sesat ini adalatr orang-orang yang

menyembah sesembahan-sesembatran ifu .

Suatu pendapat menyebutkan ba6wa makna y$$ adalatr $i
'g:3i.rp laiuam* di atas kepala mereka).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, sebagian

mereka dilemparkan kepada sebagian lainnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatl

dihimp,nkan, yaihr diambil a*i i.3:33t, yakni bWi, ftumpulan).

Demikian yang dikatakan oleh Al Harawi.

An-Nahhas berkata, "Dibentuk dari {!r 'Ji"ii,yakni bagan

besar sesuahr. Kelompok kudajugadisebut ';$ 6aa'tt$-"

Ada juga yang mengatakan batrwa malnanya adalah t-ir63

(digelincirkan; dieulingkan)

Semua pemaknaan tersebut berdekatan. Asalnya ti$, d*g*
dua hnrtrf baa'; yang pertama dengan tosydid, dari dua huruf, lalu

hnnrf baa'yang tengatr diganti dengatkaaf.

Az-7ayai me-raiih-l<at, bahwa maknanya adalalu sebagran

mereka dihempaskan kepada sebagian lainnya.
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Sementara itu, Ibnu Qutaibatr me'rajih-kan, bahwa maknanya

adalah, mereka dilemparkan di atas kepala mereka (dijungkirkan).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dhamir . pada t3$i
ditnjukan untuk orang-orang Quraisy, sedangkan o2i5tit untuk

sesembahan-sesembatran.

Maksud "bala tentara iblis" adalah syetan-syetannya yang

menyesatkan paxa hamba. Ada juga yang mengatakan anak

keturunanya. Ada juga yang mengatakan setiap yang mengajak

kepada penyembahan berhala.

Lafazh ijJfr (sr*uanya) sebagai penegas r:nhrk dhamir pada
't*K dan yang di-' athf-lrkepadanya

Kalimat 'bi;':n- W {t tJG lmeretra berkata sedang mereka

bertengkar di dalam neraka) adalatr kalimat permulaan, sebagai

jawaban dari pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan,

"Apa yang mereka katakan ketika diperlakukan demikian?"

Isi perkataan ,i,* $Ko;iie (demi Atlah sunsgah kami

dahulu [di dunial ditii kcsesatan yang nyata) dan kalimat W it',ti;,4 $edang merelca bertengkar di dalam neraka) berada pada

posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi), yakni, mereka

mengatakan perkataan ini ketrka mereka bertengkar di dalam Neraka

Jahanam.

Irlfazh ,r) nada kalimat K 4 adalah mukluffioh (tanpa

tasydid) yang asalnya &ari tsaqilah (kr+asydid). Hunrf huruf lmm-

nya [pada kalimat .;.II adalah yang membedakannya dari penafi.

Makzudnya, mereka berkata, "Demi Allah, sezungguhnya-perihalnya

adalab l<ami b€rada dalam kesesatan yang sangat nyata."

Maksud "kesesatan' di sini adalah kerugian dan penyimpangan

dari kebenaran.
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'Amil pada adalah zharf, yakni '";(j S; &-$ sy {t*r"na
kami mempersamaknn kamu dengan Tuhan Semesta alam) adalah

koridisi mereka dalam kesesatan yang nyata.

Ada juga yang grengatakan batrwa 'amil-nyaadalatr kesesatan.

Ada juga yang mengatakan bahwa 'amil-nya adalah apa yang

ditunjukkan oleh redaksinya. Seakan-akan dikatakan, "Kami sesat

ketika kami menyamakan kamu dengan Ttrhan semesta alam."

Orang-orang Kufah mengatakan bahwa o) pudS kalimat Kol
adalah penafi, dan huruf huruf laam-nya bermakna I! (melainkan),

yakni, tiadalah kami melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Pendapat yang pertama lebih tepat, yaitu pendapat orang-orang

Bashrah.

'# n 6 6 (maka kami tidak mempunyai pembteri syafaat

seorang pun) yang memberi syafaat kepada kami dari adzab,

sebagaimana kepada orang-orang yang beriman.

fr 9y {; @on tidak puta memputyai teman yang afuab)

maksudnya adalah, yang memprmyai hubungan kerabat. l*iit adalah

kerabat yang menyayangr dan mencintai. Penggunaan kata tunggal

,?ip adalah karena sebagaimana yang telatr dikemukakan, batrwa

lafazh ini bisa untuk tunggal, berbilang duq dan juga jamak, serta

rmtnk mudzakkar dan muawrats. io;ir diambil dari ..}l.!r ile, yukoi

kerabat seseorang. Dikatakan d, ? dan |;f *tirry" sesuatu ihr

dekat. Contohnya dari pengertian ini adalah .rlijr 1aerram1, karena

mendekati ajal.

Ali bin Isa berkatq "Kerabat disebut '{ tarena *r-r- Oanas)

dengan kemaratran kawannya. Jadi, ini diambil dari +trll (semangat

yang menggelora)."

|2"35ei'K'{56'613fi 6ana sekiranya kami dapat kcmbati

selrali lagi [kc dunial niscaya kami menjadi orang-orang yang
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beriman). Ini ungkapan dari mereka sebagai harapan yang

menunjukkan penyesalan yang sangat. Seakan-akan mereka berkata,

"Duhai, kiranya kami dapat kembali." Maksudnya adalah kembali ke

dunia. Penimpal kata pengharapan ini adalatr 'c*fi\'q$f- (niscaya

kami menjadi orang-orang yang beriman), yakni niscaya kami

termasuk di antara mereka.

Kata penur$uk pada kalimat iE 6tt ,r'itL Gesungguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda flrehtasaan

AWahl) menunjukkan apa yang tetah disebutkan tentang kisah

Ibralrim. ifri adalah pelajaran dan tanda. Tamtin-rrya menwrjukkan

besar dan agung.

'r;i €KI iKi; Qetapi kcbanyakan merela tidak beriman)

maksudnya adalatr, kebanyakan dari orang-orang yang dibacakan

kepada mereka kisah lbratrim oleh Rasulullah SAW yaitu orang-orang

Quraisy dan yang seagama dengan mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalatr, tetapi

kebanyakan ka,um Ibrahim tidak beriman. Pendapat ini lemah, karena

mereka semua tidak beriman.

);)i3fFi'Ji8J"rE(donsesungguhrryaTuhanmubenar-benar
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang) maksudnya adalatr

Maha Mengalatrkan musuh-musuh-Nya dan Maha Penyayang

terhadap para wali-Nya. Atau, Maha Penyayang terhadap musuh-

musuh-Nya dengan menanggubkan siksaan mereka dan tidak

mengadzab secara serta-merta

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, lirrAfu, ,#t (dan masukkantah

aku ke dalam golongan orang-or(mg yang sholih), dia berkata,

'Maksudnya adalah atrli surga"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny4

Ufl Oa,Viq 4 S|Ij ganiadikanlah aht buah tutur yang baik
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bagi orang-orang [yang datangJ kemudian), dia berkata,

"Berhimpunnya para pemeluk semua agarna pada Ibrahim."

_ Dia juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, EVI
O) @an ampunilah bapokht), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

anugerahilah dia tobat sehingga berhak memperoleh ampunan-Mu."

Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari hadits Abu
Hnr-airatr, dari Nabi SAW, befiau bersabda,, ,*9: e!;;i j$ 'e*ltjl q-
?'t1'6'it{ Sll te,-a r u, Jif nsl :'n4t;.f i',);* ,rtttip;:i *t',*t
ay Lt6 ,:irilL'?i;- ,j-pd r bf .sfiti 'c:llt ,:q $- :'e.1tlt ,Syri .'*.'>l I
i'*r,;.tri ,jui j .iJgit ,p #tu? Jt,fu jrt; rg.tr aplV cVl
16r ,J|p5 *;q'r45 ,y p* $ $tl"H rirllil r>Lt'ebrahim

akan berjumpa dingan al,ahnyi, Abar, iod" Hari Kiamat, sementara

pada wajah'Aazar terdapat debu, maka lbrahim berkata kepadanya,

"Bulrnnkah telah aht latakan kepadamu, janganlah engkau

mendurhakaiht." Ayahrrya berkata, "Hari ini aht tidak akan

mendurlwkaimu." Ibrahim pun berkata, "Ya Tuhanht, sesungguhnya

Engkau telah menjanjikan kcpadaht, balrua Engkau tidak akan

menghinalcanht pada Hari PembangHta4 mala lcehinaan apa yang

lebih hina daripada ayahht yang jauh?" Allah berfirman,

"Sesungguhnya Aht telah mengharamkan surga atas orang-orang
kafir." Lalu dikatakan, "Hai lbrahim, apa itu di bawah kakimu?"

Ibrahim pun melihatfnyal, terytyata itu adalah anjW hutan, lalu
ditangkaptah kad-kakilrya, talu dilemparkan ke neraka).2s

Seakan-akan ayatrny4 Aaiza\ dirubah wujudnya meqiadi

seekor anjing hutan.

Hadits tersebut dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i dengan

redaksi yang lebih panjang dari ini.

a shomh.
Dikeluarkan oleh Al Buhari (dh. 3350), dari hadiB Abu Hurairah RA.
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Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nyu, # .;Eii ,i :; Jy (kecuati orans'

orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih), dia bbrkata,

"syatradat : I aa ilaaha illallaah.-

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dariny4 *''Xk

V @o*o mereka [sembahan-sembahan ituJ diiungkirkan ke dalam

neraka), dia berkata, "Maksudnya adalah, dihimpunkan di dalamnya.

't;€f$'i (mereka bersama-sama orang-orang yang sesat), yakni kaum

musyrik Arab dan sesembalian-sesembahan itu."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, "'':5(7i1fi@afa
sekiranya kami dapat kembali sekali lagi), yakni kembali lagi ke

dnnia. 'wf$ U 'of.i lnxcaya kami meniadi orang'orang yang

beriman) sehingga kami layak menerima syafaat sebagaimana halnya

metreka."

'F ;L@'u!;i$ u if it 361 @ 6$ a'€ ts
aA qV q r{'&UT6 @ pfi':,fi W6 @ A Sfi
6iB6l3'6f @Fpj$:f{G36 @ Ajtif ..;tFJy

or@6I;
.irtra@A:Ai

;.2(",'Etru' i;;tti3;*fliiw
i6 @ 6,;fi 'u'"6K & ;r; i,',s!r6 @ ai ri
'u G --',# *i fr;;,i & @ ef.K,;' iyt;

a. gi?@ Grir-*u1f .l )a dr$,@ a*:ir

't'gq * ('j 6 @ lr$:'ii,ii:36
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4,Ly @'r*j ffi 6at'Y4{ a$,e -;t @ un.2$

#;iilie
6JelI;,@ p,"{i -;r W6@ arl 3A {s oy@- #
11 !; ;r$p i'6 ir@ W;fi ie aK @

€.,'
d.rlc rl r-?,

2i()*2

:frifil
rif @ 6;li -W'e 1,ri#;@ eg

i,i:ufi 6 ti" SyaA i,;lS A&

qr.AeSt$t pj_-t-t':ill5'$@-*gbT,
3ij.i;@ efi#@'r.#&rs@D-"jir

#ri.4$'Kr?
"Kar.m Nuh telah mendustakon para rasul Ketika saudara mcreka

(Nuh) berkata kepada mereka, 'Mengapa hamu frdoh bertakwa?
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul hqtercayaan (yang diutns)
kepadamu, maka bertalcwalah hepada Atlah dan taatlah kepadahu

Dan ahu sekali-kali tidak minta apah hepadamu atas ajakan-ajahan
itu; upahhu tidak lain hanyalah dari Tuhqn Semesta alam. Maha

bertakwalah hepadaAllah dan taatlah kepadaku,. Mereha berkata,

'Apahah kamt akan beriman hqodomu,padahalyang mengiknti
hamu ialah otangotangyang hka?'Nuh menjawabr rBagoimano

aku mengetahui apayang telah mcreha kerjahan? Perhitungan
(agal perbuatan) mereha tidah lain hanyalah kepada Tuhonku,

kalau hamu menyadarl Dan ahu sehali-kali tidah akan mengusir
orang4rang yang beriman- Ahu (ini) tidal lain melainkan pemberi

yang mcnjeloskan'. Mereha berkata, ,sungguh jika
kamu fidak (maa) berhtenfi haiNuh, niscuya benar-benar hamu
akan termasuh orung.orang yang dirajaml. Nuh berhata, ,Ya

Tuhanhu, sesungguhnya haumku telah mcndustakan aku; maha itu
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adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan

selamatkanlah aka dan orang-orang yang milkmin besertahu'.

Maka Kami selamatkan Nuh dan orung-orang yang besertanya di
dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah ifu Kami

tenggelamkan orang-orang yang tinggal Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tonda (kekuasaan Allah), tetapi
kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. KaumAd telah

mendustakan para rasul Ketika saudara mereka Hud berkata

kepada mere ka r' Mengap a kamu tidak b ertakwa? S es ungg uhnya
aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

maka bertakwalah kepadaAllah dan taatlah kepadaku Dan sekali-
kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak
lain hanyalah dari Tuhan Semesta alan Apakah kamu mendirtkan

pada tiap-tiap tanah tinsgt bangunan untuk bermain-main, dan

kamu membuat benteng-benteng dengan mahsud supaya kamu
hekal (di dunia)? Dan apabila kanu menyiksa, maka kamu

mcnyiksa sebagai orangorang hejam dan bengis. Maha
bertakwalah kepada Allah dan taatloh hepadaku Dan bertakwalah

kepada Allah yang telah menganugerahhan kepadama apa yang
kdmu hetahul Diatelah menganageruhhan kepadama binatang-
binolang ternoh, dan anahqnah, don hebun-hebun dan mata air.
Sawrgguhnyo ahu tahut harrra ahan ditimpa adztb yang besof .,

,
(Qs. Asy-Syu'anre' [25]: f0$13O

Firman-Nyq l4gfif&U, iK 6*^ Nuh telah mendustakan

para ras\. Ta'nits-ny?il disini karena disandarkan kepada ifV*r8
bermakna br;at utu iili atau ii*iir. Pendustaan ini juga dinyatakan

terhadap para rasul, padahal -"r"1* hanya mendustakan seorang rasul
yang diutus kepada mereka. Demikian ini karena yang mendustakan
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seorang rasul berarti mendustakan para rasul, karena setiap rasul
diperintatrkan untuk membenarkan rasul-rasul lainnya.

Ada juga yang mengatakan batrwa mereka mendustakan
kerasulan'Nuh dan mendustakan apa yang diberitakannya mengenai
kedatangan para rasul setelahnya.

Ui#'?36'sy 1*eti*a saudaramereka tNuhJ berkata kcpada
mereka) maksudnya adalah saudara mereka dari bapak mereka, bukan
saudara seagama.

Ada yang mengatakau bahwa maksudnya adalah saudara dari
jenis mereka.

Ada juga yang mengatal6an bahwa ini temrasuk kebiasaan
ungkapan orang Arab, f e. gi S- (watrai saudara bani Tamim),
maksudnya adalatr salah seorang dari mereka.

'oiil\ (mengapa kamu tidak bertalcwa?) maksudnya adalah,
mengapa kalian tidak bertakna kepada Allah dengan meninggalkan
penyembalran berhala-berhala dan menerima Rasul-Nya yang diutus

' kepada kalian?

A 3; '{3 jlGesungfirrya aht adatah seorang ,*ul
kcpercayaan [yang diutusJ kcpadamu) maksudnya adalah,
sesungguhnya aku adalah ufusan dari Allah yang tepercaya dalam
menyarnpaikan aj aran dari-Nya

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr yang
tepercaya di antara kalian, karena mereka telatr mengetahui amanah
dan kejujuran.

9;8'ff f*$ (maka bertakwalah kcpada Allah dan taatlah
kepadaka) maksudnya yaitu, jadikanlah taat kepada Allah sebagai
pelindung bagi kalian dari adzab'Nya, dan patuhilah apa-apa yang aku
perintahkan kepada kalian dari AllalL yakni beriman kepada-Nya,
meninggalkan syirik, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.
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I A * '#'(i ldan alat sekali-kali tidak minta upah

kepadail,u atas ajalmn-aiakan i/z) maksudnya adalah, aku tidak

meminta upah kepada kalian atas penyampaian risalah ini, dan aku

tidak mengharapkan itu dari kalian.

itA irl @pahh) maksudnya adalah, yang aku minta dan aku

harapkan, tidak lain iir5lt ,J,, iF Jy(hanyatah dari Tuhan Semesta

alam) atas apa yang aku lakukan.

pengulang *, gr!"$irtffi 6a*a bertalcwalah pepada Allah

dan taatlah ftcpadah) sebagai penegasan dan pemantapan di dalam

jiwa, disamping terkaitnya masing-masing dengan suatu sebab, yaitu

kejujuran untuk yang pertama, dan tidak antusias terhadap upah unhrk

yang kedua. Ini serupa dengan ungkapan "mengapa engkau tidak takut

kepada Allah terkait dengan menyakitiku, padatral aku telah

merawatmu sejak kecil? Mengapa engkau tidak takut kepada Allatr

terkait dengan menyakitiku, padatral aku telah mengajarimu setelatr

kau dewasa?" Didatrulukannya perintah untuk takut kepada Allatt

daripada perintah menaati-Nya karena takut kepada Allah merupakan

alasan untuk menaati-NYa.

Itfi;'.j16i:3\3 A {}1$G'(mereka berknta, "Apakah kami akan

beriman kepadamu, padatul'yang mengikuti kamu-igt9h orang-orang

yang hinoi'1. 'o!t:'lt adalah bentuk j*u1offi iiif, uentut< jamak
- 

tairr-nyaJtilf, l* bentuk muannots-nya..r[i. arti"y" adalah orang-

orang yang tidak terpandang sedikit hartq dan tidak bermartabat-

Mereka dipandang hina kuena sedikitrya harta dan tidak terpandang,

atau nasabnya tidak bernilai.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah golongan

pekerja yang remeh.

Penafsiran ayat-ayat tersebut telah dikemukakan dalam sgratr

Huud.

TAFSIR FATHUL QADIR 205



.Ibnu Mas'ud, Adh-Dhahhak, dan Ya'qub Al Hadhrami
membacanyu llrfrili 'di,(!tj (padahal para pengikutrnu adalah orang-

orang yang hina). An-Nahhas berkata, "Ini qira'ahyang bagus, karena

huruf wawz ini seringkali diikuti oleh isz."

g$f adalatr bentuk jamak dari lri (pengilot)

Nuh lalu mer{awab mereka dengan mengatakan , :}Kl.r}(,
6];- (bagaimana aht mengetahui apa yang telah mereka

kcrjakan?). $fui sini sebagai tambahan. Maknanya adalah * 6l
|*, yakni aku tidak dihrgaskan rmttrt mengetatrui apa yang tetah
mereka kerjakan, akan tetapi aku ditugaskan unhrk menyeru mereka
kepada keimanan dan mengarnbil pelajarannya, bukan tentang

pekerjaan dan produktivitas atau miskin dan kaya.

Seakan-akan maksud perkataan mereka Itfi;ni ;*,35
@adahal yang mengihtti kamu ialah orang-orang yang hina) adalatl

menunjtrkkan bahwa keimanan mereka tidak berdasarkan pandangan

yang benar, karena itutah Nuh menjawab mereka dengan jawaban ini.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalatr,

sesungguhnya aku tidak mengetahui batrwa Allah akan memberi
mereka petuqiuk atau menyesatkan mereka.

lr;)is 5 3t {i $'A:* il (perhrtungan [amat perbuatanJ

mereka tidak lainfianyalah kcpada Tuhonh+ kalau kamu menyadar)
adalah, perhitungan amal perbuatan mereka dan

pengetahuan tentang amal perbuatan mereka hanyalah unrsan Allalt
jika kalian termasuk orang-orang yang menyadari dan memahami.

ro,, Jumhur meurbacanya 'b;$, dengan hrlruf faa'. Sementara

Ibnu Abi Ablah, Ibnu As-Surnaifi', Al A""j, dan Abu Zw'ah
membacanya dengan huruf yoo', yaitu seakan-akan meninggalkan
khitlub kepada orang kafir dan beralih kepada memberitakan tentang

mereka.
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Az-Zajjaj berkata, .,Produktivitas (pekerjaan mencari nafkah)

tidak termasuk faktor yang membahayakan dalam urusan agama."

Betapa indah perkataan beliau, U;S pq 6 T$ ldan alat

sekati-knti tidak akan mengusir orang-orang ydng beriman). Ini

jawaban dari Nuh terhadap perkataan mereka yang memintanya untuk

mengusir orang-orang yang telah beriman itu.

"G 3j {1 E1 ot, (aht finiJ tidak lain melainkan pemberi

p:eringatan yang menjelaskan) maksudnya adalah, aku hanyalah

seoftmg pemberi peringatan yang menerangkan apa-apa yang Allah

SWT perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya kepada kalian.

Kalimat ini sebagai alasan untuk kandungan redaksi yang sebelunnya.

6 , "6K d- ;,i I ,'! $6 1*rrrka bertrata,

"Sungguh, jika knmu tidak fmauJ berhenti hai Nuh, niscaya benar-

benar lramu aftan termasuk orang-orang yang. dirajam.') maksudnya

adalatr, jika kamu tidak berhenti mencela agama kami dan tuhan-tuhan

kami, niscaya karrru akan termasgk oftmg-orang yang dirajam dengan

bebatuan.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr, termasuk

orang-orang yang dicerca.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah,

termastrk orang-orang yang dibrmuh. Dengan begitu, mereka telah

beralih dari berdebat dengan Nuh kepada menuqiukkan kesombongan,

kesewenangan, serta ancaman.

Tatkala Nuh mend€ogar perkataan mereka ini, 6 ilrJ; i6
6.K <N"n berkata, "Ya Tuhanht, sesungguhnya karmht telatt

mendustakan aht.") makzudnya adalab terus-menerus mendustakanku

dan tidak mau mendengar perkataanku serta tidak mau menerima

seruaoku.
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th W ,* 'e'6 @oY itu adakanlah suatu kcputusan

antaraku dan antari mietra). $ir adalah i3Sjr lteputusan), yakni

berilah suatu keputusan antara aku dan mereka.

Tentang makna iiiir, rchh dipaparkan.

'4;lS q ,; .-6 ,*; (dan selamatkanlah aku dan orang-
orang yang mulonin besertaht). Tatkala dia berdoa kepada Tuhannya

dengan doa ini, Allah pun mengabulkannya, -gl3i A- i;3 ;;, fffi
gj.;,Jft (maka Kami selamatkan Nuh dan orang-or(mg yang

besertanya di dalam kapal yang penuh muatan), yakni iijl;;:t't;lJt
(kapat yang penuh muatan). j.3jt artinya muatan yang memenuhi
kapal, berupa manusia, binatang, dan barang.

6$1 3{, gr* 
? (kcmudian sesudah itu Kami tenggelamkan

orang-orangyang tinggal) maksudnya adalah, kemudian setelatr Kami
selamatkan merekq K€mi tenggelamkan orang-orang yang masih
tertinggal dari kaumya.

'';S ,Jly' 4'irl (sesungghnya pada yang demihian itu benar-

benar terdapat tanda [kchtasaan Attah])maksudnya adalah tanda dan

pelajaran yang besar . 'rr3 f,Ki<AG Qetapi kebanyakan mereka

tidak beriman). 6tL di sini sebagai talnbahan. Demikian menurut

Sibawaih dan lainnya, sebagaimana telah dipaparkan.

1;j ,rA A iiiJ ""b (dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah
Yang Maha Perkasa lagi Maha Peryayang) rnaksudnya adalah Yang

Maha Mengalatrkan musuh-mustrh-Nya dan Maha Penyayang

terhadap para wali-Nya

ii 'q#i lC aff gam Ad telah mendustakan para rasu[).

Ta'nits-nya li'l di sini berdasarkan penyandarannya kepada iiJir
(kabilatl), karena Ad adalah bapak mereka yang paling tua. Jadi,

pendustaan mereka terhadap para rasul, kendati mereka hanya

mendustakan seorang rasul, adalah sebagaimana dijelaskan dalam

kisahNuhtadi.
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'otX {t :; 'tF p 36'sy (ketika saudara merekn Hud berkata

kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertalcwa?')- Pembahasan

tentang ini sama dengan pembahasan pada kisah Nuh tadi.

Demikian juga, #JtAuS@ p*6 ';d\W6@ eJ 3;{t it-
.brJ[ii 

,J,, li lyei| -"iV 
u+& (sesungguhnya aku adalah seorans

rasul kepercayaan fyang diutusJ kepadamu, maka bertakwalah

kepada Allah dan taatlah trepadaht. Dan sekali-kali aku tidak minta

upah kepadamu atas ajakan itu; upahht ttdak latn hanyalah dari

Tuhan Semes ta alam),penjelasannya telatr dikemukakan sebelumnya.

irfra'{rt; e ,kir}Si @popah 
pamu mendiripan pada,tiap-

tiap tanah tinggi f,orgrrnon untuk bermain-main).,gilt adalatr tt(lit

urlli ,y €;t (tanah tinggt), bentuk jamak dan *7- Dikatakan: i5
i*il ti;, *tiryu adalatr, seberapa tinggr tanahmu?

Abu Ubaidatr berkata,'!!r aaatu L,lr:fi (ketinggtan), bentuk

jarnak dari t.r.'
Qatadah, Adh-Dhahhak, dan Al Kalbi berkata, *folt aaAaU

i.,fur 6alan).'

Demikian juga yang dikatal@n oleh Muqatil dan As-Suddi.

Penggrmalcan kata fo]r untuk tanah yang tinggi memang

dikenal di kalangan ahli bahasa, contohnya ungkapan Dztr Ar-Rtrmah

berilut ini:

-*t'ai'J# GtFt'ot*
"Kilatanbulu sayap bagtondolonnya tanpa di atas r*innan tinggi,

Yang sayaprrya berkcrlrykcrlip pada malam htri-"

Ada juga yang mengatakan bahwa !!r "aaan i#l Gunung;

bukit), yang bentuk tunggalnya ii,-1, dan bentuk jamatnya f$f.
, Mujatrid berkat4 *Itu adalah celatr di antaxa dua gungng atau

bukit."
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Diriwayatkan juga darinya, bahwa itu adalah jalan kecil di

bukit atau di ujung.

Diriwayatkan juga darinya, batrwa itu adalah tempat

pengintaian

Makna ayat ini adalatr, sesunggrihnya kalian membuat

bangunan-bangunan di setiap tempat yang tinggi, yang dengan begitu

kalian telah bermain-main dengan membuat bangunan-bangunan itu
sertamempermainkan orang-omng yang lewat dan merugikan mereka,

karena dari bangunan-bangrrnan yang tingg itu kalian mengawasi

jalanan sehingga mengganggu kenyamanan orang-orang yang

melaluinya dan merugikan mereka.

Al Kalbi berkata, "Maksudnya adalah bermain-main dengan

memungut harta dari orang yang lewat." Demikian yang diceritakan

oleh Al Mawardi.

Ibnu Al A'rabi berkata, "&11 adalah ,;F, @ertapaan rahib).

fo}t i"gu berarti benteng atau menara tinggr di padang sahara. !]r
juga berarti anak bukit yang tinggr. Tentang lataz/n !}t aAu aua

macam logat atau aksen, yaitu dengan kasrah pada hunrf raa' darr

denganfathah;'

L6 'r;J;i3; (dan kanu membuat benteng-benteng).'edt
adalah bangunan-bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh

manusia

Abu Ubaidah berkata, "setiap bangunan adalah 'tbi."
Derffiian juga yang dikatakdn oleh Al Kalbi dan lainnya

' Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah benteng-benteng

yang kokoh. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan yang

lainnya.
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Az-Zajjaj berkata, "Itu adalah wadatr-wadah penampungan air

yang dibuat di bawah tanah. Bentuk tunggalnya elbi darrL "€bi.

Contonya ungkapan Lubaid berikut ini:

e,v;rt)6:iliflt Adr C4l,?pt &G'rq;.
'Kami menjadi usang, sedanglmn bintang-bintang yang terbit tidak

usang.

Sementara gunung-gunung danwadah-wadah air tetap begitu setelah

lcetiadaan l(ami'."

Dalam syair tersebut tidak ada yang menunjukkan secara jelas

perkataan Az-Zajjaj,akan tetapi AI Jauhari berkata, "il,f,ZJlt--dengan

dhammah pada huruf nuur* adalah r;rgJt (telaga), yang air hujan

berhimpun di dalamny a.'gt:":Stadalatr i ;;it (benteng-benteng)."

Abdurrazzaq berkata "Menurut logat Yaman, 'gr:ait adalah

istana-istana yang tinggl."

Makna 'aJ.\j '$13 g*gon maksud suplya komu kckal [di
duniaJ?) adalahm, mengharapkan untuk kekal.

Ada juga yang berpendapat bahwa 
"t 

i ai sini sebagai kata

tanya rmtuk memburukkan, yakni apakah (dengan begitu) kalian bisa

kekal? Seperti ungkapan ,# Uiii, yrt*i ,# Jn (apa kau mau

mencelalnr?)

Al Farra berkata" 'Maksudnya adalah, supaya karrru kekal dan

tidak memikirkan kematian."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, seakan-

akan kalian akan kekal selamanya

Junrhru membacanya 'ajifi, secara takhfif. Sedangkan

Qatadah membacanya dengan tasydid.

An-Nahhas menceritakan, bahwa sebagian qira'ah berbunyi

Oiifi'€fg Sementara itu, Ibnu Mas'ud membacanyatS!;lb,l 6.
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U5. HS, ;iEr 6Li @"" apabila kamu merryilca, makg

lramu menyilua sebagai orang-orang kcjam dan bengis). ';kir tyakni

Mujahid dan lainnya mengatakan bahwa ';iqir adalah tindak

kelaliman berupa membunuh dengan pedang (senjata) atau memukul

dengan cambuk. Maknanya adalah, kalian melakukan itu secara

zhalim.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah dengan

pengerusakan. Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan dan Al Kalbi.

Ada juga yang mengatakan bahwa perkiraannya adalatr rill
'N, €ttf laan apabila karnu hendak menyiksa), sehingga tidak

bercarrrpur antara kata syarat dengan penimpalnya. Mawhub'nya

tn-G raa"Akarena sebagu haal.

Az-Zajjaj berkata, "Beliau mengingkari perbuatan mereka itu
karena hal itu dilalcukan secara zhalim. Adapun bila dilakuan secara

haq, maka dengan cambuk dan pedang adalah boleh."

Setelah menyebutkan sifat-sifat mereka yang buruk, yang

menunjukkan kezhalimaq keangkuhan, kedurhakaan, serta

kesombongan, beliau memerintahkan mereka supaya bertalorva, tit
grl+V'ifr @ata bertalcwalah kepada Altah dan taatlah kcpadah).

Beliau menyebutkannya secara global, kemudian merincikannya

dengan mengatakan,'ir-$ &f'fi @ #ii q tr::A e!rt ti;t <a""
bertalwalah kepada Allah yang telah menganugemhkan kcpadamu

apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu

binafing-binatang ternah dan anak-anak). Pengulangan .fi'l sebagai

Penegasan:

gfi *{t (dan kcbun-kcbun dan mata air) maksudnya

adalatr kebun-kebun, sungai-sungai, dan mata air-mata air.

Beliau kemudian menasihati dan memperingatkan mereka 6J

# rJ-4$'W3€3(sesungguhnya aht tahtt kamu akan ditimpa
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adzab yang besar) jika kalian kufur dan terus melakukan apa yang

kalian lakukan itu, serta tidak mensyukuri nikmat-nikmat ini.

Maksud "adzab yang besar" ini adalah adzab dunia dan

akhirat.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas," (il U$|JG
(mereka berkata, 'Apakah kami akan beriman kepadamu'.) maksudnya

adalah, membenarkanmu. "

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, "'rrld*t A;5
Qtadahal yang mengihtti kamu ialah orang-orang yang hina)

maksudnya adalah orang-orang rendahan. "

Dia juga meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata,
*(maksudnya adalah) manusia-manusia rendatran dan manusia-

manusia hina."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, 9j'.ifi +l}1ii @apal yang penuh muatan), dia

berkata, "ir1i.lit (yang penuh)."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan darinya dia berkatq "Tahukah kalian, apa itu
gi.Lfit- Kami meqiawab, "Tidak." Dia berkata, *Yaitu yang datar."

Ibnu Jarir juga meriwayatlran darinya" dia berkata,

"Maksudnya adalah yang keberatan."

*::'T- 
i,"*u. 

*.t'*rru-*T.9r1, "H. ,S; vakni nada
tiap-tiap jalan. 'd!. yak,ai tanda 'oj#, yaluri i,rE t""t* bermain-

main)."

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

meriwayatkan darinya, dia berkata *€t 'rh @ada tiap-tiap tanah

tinggi) yakni /F (t"*pat yang tinggr)."
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Mereka juga meriwayhtkan darinya, tentang 'o;i,A .#
(dengan maksud suptrya kamu l@kor [di duniaJ), maksudnya adala]r,
seakan-akan kamu kekal.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya mengenai firman-
Nya, ';as( (sebagai orang-orang kcjam dan bengis), dia berkata,
"(Maksudnya adalah) orang-orang yang kuat.,,

?# $y-(s4@ <Ab,.ii U K i t ;^Lj W rt:" $6

!# arr@ aJi 3,;fi I 4:tg@ ;,ei )}{ti,wJ
\a'Fi; @''fr| rt Ui lfi"l J6 ir @ t$;.rt

$yaj i1iJ U )& -€JrArj @,br+y-iiffi6@ ?4;

;.4,;@ +y 61i6 oo?;ti@ ajfi( 6 e
)qi ai,j4;;@ l*^ W )-J & @ p#J

'W5tJY#{; ,;+jiit$E@4f 6;

irt @ q-.Al a LK ot{,I";>V 6r'iift<,{ r @
iA6;3rj @ tfi $. J.a Kj ?.h 6,2i6 -r);

'w+r'#\i 6;i1t @ # ia:r, {*

*zz-. z / /
LJ"U3 ci) @+;-'Yi

'u;.fri l,',4 A$e @ ;;p- .{5 $.ii a i,i,:i-:ui'
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'"efi fiU 6((:'*,X c't y}r:.tt & ;6
p\iF\fr;!,,"bb

"Mereka menjawab,'Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu

memberi nasihat atau tidak memberi nasihat, (agama kami) ini
tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu, dan kami sekali-

. kali tidak akan di sdzab'. Maka mereka mendustukan Hucl, lalu

Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan

mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tahanmu, Dialah Yang

Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kaum Tsamud telah

mendustakan rasul-rasul Kefika saudara tnereka, Shalih, berkata

kapada mereka,'Mengapa kamu tidah bertahwa? Sesungguhnya

aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

maka bertakwalah kepadaAllah dan taatlah kepadaku Dan aku

sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahhu

tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta alam. Adakah kamu akan

dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu in) dengan aman, di
dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-tanaman dan pohon-
pohon kurmayang mayangnya lembut Dan karnu pahat sebagian

dari gunung-gunung untuk dijadikan ruitah-rumah dengan rajin;
maka bertakwalah kepadaAAah dan taatlah hepadaku; dan

janganlah kamu menaatipertntuh orang-orang yang melewati

batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak
mengadahan perbaikan'. Mercka berhatar'S es ungg uhnya kamu

adalah salah seorang dari orang+rang yang kena sihir; Kamu'tidak
lain melainkan seorang manusia seperti hami; maka dotanghanlah

sesuatu mukjizat, jika hamu t emong termasuk otang-orang yang

benar'. Shalih menjawab, 'fni seehor unta betina, dia mempunyai
giliran untuk mendapathap air, dan hamu mcmpunyai giliran pula
untuk mendapatkan air di hariyang turtefiu Dan janganlah,kamu,
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sentuh unta betina itu dengan sesuatu keiahatan, yang

merytebabkan kamu akan ditimpa oleh adzab hari yang besar'.

Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka meniadi menyesal,

maka mereka ditimpa adzab. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat buktiyang nyato" Dan adalah kebanyakan

mereka tidak beriman Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar

Dialah Yang Maha Perhasa lagi Maha Penyayang.'

(Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 136-159)

<4y,Si 'i ;* i A $"5 -W f6:, $6 @ereka meniau'ab,
uAdalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau

tidak memberi nasihat.") maksudnya adalah, adanya nasihatnu

maupun tidak ada {51 gaaUn sarna saia) bagi kami. Kami tidak

mempedulikan sesuatu darinya, dan kami tidak memperhatikan apa

yang engkau katakan.

Al Abbas meriwayatkan dari Abu Amr, dan Bisyr

meriwayatkan dari Al Kisa'i, 'r*;tl, dengan meng-idgham'karr

(memasukkan) huruf zhaa'ke dalarn huruf taa'.Inijauh dari tepat,

karena huruf huruf zhaa' adalah huruf ithbaq, hanya bisa dr-idgham'

kan kepada hunrf yang bunyinya sangat dekat. Ini diriwayatkan juga

dari Ashim, Al A'masy, dan Ibnu Muhaishin. Adapun yang lairurya

membacanya dengan izhhm pada huruf zhoa' [yakni dibaca jelas,

tanpa dr-idgham-Y'ankepada hunrf raa l.
'effi3t {ti56 iy(/agana kamrJ ini tidak lain hanvailah adat

kcbiuoon orang dalulO matrsuanya adalab agarna yang engkau

bawakan kepada kami dao engkau seru kami kepadanya hanyalah adat

kebiasaan orarrg-orang dahulu.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalab apa yang

biasa kami lalokail ini adalah adat kebiasaan orang-orang datrulu.

Pemaknaan ini berdasarkan perkataan Al Farra dan yang lain, batrwa
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makna 'o$'i\ !)L adalah i+tjti i'rr luaut kebiasaan orang-orang

dahulu).

An-Nahhas berkata, "Menurut Al Farra, |;;'il ill maknanya

;rjti iir; luaut kebiasaan orang-orang dahulu). Muhammad bin Al

Walid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Yazid, dia

berkat4 '',t-6'ii'riv adalahkepercayaan mereka dan apa-apa yang biasa

mereka lakukan'. Kedua pendapat ini saling mendekati."

An-Natrhas berkata, "Muhammad bin Yazid juga menceritakan

kepada kami, bahwa makna ',i;fi & u'a"un mendustakan orang-

orang datrulu."

Muqatit berkata, "(Maksudnya adalatl) mereka berkata, 'Apa

yang engkau serukan kepada kami ini hanyalatr kebohongan orang-

orang dahulu'."

Al Wahidi berkata, "Itu pendapat Ibnu Mas'ud dan Mujahid'

d;,jt A* t )^+)i adalah (',*(it (bohong), contohnya firman Allatl

SWT, Ky 6#t (Dan kamu membuat dusta). (Qs. Al 'Ankabuut

l2el: t7));'

Ibnu Katsir, Abu Arnr, A[ Kisa'i, dan Ya'qub membacanya

U)\i !ia, d"rrgan fathah pada huruf Htaa' dan suhtn pada huruf

laam.

Adapun yang lain membacanya dbngan dhammah pada huruf

khaa' danhrtruf laam.

Al Harawi berkata, "Maknanya berdasarkan qira'ah pertama

adalah kebohongan dan kedustaan mereka. Adapun berdasarkan

qira'ah kedua adalah adat kebiasaan mereka." Ini memang harus

dibedakan.

Ibnu Al A'rabi berkata, "'itbiradalah i,fitr (aga,a), 3iiiir i"gu
berarti ijrJr (tabiat; budi pekerti), dan Sitir ;.rg" berarti i;t:;i'
fteksatriaan)."
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Pendapat yang benar adalah, apa yang kami lakukan ini

hanyalah kebiasa'an dan perbuatan orang-orang dahulu. Ini dikuatkan

oleh perkataan mereka, d:r:.-';)6 (dan kami sekali-kali tidak akan

di adzab), yakni tidak akan diadzfrtb akibat kebengisan yang kami

lakukan dan lain-lainnya yang biasa kami perbuat.

-# &"rk (maka merepa mendustalan Hud, lalu Kami

binasakan merelm) maksudnya adalah dengan angin, sebagaimana

dikisahkan oleh Al Qur'an pada ayat lainnya.

'A |-iS';t 4: it;@ ar, iSi'o(cJ ''*S + o it
(sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda

[kekuasaan AtlahJ, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan

sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha

penyayang). Penafsirannya baru saja dipaparkan dalam surah inijuga.

mereka, Shalih, berkata kapada mereka, "Mengapa lmmu tidak

bertalwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan

(yang diutus) kepadamu, mafta bertahanlah kepada Allah dan taatlah

kepadatat. Dan aku sekali-kali tidak minta upah lcepadamu atas

ajaknn itu, upahht tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta alam.').

Penafsirannya telah dipaparkan dalam kisah Huud yang disebutkan

sebelum kisah ini.

G*6-q;6 a,'!;:S @dapah kamu akan dibiarlmn tinggal'di

sini [di negeri lamu iruJ dengan aman). Pertanyaan ini untuk

mengingkari, yakni apakah kalian akan dibiarkan dengan nikmat-

nikmat yang A1lah anugerahkan kepada kalian ini dalam keadaan

aman dari kematian dan adzab, serta akan tetap kekal di dunia?
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Dikarenakan nikmat yang disebutkan ini masih global, maka

beliau menafsirkannya dengan mengatakan, dii @ p#5 * ,Z

'U^ W +ai (di datam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-

tanaman dan pohon-pohon hrma yang maydngnla lembut). ?*t
artinya yang matang, Iunak, lembu! dan halus. igtUJt aadah mayang

yang muncul dari buah. Disebutkannya pohon kurma kendati sudah

tercakup oleh penyebutan kebun-kebun adalah karena keutamaan atas

pohon-pohon lainnya. Memang terkadang orang Arab menyebutkan

suatu hal dengan suatu latazh yang mencalorpnya dan yang lainny4

sebagaimana mereka menyebutkan binatang ternak, padahal

maksudnya hanya unta. Demikian juga mereka menyebutkan kebun,

padatral maksudnya hanya pohon kurma.

Ada juga yang mengatakan batrwa yang dimaksud dengan

kebun-kebun ini adalah yang selain pohon kurma. Pengertian yang

pertama lebih tepat

Al Mawardi menyebutkan dua belas makna &, dan yang

paling baik serta paling sesuai dengan batrasa adalah yang telah kami

sebutkan tadi.
z < ,rl.ti*; t;. s.4\ a i},,j (dan lmmu pahat sebagian dari

gunung-gunung untuk diiadikan rumah-rumah dengan raiin)- ''':!Jt

tyakni dmi irh::ladalah b;ri 1l3r Crahatan dan rautan)- ii-:;--'at'|
artinya 6rri (merautnya; mematratnya;. "or-it adalah elriir 6erautan;
pemahatan). Mereka memahat rumatr-rumah mereka di gunung-

gunung karena umur mereka panjang-panjang, sgmentara bangunan

mereka dari tatah mereka lekas hanctu dimakan usia.

Ibnu Katsir, Abu Arnr, dan lbnu Dzakwan26 membacanya

&rj, ta"Fa. hunrf hunrf a/fi

Ulama yanglain membacanya'Ail,dengan huruf alf '

25 Kalimat..dan Ibnu'Dzal$ilan" yang benar adalah Nafi sebagai penggantinya,

sebagaimana yang masyhur
mtshahlbab Ll Qar'an,demikian yang dicantumkan dalam versi cetaknya.
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Abu Ubaidah dan lainnya berkata, "Keduanya b€nnalma

sama"

6iir lyatni dut i*rriladalatrlcsr (rajin; grat).

Abu Ubaid dan lainnya membedakan antara kedua qira'ah ifri"

-"r#**gatakan bahwa irr4;! a*ya cakap dalanr memahat.
-nl 

.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknrdnya adalah

memahat dengan sewenang-wenang.

Sedangkan 'Wj adalah memahat dengan sombong dan

melewati batas. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan lahnya.

Ada juga yang mengatalcan dengan penutr semangat.

Adh-Dhahhalc berkata, "(Makzudnya adalah memahat) dengan

cetrdik."

Qatadah berkata, "(lvlaksudnya adalah) memahat dcngaq

menakjubkan, halus, dan aman." D€mikian juga yang dikatalcan oleh

Al Hasan.

Ada juga yang mengatalcan bahwa maknanya adalah memahat

dengan membanggakan diri. Demikian yang dil<atalcan oleh Al
Akhfasy.

Ibnu Zaid b€*atq "(Maksudnya adalatl) memabat dengan

kuat."

'E,a*51 ,1 Wi{j @ ;,i+j 'irt ViE Qnaka bertahwatah

kcpada Alloh don taotlah kcpadafu; don janganlah kattu menaati

perintah or(mg-orangyog nulewati batas) maksudnya adalah orang-

orang musyrik.

-ii;Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-

orangf;rang menyembelih unta betina yang telah dilarang Allatl

menyembelihnya
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Beliau lalu menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang melewati

batas itu, ';'j+i,-'{; i;*t ni'i;-i$i 0,""g membuat kerusaknn di

muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan). Kebiasaan mereka

adalah membuat kerusakan di muka bumi dan sama sekali tidak

melakukan perbaikan.

'u;.Ai 'u'J -etfJ| (mereka berkata, "sesungguhnya lcamu

adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. ') maksudnya

adalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Demikian perkataan

Mujatrid dan Qatadah.

Ada juga yang mengatakan batrwa ti..:Jit artinya yang diberi

makanan dan minuman. Demikian perkataan Al Katbi dan yang lain.

tadi,';*il adalah 'i, 'i g. (v*g memitiki paru-paru).

Seakan-akan mereka berkata, *tingkau hanyalah manusia seperti kami

yang juga makan dan minum."

Al Farra berkata, "Maksudnya adalatr, sesungguhnya engkau

memakan makanan dan memintrm minuman serta makan sahur

dengan itu."

Contohnya ungkapan Imru' Al Qais atau Lubaid berikut ini:

)At.utri ,p 'u'Et:"; CV;;
*Jikn lcau menanyakan lcami tentang haktkat kami, maka

sesungguhnya kami adalah burung-burung dari antara para makhluk

yang sarapan,"

Imru' Al Qais juga mengatakan,

ytAt) lu*;iu.,#, * P.fuhi e6

"Kami melihat diri kami direndahkan karena kcttadaan,

padahat kami sarapan dengan makanan dan minuman."

CdVo,;
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Al Muarrij berkata, *fit artinya makhluk, menurut bahasa

bani Rabi'ah."

4.#\',y. & oL{9e81ir5;1y4-G lrrnm' tidak tain

melainkan Seorang manusia seperti kami; maka datanglcanlah sesuatu

mukjizat, jitra kamu memang termasuk orang-orang yang benar)

dalam perkataan dan pernyataanmu.

u;(t.,)ii6 
6lrotil, meniawab, "Ini seekor unta betina.') milik

A]irah, j,jJ i- le 'K {.}, $ (dia mempunyai giliran untuk

mendapatlcan air, dan lamu mempunyai giliran pula untuk

mendapatkan air di hariyang tertentu). Kalian tidak boleh mengambil

air pada hari gilirannya, dan unta itu juga tidak akan minum air pada

hari giliran kalian.

Al Farra berkat4 *L:;J artinya jatah air."

An-Nahhas berkata, "Bentuk mashdar-nya dikatakan, - qf
{!, d"ng* dhammah sesuai pendapat mayoritas. Sedangkan UF',
dengan fathah pada huruf 'syiin 

adatah bentuk jroak dari ?1g'
Adapun yang dimaksud di sini adalatr i+pl, dengan kasrah' Jtunhur

membaca kedua lafazh ini demikian, sementara Ibnu Abi 'Ablah

membaca keduanya dengan dhammah."

# i4rt'{:tti ;46#{; (daniangantah kamu sentuh

unta betina itu dengan sesuatu keiahatan, yang menyebabkan kamu

alran ditimpa oleh adzab hari yang besar) maksudnya adalah,

janganlah kalian menyembelil*yq atau memukullya, atau apa pun

yang menyakitinya. Penimpal larangan ini adalah: {'te
w-. 'Ht 6;i:t (trcmudian merekn membunuhnya, lalu

merelra menjadi menyesal) karena penyembelihannya, yaitu ketika

mereka mengetahrri bahwa adzab menimpa akan mereka. Demikian

ini karena mereka diberi tangguh tiga hari, |alu tampaklah tandanya

oleh mereka setiap hari, dan mereka pun menyesal, namun sudatr tidak

berguna lagi penyesalan itu.
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3l3Jii &tG (matm mereka ditimpa adzab) yang dijanjikan

kepada mereka.

6 r|$fr,A{,if @ '"ei, }\U<,ar)'-*: oY aiY
(sesungguhrrya pada yang demikian itu benar-benar terdapat buhi

yang lryata. Dan adalah kcbanyaknn mereka tidak beriman. Dan

sesungguhrrya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perlcasa lagi

Maha Penyayang). Penafsiran ini tetah dikemukakan dalam suratr ini

juga. Kemudian penafsiran kisatr Shalih dan kaumnya telatr

dipaparkan di selain suratr ini.

Ibnu Jarii, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, W Y;
H" (dan pohon-pohon htrma yang mnyangnya lembut), dia

berkata, "Maksudnya adalatr Yang banyak rumputrya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia

berkatq "Matang dan sempurna."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dariny4 dia berkata,

"Menjadi kurma matang dan emptrk."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya juga, mengenai firman-Nya, |#, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) cakap."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dariny4 dia

berkatq *'i*i;tmaksudnya adalah dengan bersuka ria."

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

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata,

"(Maksudnya adalah) dengan tamak."

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

Ibnu Asakir meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas,

mengenai fi rman-Ny a,'ir;iAi'u'J tlil @ e s ung gufu ty a lamu adal ah
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salah seorang dari orang-orang yang knna sihi), dia berkata, "Dari

antarapara makhluk." Sesuai ucapan Lubaid bin Rabi'ah,

';;e'gjxhp
*Jika kau bertanya kepada kami tentang siknp kami...."

Abd bin Humaid juga meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nya, ?2], 6 (dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air), dia

berkata, "Pada hari gilirannya, dia bisa mengeluarkan susunya

sebanyak yang mereka kehendaki."

'o;; ri Lj 6 I J6,it@'495t +j?3 dK

etSu 6icff"i3 S fr";i;&'K &ti'o;:iir
@ AIif 'G K{:4;; J6@ i,*;xA ";trJ s}s.# i
e6s-'Jt@ a# il{Vr€i@ 6J:r- er,F6,* q,
'uq'iiSt.t,'"6W*(5X 'u+$i67"'i ,*!rl

CL

,.,fl 1.$iy @'qajl ilKi sK r:"+9 aS oir

"{ki 6@ -o;15'J,( ifiIt@ A 3d fr ;y
z )/o/
t::i*

'44fr ,5 ti, J ;lsj it\ b 
^:{"

J,t i3,'fr J6!l GD rrf,iii 1*;i AA\;'1( @ f;,fr

't;,K{jis:ttr*
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;.ui'ffi{j @ o5.I{r otL-?ru6a @ lrr;xt'n
':;,;ru -W 

" 
5i WV@ r,+;i,6'ii eli:; {J ii6

Grk$y6-c, -.#An'rA6tB6@#fi1

lriK@D

,*"o3t@

o$17fr 'n 6:{W Ji*, @ 
-"e)ff('"t 3ffi iV

tgJqFa;J6@ q-$fr'nd
# tijtli i,K fi1"fitti ri 4rt $t*,

b5 r;f,'il <liib@'qri i$i'rrr"'41
"Kaum Luth telah mendustakan rosul-rasal, ketika saudara mereka,

Luth, berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?

Sesungguhnya aku adalah seorang rosul kepercayaan yang (diutns)

kepadamu, maka bertakwalah kepadaAAah dan taatlah kepadaka

Dan aku sekali-kali tidah minta upah kepadamu atas ajakan itu;
upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta alam. Mengapa

kamu m.endatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu

tinggalkan istri-istri yang dijadikan olch Tuhanmu untulunu,

bahkan kamu ddalah orang4rrung yang melampaui batas'. Mereka

menjawab,'Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti,

benar-benar kamutermasuk orang-orang yang diusir'. Lath
berkata, 'sesungguhnya aku sangat binci kepada perbuatanmu'.

(Luth berdoa)r'Ya Tuhanhu, selamathanlah aku beserta keluargaku

dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan'. Lalu Kami
selamatkan dia beserta keluarganya semuo, kecuali seorang

perempaon tua (istrinya) yang ternasuk dalom golongan yang

tinggal'. Kemudian Kanti binaso*an yani lain Dan Kami hujani
mcreko dengan hujan (batu), maha amat jeleklah hujan yang

menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu

TAFSIR FATHUL QADIR 225



sesungguhnya padayang demihian itu benar-benar terdapat bukti-

bukti yang nyatu Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman

Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha

Perkasa lagi Maha Penyayang. PendudukAikah telah mendustahan

ras ul-ros al; ketika sy u' aib berkata kepada mereha,' Mengapa kamu

tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seotang tosul

kepercayaan (yang diuttts) kepadamu, maka bertakwalah kepada

Allah dan taatlah kepadaku; dan aku sekali-kali tidah minta apah

kepadamu ata.s ajakan itu; upahhu tidah lain hanyaloh dari Tuhan

Semcsta alart Sempurnakanlah takaron danianganlah kamu

termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan

timbangan yang lurru. Danianganlah kamu merugikan manusia

pada hak-haknya danianganlah kamu meraialela di muka bumi

dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepadaAllah yang

telah menciptakan hamu dan umat'umat yang dahulu'. Mereka

berkata, 'sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-

orang yang kena sihlr, dan hamu tidak lain melainhan seorang

manusia seperti kami, dan sesungguhnya karuiyahin bahwa kamu

benar-benar termasuk otang-orang yang berdusta Maka

jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langil,iika kamu termasuk

orang-orang yang benar'. Syu'aib bethata, 'Tuhanku lebih

mengetahui apa yang kamu keriahan'. Kemudian mereha

mendustakan Syu,aib, lalu mereka ditfunpa adzab pada hari mereka

dinaungi awan. Sesungguhnya adzab itu adalah adzab hariyang

bes ar. S es ungg uhnya p ada yang demikian itu b enar-benat terdap at

tanda (kekuasaan Altah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha

Perkasa lagi Maha PenYaYang."

(Qs. Asy-5Yu'araa' [26]: 160-191)
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Firman-Ny a,';i{}11 -b} ir, ;K (Kaum Lut h t e I ah mendus t akan

rasul-rasuD. Allah SWT menyebutkan kisah keenam tentang para

nabi bersama kaum mereka, yaitu kisah Luth-

Penafsiran firman-Ny u, Lj $6 p rc iy 
5tril.ttca 

saudara

merelra, Luth, berlmta lcepada mereka) hingga Qrrl;fl ;,t & *y
(hanyatah dari Tuhan Semesta alam) telah dipaparkan dalam suratr ini

jug4 dan penafsiran kisah Luth telah dipaparkan secara gamblang

dalam surah AI A'raaf.

Firman-Ny a, t{tsl;'o$1i ir{d (Mengapa kamu mendatangi

jenis lelaki di antara manusia). '.li3li adalah fitr 6afci-taki), yaitu

lawan jti6"t"*puan). Makna Off (mendatangi) adalatr menggauli.

AJ|;I, yakni ?tT -fi. (manusia), atau setiap makluk hidup (bernyawa).

Mereka melakukan perbuatan itu dengan orang-orang asing,

sebagaimana dipaparkan dalam surah Al A'raaf.

&5A €ir'$ JLti ai:ii (dan tramu tinggattan istri-istri

yang atiaat*an' oleh Tuhanmu untulanu) maksudnya adalah

meninggalkan kaum wanita yang tetah Allatl ciptakan supaya kalian

bersenang-senang dengan mereka. Maksud Lfl:li adalah jenis

perempuan

6iG tr 'iA $ ltat tran kamu adalah orang-orang vang

melampaui batas) maksudnya adalah melampaui batas dalam segala

kemaksiatan, diantaranya menggauli sesama jenis (kaum lelaki).

fl|- ;i 1,r! $e (mer e kn me ni aw ab, " Hai Luth, s e sungguhnv a

jilro lramu tidak berhenti.') dari mengingkari kami dan menjelek-

jelekkan unsan kami, i$l'fi'A ";,fJ (benar-benar kamu termasuk

orang-orangyang diusr) dari negeri kami dan dibuang darinya.

AlX'e Kd3-4t 36 @utn berkata, "sesungguhrrya aht sangat

benci lrepada perbuatanmu.') nrakzudnya adalah menggauli sesama

jenis lelaki '49J '$ (sangat benci kepada perbuatanna) maksudnya

uaaun 'i 'ae*;it (termasuk yang amat membencinya). ,J4'l adalah
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penyair berikut ini:
arOcc-ra

# )j r)rJ' &rtjJ
"Aht tidakmembenci tukang cuka, dan dia juga tidak membenciht."

Ulama lain mengatakan,

iti *rL q 19* u6)
"Memangnya kau mengapa terhadapht saat kau meniauh karena

. benci."

Beliau lalu tidak lagi ingin mendebat mereka, memohon

kepada Allah agar menyelamatkannya, ';tl-|- (i ,tY ,4 ,-; (y"

Tuhanht, selamatlcanlah aht beserta keluargaht dari [akibatJ
perbuatan yang mereka kerjakan) dari perbuatan buruk mereka, atau

dari hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka.

Allah pnn mengabulkan permohonannya, i^*1, ii&7*i Oa"
Kami selamatkon dia beserta kcluarganya semua), yakni keluarganya

dan semuayang mengikuti agamanya.

b*frt ,t $i;'Jy @ccuatt seorang perempuan tua [istrirryaJ
yang termasuk dalam golongan yong tinggal) maksudnya adalah

istrinya Luth.

Makna ';t/"t;fr g (termasuk dalam golongan yong tinggal)

adalah, termasuk yang diadzab.

Abu Ubaidah berkat4 "(Maksudnya adalah) termasuk yang

tetap hipgga renta."

An-Natrhas berkata, "Dikatakan i.t" "tt* yang pergl, dan juga

dikatakan i.rl untt* yang tetap."

]qitiartinya sisa susu. Orang Arab biasa mengatakan ;ai 6
't tt,yakni tidak berlalu dan tidak juga menetap.
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'r+<iig'"i (kemudian Kami binasaknn yang lain) maksudnya

adalah, Kami binasakan mereka dengan ditenggelamkan dan dihujani

batu.

frf; & gt:V (dan Kami huiani mereka dengan huian)

maksudnya 
'uaAafr hujan bebatuan. 'ur'J5 y, illi (maka amat

jeleWah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi

peringatan itu). Yang dikhususkan dengan celaan ini dibuang, dan

perkiraannya adalah';r:irl (hujan mereka).

i;-fr i;r 1i{;3t @ '",r5 iTt 6( 6W A> ait
(sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat buhi-
buldi yang nyata. Dan adalah kcbanyakan mereka tidak beriman. Dan

sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa

lagi Maha Penyayang). Penafsiran ini telah dipaparkan dalam surah

ini juga.

.drfi ';{4 Afi liK lprrraua"k Ait@h telah mendustakan

rasul-rasuD. Nafi, Ibnu Katsir, dan Ibnu Amir membacanya is7$,

dengan satu hurn:d laam dar fathah pada huruf raa'. Mereka

menjadikannya sebagai ismyangtidakma'rifah dengxr huruf alif darr

I aam, dar- di-i dhafah-kankepadanya,Pl.

Ulama yang lain membacanya s5i, secara ma'rifah.

f33i adalah pepohonan yang rindang, yaitu hutan betukar.

Sedangkan 8ii adalatr nama negeri.

Ada juga yang mengatakan batrwa keduanya adalatr sebutan

untuk hutan belukar.

Al Qurttrubi berkata, "Apa yang dikemnkakan oleh Abu

Ubaid, bahwa Ki adalatr ftrma negeri yang mereka tinggali, dan i3-li
adalah nama keseluruhan negerinya, adalah suatu pendapat yang tidak

valid dan tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Seandainya

diketahui, tentu perlu dicermati lebih jauh, karena semua ulama

menyelisihi pendapat ini."
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Abu AIi A1 Farisi berkata, "i3lji adalah bentuk ma'rifah dali

a(f. eiU hamzah-nya dibuang trntuk meringankan, maka harakatrya

dipindahkan kepada hrxuf laam."

Al Khalil berkata, "i<ifuiadalah hutan belukar yang ditumbuhi

oleh sidr, arak, dan pepohonan halus lainnya." [Pohon arak adalah

pohon yang batangnya biasa dibuat siwak].

'r;i;$ t3"'fi JE iy ltcetitra Syu'aib berkata kepada mereka,

"Mengapa kamu tidak bertakwa?'). Di sini tidak disebutkan it'l
(saudara mereka) sebagaimana pada kisah para nabi sebelumnya,

karena Syu'aib tidak termasuk penduduk Aikah secara nasab. Ketika

menyebutkan Madyan, Atlah menyebutkan ti:;l i3;1 (Saudara

merelrn, Syu'aib). (Qs. Al A'raaf [7]: 85; Huud [11]: 84; Al'Ankabuut

l29l:.36).Itu karena beliau dari kalangan mereka. Penjelasan tentang

nasabnya telah dipapa(kan dalam suratr Al A'raaf.

Firman-Ny u, A 5;i 'fi 4y $esunssrthnya aht adalah

seorang rasul kepercayaan [yang diutusJ lcepadamu)hingga O & Jt
'44;rt (hanyalah dari Tuhan Semesta alam). Penafsirannya telah

dipaparkan dalam surah inijuga.

Firman-Nya, 'uq;5i '*'$K {t i#\ 65 6"-purna*anlah
talrnran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan)

maksudnya yaitu, sempurnakanlah takaran dan timbangan bagi yang

berinteraksi dengannya, dan janganlatr kalian termasuk orang yang

merugikan orang lain, yatari dengan mengurangi takaran dan

timbangan. Dikatakan 
',t;jri J#, 'o;;Zf artinya aku mengrrangi

takaran dan timbangan. Contohnya adalatr firman Allah SWT, lib
'or*- iSii tt $j{ 1Oo" apabila rnereka menaknr atau menimbang

untuk or ang lai4 mer eka mengurangi). (Qs. Al Muthaffifiin [83] : 3).

Allah SWT lalu menambah penjelasan dengan berfirman, !i;i
d4i qlL:di (dan timbanglah dengan timbangan yang lurus),

iatni berikanlatr hak timbangan secara lurus. Penafsiran ini telah
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dipaparkan dalam suratr Al Israa'. Lafazh 
"21I,.i,{,\ 

dibaca dengan

dhammah dan kasrah

M,i"6i iH *i (dan i anganl ah pamu m erugipan manus ia

pada hak-halvrya). u$t tyakni dari Vfr adalatr ,ai3r lturang).
Dikatakan 'iA'^-:. apabila mengurangi haknya. Maksudnya adalah,

jangantah kalian mengurangi hak-hak orang lain yang merupakan hak-

hak mereka. Ini bentuk umum setelatr yang khusus. Penafsirannya

telah dipaparkan dalam suratr Huud.

e-# ,8i gW {3 (daniangonlah kamu meraialela di mula

bumi dengan membuat lcerusakan). lni penafsirannya juga telatr

dipaparkan dalam surah Huud.

l'{:*1't+}ft'ff ,s$ WV (dan bertatcutalah trepada Attah

yang telah menciptakan lcamu dan umat'umat yang dahulu). Jumhur

membacanya dengan kasrah pada huruf iiim dan baa' serta tasydid

padahuruf taam1'7561.

Abu Hushain, Al A'masy, Al Hasan" Al A'raj, dan Syaibatt

membacanya dengan dhammah pada keduanya serta tasydid pada

htruf laam

As-Sulami membac,anya dengan *thlh pada huruf jiim datr

suhtn pada huruf Saa'. full adalah aiJliJt (makhluk), demikian

perkataan Mujahid dan y*g lain, yakni umat-umat terdatrulu.

Dikatakan tk & "oii '&, yakni l# (ru* diciptakan berwatak

demikian).

An-Natrhas berkat4 "Makhluk disebut juga V, dengan

lrasrah pada dua huruf pertarnanya serta tasydid pada huruf laam-

Atau dhammah pada keduanya sefia tasydid pada huruf laam. Atau

dengan dlummah pada huruf iiim dan suhtn, dhammah, atau fathah

'*"nft#:*berkata, ..jsi, .iisir ,M,a* ii,r, adalah

beberapa macam logat yang maknanya sejunlah manusia. contohnya
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firman Allah Ta'ala, IiS Y (sebagian byar diantaramz.t). (Qs.

Yaasiin 136l: 62). Maksudnya adalah t:-f.S W (sejumlah banyak).

Contohnya juga ucapan penyair berikut ini:
,Ac itat*;q p:c&1 L?r:// 

'Kematian adalah peristiwa terbesar

yang melalui htmpulan besar'."

rArS$y:J-ft@ir{Sqi'C6t01'(meretrabertrata,
"Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orailg yang

lrena sihir, dan knmu tidak lain melainknn seorang manusia seperti

kami."). Penafsirannya telatr dipaparkan secara gamblang dalam surah

ini juga.

'4ri<rt '; 6ffr ub @on sesungguhnya kami yakin balwa
lrnmu benar-benar termasuic orang-orang yang berdusta). Lafazh isl

adalalr mukhaffafah [yang diringankan] dari tsaqilah [dari yang ber-

tasydidl, yang berfungsi pada dlwmir sya'n yang diperkirakan. Huruf
laam-nya di sini untuk memisalrkan, yakni yang berdusta mengenai

kerasulan yang kamu nyatakan kepada kami.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini unhrk menafikan, dan

hrxaf taam ini bermakna if (melainkan), yalcni tidaklah kami
meyakinimu melainkan termastrk orang-orang yang berdusta.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

#rt 'd. 6:{ CF S;ft (maka jatuhkanlah atas kami
gumpalan doi langit). Syu'aib mengancamkan adz.ab kepada mereka

bila mereka tidak beriman, lalu mereka mengatakan perkataan ini
karena menganggap tidak mungkin hal itu terjadi. i4$ aAaan Lliir
(potongan).

Abu Ubaidatr berkat4 "Li$t adalatr bentuk jamak dmi'uil5,
seperti kata ig dan ifu.'
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Al Jauhari berkata, *lei*3I adalah potongan dari sesuatu'

Dikatakan U5 ',y ry et @erilah aku sepotong dari pakaianmu).

Bentuk jamaknya iJ,l,S .-

Penjelasannya telah dipaparkan dalam surah Allsraa'-

' 'ori-+#I iy AK 6y $ita knmu termasuk orang-orang yang

b enar) dalam pernyataanmu itu.

'b$i' q F tg JG 6vu'oib berkata, 'Tuhanht lebih

mengetahui apa yang ftamu fterjakan.') maksudnya adalah syirik dan

kemaksiatan. Lalu Dia akan membalas kalian atas itu semua bila Dia

menghendaki. Ini merupakan ancaman yang sangat keras.

'r;.K (lcemudian mereka mendttstakan Syu'aib). Mereka justru

terus mendustakannya dan tetap melakukan perbuatan mereka. iiT
ffit ;4.?(i ltatu mereka ditimpa adzab pada hari merela dinaungi

avvan). iibr aaaUfr f6.L.lt (awan). Allah mendirikan awan itu di atas

kepala mereka, talu menghujani mereka dengan api, sehingga mereka

binasa. Altah telah menimpakan apa yang mereka tantang, karena bila

mereka memaksudkan potongan dari awan, maka itu cukup jelas, dan

bila mereka memaksudkan potongan dari langit, maka telah

diturunkan adzabkepada mereka dari arah langit.

Di-idhqfah-kannya latazh $(i kepad" i'$i 1; dan bukan

kepada fiAiA"rtriuan menunjukkan bahwa pada hari itu bagi mereka

ada adzab lain selain adzab dari awan. Demikian menurut suatu

pendapat.

Allah SWT lalu menyebutkan sifat adzab yang ditimpakan

kepada mereka dengan firman-Nya, * li ,itli 6( i31

(sesungguhnya adzab itu adalah adzab hari yang besar), karena ad2;b

iQr sangat keras terhadap mereka yang tiada bandingnya.

{} ,ifr'!L 4l;ib@-'r}3 ffi tK;,"'A'#'o 'tY

(sesunggphnya pada yang demikian itu'benar-benar terdapat tanda

firchtasaan AllahJ, tetapi kebanyakon mereka tidak berimon Dan
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sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perknsa lagi

Maha Perryayang). Penafsiran ini telah dipaparkan secara gamblang

dalam surah ini juga, sehingga kami tidak mengulanginya.

Pengulangan kalimat-kalimat ini pada kisah-kisah ini, yaitu berupa

ancaman, celaan, dampratan, penetapan, dan penegasan, dapat

dipahami dari rangkaian kisahnya dan penuturan.

AI Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai firman-Ny 
^, €,5 :; €b 'K 6f, 6 |iaitt (dan kamu

tinggallcan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untulcmu), dia

berkata, "Kalian tinggalkan kemaluan kaum wanita dan beralih

kepada dubur kaum lelaki dan dubur kaum wanita."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa

itu dari Ikrimatr.

Keduanya juga meriwayatkan dari Qatadah, 
*'U*!fi 46ii$t

(lcecuali seorang perempuan tua [istrinyal yang termasuk dalam

golongan yang tinggat),dia berkata, *Maksudnya adatatr istrinya Luth
yang dibiarkan di dalam adzab Allah."

Abd bin Hurnaid meriwayatkan dari Mujahid, *'i{*i yakni

13_ti1eiu6.-

Ishaq bin Bisyr dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny q |4f.A1 ';*;i AG iJK @enduduk
Aikah telah mendwtakan rasul-rasuf), dia berkata, "Mereka adalah

para penghuni hutan belukar dari tepi pantai hingga Madyan. il J6sy

!:i3 tfeti*a Syt'aib berkata kepado mereka). Di sini Allah tidak

mengatakan L# 'iff lsaudara mereka, Syu'aib), karena beliau

bukan dari kalangan mereka. 'oji;{l (mengapa lamu tidakbertakwa?),

bagaimana mungkin kalian tidak bertakwa padatral kalian telah

mengetatrui batrwa aku adalatr rasul kepercayaan (yang diutus) kepada

kalian? Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran dari pembinasaan
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Madyan yang telah dibinasakan lantaran perbuatan mereka sendiri?

Penduduk Aikah, selain berbuat syirik, juga mengikuti tradisi kaum

Madyan, maka.Syu'aib berkata lepadlyqereka, @ U 3;; {l;tj: , ^{"'{IdG @ NV6i \;i'6 (sesungguhnyo aku datah

seorang rasul kepercayaan [yong diutusJ kepadamu, maka

bertalcwalah lrepada Allah dan taatlah kepadala,t; dan aku seknli-kali

tidak minta upah kepadamu) daiharta kamu atas ajakan itu, <LG; i,t
6ifr J.t {i (upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta alam)-
'{i'!i':;t*!5 '& ,s$i W$ (dan bertahoatah kepada Allah vang
telah menciptakan lcamu dan umat-umat yang dahulu), yakni generasi-

generasi terdahulu yang dibinasakan karena kemaksiatan, sementara

kalian tidak dibinasakan seperti mereka. ',*iA i" -.A -ti3t 
6V'

(merelra berkata, 'sesungguhnya lamu adalah salah seorang dari

orang-orang yang kcna sihir'.). Maksudnya adalatr dari orang'orang

y*gloho*s- W Jr;;V @ a,,.+<lf ';iffr' "\t6rfiSy3f-r'
Wt'i6.{go" kannu tidak lain melainkan seorang manusia seperti

lrami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar

termasuk orang-orang yang berdusta. Maka ianhkanlah atas kami

{(natan dari tangit), yakni potongan dari langit. ;; 3Ii" i:fr
ItBlit ltatu mereka ditimpa adzab pada lwri mereka dinaungi m,an).

Allah mengirim angin panas dari Jatranam kepada mereka. Lalu angin

itu melingkupi mereka selama tujuh hari hingga mereka dimatangkan

oleh panas. Rumah-rumatr mereka dipanaskan, air-air mereka di dalam

sumur-sumur dan sumber-sumber air pun mendidih, hingga mereka

keluar dari nrmatr-rumatr dan tempat-tempat tinggal mereka untuk

melarikan diri, sementara angn panqs terus menyertai mereka. Allatl

lalu menimpakan panas matatrari di atas kepala mereka hingga

meliputi mereka, sehingga merengganglatr sendi-sendi mereka. Allatl
juga mengiqim hawa panas dari bawatr kaki mereka hingga

merontokkan daging-dagtng kaki mereka. Kemudiar.r terbentuklatr

naungan seperti awan hitam, dan tatkala mereka melihatnya, mereka

segera berlindung dengan naungannyq dan ketika mereka semua telatr
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berkumpul digulunglah mereka semua hingga binasa. Sementara itu,

Atlah menyelamatkan Syu'aib dan orang-orang beriman yang

bersamanya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Hakim
juga meriwayatkan darinya, batrwa dia ditanya mengenai firman-Nya,

i6t ,5- 4t:i $::';E (lalu meretca ditimpa adzab pada hari mereka

dinaungi atvan), dia berkatq "Allah mengirimkan panas yang sangat

kepada mereka, lalu panas itu menyesakkan napas mereka, maka

mereka masuk ke dalam rumah-nlnah meteka, lalu panas itu masuk

menerpa mereka di dalam rumatr-rumatr mereka dan menyesakkan

napas merek4 maka mereka keluar dari rumatr dan melarikan diri ke

perbukitan. Allah SWT lalu mengirimkan awan yang menaungi

mereka daxi terik matahari, dan di situlatr mereka merasakan dingin

dan nikmat. Lalu sebagian mereka mengajak sebagian lainnya, dan

ketika mereka telatr berkumpul di bawahnya, Allah menjatuhkan api

kepada mereka, dan itulatr adza;b pada hari mereka dinaungi awar."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dau Al Hakim juga meriwayatkan

darinya, dia berkat4 "Siapa di antara ulama yang mencerithkan

kepadamu tentang adzab pada hari mereka dinaungi awan, maka

dustakanlatr dia."

Saya katakan: Apa yang selayaknya kita katakan mengenai dia

RA (Ibnu Abbas) terkait ceritanya yang telah kami kemukakan tadi?

Mungkin bisa kita katakan, bahwa keberadaannya sebagai "lautan

ilmu" yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya tentang

penalnuilan Kitab-Nya lantaran doa Nabi SAW, barangkali saja itu

dikhusuqkan dengan pengetahuan tentang hadits ini, tidak termasuk

disiplin ilmu yang lainnya. Oleh karena itrr, siapa yang menceritakan

tentang adzab pada haxi naungan awah tidak seperti yang

diceritakannya itu, maka dia memerintalrkan kita untuk

mendustakannya, karena dia telah mengetatruiny4 dan orang lain

tidak mengetahuinya.
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''t l7Y .r; b'Wr:$ 6{,:,{ WJ drrgi'62;-,

LAi.*J'6Wi4$ 5:;,
"Dan sesungguhnyaAl Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh

Tuhan Semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin
(libril), ke dalam hatimu (Muharunad) agar karnu menjadi salah

seorang di antara orang4rang yang memberi peringatan, dengan

bahasaArab yang jelas. Dan sesunggtrtnya Al Qur'an itu benar-

benar (tersebut) dalam Kitab-Kitab orang yang dahulu Dan apakah

tidak cukup menjadi bukti bagi mcreka, bahwa para ubma bani

Isra'il mcngetahukya? Dan kalauAl Qur'an itu Karuiturunkan
kepada salah seorang &iri golongan bukan Arab, lalu dia

membacakannya kepada mereko (orang-orang kaftr); niscaya

mcreka tidak akan beriman kepadanya Demikianlah Kami
masukkan Al Qur'an ke dalam hati orang-orung yang durhaka

Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat adzab

yang pedih, maka datanglah odzab kepada mereka dengan

mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya, lalu mereka

berkata, 'Apakah kami dapat diberi tangguh?' Maka apakah

mereka meminta supaya disegerakan adzab Kami? Maka

bagaimana pendapatmu jika Kart berikan kepada mereka

kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada

mereka adzab yang telah diancamkan kepada'mereka, niscaya tidak

berguna bagi mereka apayang mcreka selalu menikmatinya Dan

Kami tidak mcmbinasakan sesaalu negeri pan, melainkan sesudah

ada baginya otang-orang yang membefi peringatan; untuk meniadi

peringatan Dan Kami sekali.kali tidah berlaku zhalim. Dan Al
Qur'an itu bukanlah dibawa turun oleh syetan-syetan Dan tidaklah

patut mereka membawa turun Al Qur'an ita, dan mereka pun tidak

akan kuasa Sesungguhnya mcreka benar-benar diiauhkan

daripada mendengar Al Qur'an itu Maka janganlah kamu menyeru
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(menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan

kamu termasuk orang-orang yang diadZab. Dan berilah peringatan

kep ada kerab at-ker ab atmu yang terdekat, dan rendah kanlah dirimu

terhadap otang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang

beriruan. Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah,

'sesunggahnya aka tidak bertanggung iawab terhadap apa yang

kamu kerjakan'. Dan bertawokallah kepada (Allah) Yang Maha

Perkasa tagi Maha Penyayang. Yang melihat kamu ketika kamu

berdiri (untuk shalat), dan (melihat pula) perubahan gerak

badanmu di antara orang-orang yang suiud- Sesungguhnya Dia

adalah Yang Maha Mendengat lagi Maha Mengetahul Apakah

akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syetan-syetan itu

turun? Mereka turun kepada tiapaiap pendusta lagi yang banyak

dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada syetan) itu, dan

kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta- Dan penyair-

penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesal Tidakkah kamu

melihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwa

mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak

fitengerjakan(nya) ? kecuali otang4rrang (penyair-penyair) yang

beriman dan beiamal shalih dan banyak menyebutAllah dan

mendapat kemenangan sesudah menderita keZhaliman. Dan orong-

orang yang z.halim itu helah akan mengetahui ke tempat mana

mcreha akan kembcli" (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 192-227)

Firman-Ny4 'a}q $W fi|, (dan sesungguhnya Al Qur-an

ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan Semesta alam). Dhamir'rrya

kembali kepada berita-berita yang ditunmkan kepadanya, yakni, dan

sesungguhnya berita-berita ini. Atau, dan sesungguhnya Al Qur'an ini,

walaupun sebelumnya itn tidak disebutkan karena sudah cukup

maklum.
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Ada juga yang mengatakan batrwa ini dengan perkiraan adanya

mudhaf yang dibuang, yakni ,!-F :i (yang memiliki penurunan).

Adapun bla j-;ii bermakna i;, fait**tan), maka tidak perlu

diperkirakan adanya mudhaf.

e$t U * tj (dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin
(Jibril)). Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hafsh dari Ashim

membacanyu tj, secara takhfif, sedangkan yang lain membacanya

dengan t asy di d. Kalimat L,,jfi '$ AA"* nas hab berdasarkan q ir a' ah

yang kedua karena sebagai maful bih. Qira'ah ini dipilih oleh Abu
Hatim dan Abu Ubaid.

U..ii i$ uAAuilibril, sebagaimana firman-Nya, <rg i :i
# tp d5 f{{|tH.(3361trnta*nnlah, "Barangsiapa yang meniadi

musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunlcannya [Al Qur'anJ lce

dalam lutimu). (Qs. Al Baqarah pl:97).

Makna jji & (ke dalam lutimu [Mulwnmad| adalah,

dibacakan ke dalam hatinya. Alasan pengk*rususan hati adalah karena

merupakan indra batin yang pertarna.

Abu Hayyan mengatakan bahwa 4 g (ke dalam hatimu

[Muhammad) dan 'oKl AS* kamu menjad) terkait dengan 'dr)

(diba'nta turun).

Pendapat lain menyebutkan bahwa bisa juga terkait dengan

SiE git"runlcan).

Pendapat pertama lebih tepat.

Dibaca juga J:l,dengan tasydiddalam bentuk bina'lil maful,
danfa'il-nya adalah Allah SWT. Dengan qira'ah ini, maka latazh$
marfu'katena niyabah.

Kalimat ,rilli'qtK+(agar lamu menjadi salah seorang di
antara orang-orang yang memberi peringatan) sebagai alasan

penuruum, yakni menurunkan itu agar engkau memberi peringatan
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kepada mereka tentang peringatan-peringatan darr adzab-adzab yang

disebutkan di dalamnya.

fafiql # # eq, (dengan bahasa Arab vang jelas) terkait

dengan q$S*g*rdr,y" adalah, agar engkau menjadi salah seorang

di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa ini.

Abu Al Baqa' membolehkan ini sebagai badal dari I
Ada juga yang mengatakan terkait dengan tt, aur-

dibelakangkannya ini untuk memfokuskan kepada penyebutan

peringatan. Allah SWT menjadikan Al Qtr'an berbatrasa Arab dengan

bahasa Rasul Arab agar orang-orang musyrik Arab tidak berkata,
..Kami tidak memahami apa yang engkau katakan selain dengan

bahasa kami," sehingga terputuslatr huiiatr mereka dan gugurlah

alasan mereka.

'd;'i1#,4{i$ g* sesungguhrrya Al Qur'an itu benar-benar

[tersebutJ dalam Kitab-Kitab orang yang dahulu) maksudnya adalalU

sesunggUhnya Al Qur'an ini berdasarkan hutarm-hgkumnya adalah

mencalcup syariat-syariat dalam Kitab-Kitab para nabi terdatrulu. i]lr
adalatr t3ir lntuU-kitab), bentuk tunggalnya irij. Penafsiran seperti

ini pernah dikemukakan.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dhamir-nya untuk

Rasulullatt SAW.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud Al Qur'an di dalam

Kitab-Kitab orang yang dahulu adalah disebutkan di dalam Kitab-

Kitab itu, dan bukan mencalnrp hukum-hukumnya.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

;\#t uW Ifir Si, { 3, lit (dan apakah tidak cuhtp

menjadi buldi bagi merekg balma para ulama bani Isra'il

mengetahuinya?). Hamzah [partikel tanya] ini untuk mengingkari, dan
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huruf wcrwu-nya untuk meng-'athf-kan kepada kalimat yang

diperkirakan, sebagaimana sering dij elaskan.

arli adalah tanda dan bukti. Maksudnya, apakah tidak cukup

mereka menjadi bukti yang menunjukkan bahwa A1 Qur'an adatah

haq? Bahwa At Qur'an itu diturunkan dari Tuhan semesta alam?

Bahwa Al Qur'an itu disebutkan di dalam Kitab-Kitab orang-orang

terdahulu? Bahwa itu diketatui oleh para ulama bani Isra'il secara

umum? Atau orang-orang yang beriman di antara mereka, seperti

Abdullah bin Salam? Kesaksian Ahli Kitab menjadi hujjah atas orang-

orang musyrik, karena mereka merujuk kepada para Ahli Kitab, dan

mempercayai mereka.

Ibnu Amir membac anya 'g*i, dengan huruf taa', dar, ':f.,

dengan rafa'karcnasebagai ism o'€ brakni '6iq, khrbor-nya adalatr ,31

ISi- A""seterusnya. Bisa juga kalimat ini sudah sempurna.

. Ulama yang lain membacanya ;ff, d"og* huruf yaa' , Mn'iy,,-

dengan nashab karena setagai khabar ,fi,a^"ism-nyaadalah I:r;6
dan seterusnya.

Az-Z,ayaj berkata, *IiJ- J ,aAuft ism ;fr, dan {r sebagai

Hwbar-nya. Maknanya adalatr, apakatr tidak ada pengetahuan para

ulama bani Isra'il bahwa Muhammad adalatl seorang nabi yang tanda-

tanda dan petunjuk-petunjuk tentang kenabiannya benar adanya?

Karena para ulama yang beriman dari kalangan bani Isra'il telah

memberitahukan keberadaan penyebutan beliau di dalam kitab-kitab

mereka." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Farra, landasannya

adalatr qira'ah dengan rafa' sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Adapun tentang qira'ah Ibnu 'Amir perlu ditir{au lebih jauh, karena

menjadikan naWrah sebagai ism dan ma'rifah sebagai khabar ttdak

tepat. Contoh dari susunan yang langka ini adalatt ucapan seorang

penyair,

Gr:>jr|*,itU)t
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*Malra tidak suatu silcap darimu (yang berarti) selamat tinggal."

Ulama lainnya mengatakan,

lcrkGryosi
"Danpencampurnya adalah ma&t dan air-"

Tidak ada landasan bagr oragg_ yang mengatakan bahwa

nakirah-nya telatr dikhususkan dengan ;1, k*"rr" berada pada posisi

nashab sebagai haal, sedatgl<an haal bermakna sifat. Jadi, argumen

yang paling tepat adalah yang telah kami sebutkan tadi, batrwa kalimat

itu telah sempuna.

'u6\ii 6 & rriS 5s (dan kalau Al Qur'an itu Kami

turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab)

maksudnya adalah, jika Kami tunrnkan Al Qur'an dengan sifat seperti

itu. kepada salah seorang yang non-Arab, yang tidak dapat berbicara

batrasa Arab. f# {# (lalu dia membacakanrrya kepada mereka

(orang-orang iitirl> dengan bacaan yang benar. <Art 4 6(4li'
(niscrya merela tidak akan beriman kcpadanya), padahal telah

didukung dengan kemukjizatan bacaan seorang non-Arab terhadap

batrasa dankemukjizatanAlQur'an.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, dan

kalau Kami menurunkannya kepada salatr seorang non-Arab dengan

bahasa non-A.rab, lalu dia membacakannya kepada mereka dengan

bahasanya, tentulah mereka tidak akan beriman kepadany4 dan

mereka berkata, "Kami tidak mengerti dan tidak mematraminya." Ini

seperri fnman-Ny a, ,t51'. a:;$'rJ6 E:;16Cj M:4J3 (daniitrotau

Kami Jadikan Al Qur'an itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab,

tentulah mereka mengatakan, "Mengapa tidak dijelaskan 6yat-

ayatnya? ') (Qs.Fushshilat [aU: aa)).

Dikatakan el ht) ata{ghbtbila tidak fasih berbahasa Arab,

kendati dia orang Arab.
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Dikatakan W ,y'rapabila asalnya dari non-Arab walaupun

fasih berbahasa Arab. Hanya saja Al Farra membolehkan mengatakan

'g,Yttbermakna Wl.
Al Hasan membacanya tb+b\i ,g. * Demikian juga

qira'ah Al Jahdari.

Abu Al Fath bin Juni berkata, "Asal ,Ire.iti adatah #rab\i,
latu huruf yaa' nisbah-nya dibuang, dan jamaknya dibentuk dengan

hurufyaa' dan huruf nzun unttrk menur$ukkannya."

<*;51 & Aitrc" 6$K gr*iaontah Kami masukkan Al

Qur'an tre dalan lati orang-orangyang durhafta)maksudnya adalah,

seperti cara memasukkan itutah Kami memasukkannya ke dalam hati

mereka, sehingga mereka memahami makna-maknanya, mengetatrui

ketinggian balrasanya, dan menyadari kemukjizatannya.

Al Hasan dan yang lain berkata "Kami masnkkan syirik dan

pendustaan ke dalam hati orang-orang yang durhaka."

Ikrimah berkata "Kami mastrkkan kekerasan hati."

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Kalimat 6j-i. { (mereka tidak berimaz) mengandung dua

kemungkinan statusnya:

Pertama, kalimat permulaan sebagai penjelasan untuk yang

sebelumnya.

Kedua, berada pada posisi nashab sebagai lnal dar: dhamir

'^t<f,. Bisa juga sebagai hoal dart <*;51 (orang-orang yang

durhala).

Al Farra membolehkan ium pada kalimat 6i,ii-{ karena

mengandung makna syarat dan penimpalnya.

Dia juga menyatakan, bahwa di antara perihal orang Arab, bila

menempatkan f (tiauf.) pada posisi itif (agar tidak) seperti ini,

kemungkinan men-jazm-kan yang setelahnya, dan kemungkinan juga
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me-rafa'-kan, yaitu dengan mengatakan t^fli ) t?' .Wi, dengan

rafa' atau jazm, karetamaknanya "-$5-'41 p irl ;ut" menambatkan

kuda karena bila aku tidak menambatkannya dia akan lepas]'

An-Nahhas berkata, "Menurut orang-orang Bashrah, semua ini

berkaitan dengan kalimat <rj,:i I adalah tidak tepat, karena tidak

boleh j ann tanpa ada yang men-i azm-nya."

ii{t 4g;fry;r-'|i llrtnggo mereka melihat adzab vang pedih)

maksudnya adalah, merekatidak beriman hingga mereka menyaksikan

adzab yang pedih.

# (maka datanglah lcepada mereka) adzab itu '233

(dengan mendadak), yakni dengan tiba-tiba, sementara kondisinya,

<,il*r$6(merekntidakmenyadari)kedatangannya.

Al Hasan membacany u "&Y, dengan huruf taa', yalcni Lg^lr

[Kiamat; lafazcr- muannatsj walaupun tidak disebutkan sebelumnya,

akan tetapi kata 4(dfimenunjukkan kepadanya

'aig,ii dr\Xii|'1totu mereka b.erkat9, "Apakah lcami dapat

diberi tangguh?") maksudnya adalah oi1#i tt:?i (diberi tangguh).

Mereka mengatakan ini karena menyesali lUputnya keimanan dari

mereka, dan karena mengharapkan bisa kembali ke dunia agar dapat

meraih apa yang mereka luputkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ucapan mereka il
'ail$, f,i (apakah kami dapat diberi tangguh?) adalatr meminta

disegerakannya adzab, sebagai gngkapan olokan. Pengertian ini

berdasarkan firman-Nya, 'bi*fr- 6{i";l (maka apakah mereka

meminta supaya disegerakan adzab Kami?). Cukup jelas bahwa

pengertian ini terlalu jauh dan menyelisihi makna ztrahirnya, karena

makna i2Yi iF {" @paknh tmmi dapat diberi tangguh?) adalah

minta penangguhan. Adapun firman-Nya, 'bji#- C;4 (maln

apalcah merelm meminta supcrya disegeralcan adzab Kami?)

maksudnya adalah sanggatran dan pengingkaran terhadap mereka,
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karena mereka telah mengatakan Gj J lAi i;';u<- W jJ;E

,5 V(4 (Matra huianitah kami dengan batu dari langit, atau

datanglcanlah lcepada kami adzab yang pedih). (Qs. Al Anfaat [8]:
32). Juga mengatakan, n3; qW (Maka datangkanlah adzab yang

lamu ancamlcan kepada kam|. (Qs. Al A'raaf Ul:70).
'W Xig' bL q;.3 @taka bagairnana pendapatmu iilca

Kami berilran kepada merelca kcnilonatan hidup bertahun-tahun).

Pertanyaan ini untuk mengingkari, dan hrtruf faa'-nya unhrk meng-
'athf-kart (merangkaikan) dengan kalimat yang diperkirakan, yang

sesuai dengan konteksnya, sebagaimana dikemukakan beberapa kali.

Makna'.*-'fif aAaUn n'rit @eritahulah a}n). Khithab imuntuk
setiap yang cocok baginya, yakni beritalulah aktl jika Kami berikan

kepada mereka kenikrnatan hidup bertahun-tatrun di dunia dan Kami
panjangkan umur mereka. 6&i1j,(e {,{, Qrcmudian datang

lrcpada merelca adzab yang telah diarcamlcan kepada mereka), yalrtl
qdzab dan kebinasaan.

6;:3- l;'( e i* ,;,1X (niscaya tidak berguna bagi mereka

apa yang merelca selalu menilonatirrya). tl 0i sini partikel tanya,

maknanya adalah, apa yang berguna bagi merekq sementara mereka

diberi kenikmatan"yang sedemikian panjang. (, pada kalimat \j'g 11

6j!"-bisa sebagu mashdar dan bisa sebagai maushul. Pertanyaan

ini untuk mengingkari dan memastikan. Bisa juga 6 yang adalah

penafi (yang meniadakan), dan maful-nya dibuang, yakni tidak

berguna sedikit pun bagr mereka pemberian kenikmatan itu. Ini juga

dibaca ofi"i-, dengan sukun pada huruf miim dar- talctrfif pada huruf
taa', dari r\ t:S-i hr igf (Allah memberi kenikmatan anu kepada

7-atd).

't irJ 6 it yj ug3fr-t15 @an Kami tidak membinasakan

sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang
yang memberi peringatan). .r, di sini sebagai tambahan untuk

menegaskan, yakni 't :j$ ,it \t cit 'u tii &ht t2 (dan tidaklatr
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Kami membinasakan suatu negeri pun kecuali ada orang-orang yang

memberi peringatan baginYa).

Kalimat 'tiS6 {t (melainpan sesudah ada baginya orang-

ordng yang memberi peringatan) bisa sebagai sifat untuk ;-j
(negeri), dan bisa juga sebaga haal darinya. Ini dibolehkan karena

didahului oleh penafi. Maknanya yaitq tidaklah Kami membinasakan

suatu negeri pun kecuali setelah diberikannya peringatan kepada

mereka, dan pemberian peringatan itu dengan mengUtus para rasul dan

menurunkan Kitab-Kitab

Firman-Ny u, i$i (untuk menjadi peringatan) bermakn u"a$. U

(peringatan). Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai 'illah atau

mashdar.

Al Kisa'i berkata, " ifirmaknanya i,;;s lperingatan)' Kata ini

berada pada posisi nashab sebagai haal -"

Al Farra dan Az'Zajiaj mengatak* .b4*', kata ini berada

pada posis i nashab sebagai mashdar,yakni's F ) ;t :F -6-'

An-Nahhas berkata, "Ini pendapal yang benar, karena makna

6i* 6 d (melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang

memberi peringatan) adalah otii,ij ')i (melainkan sesudatr ada

bagrnya orang-orang yang memberi peringatan)."

Ibnu Al Anbari berkata, "Maknanya adalah ,s:iti e (yaitu

peringatan), atau G;i eit- (mereka diperingatkan oleh

peringatan)."

Al Akhfasy me-rajih-l<an pendapat yang menyatakan bahwa

kata ini sebagai khabar dart mubtada'yang dibuang.

'"-rr* (L 6 (dan Kami setrali-kati tidak bertaht zhalim)

datam mengadzab merek4 karena Kami telah menyampaikan hujjah

kepada mereka, telah memberi peringatan kepada mereka, dan telah

memberikan alasan kePada mereka
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ib,?ri *" Z*i$ ldan Al Qur'an rtu bukaulah dibawa turun

oleh syetan-syetan), 4. yakni 9tl! (Al Qur'an). Ini sanggahan

terhadap tuduhan orang-orang kafir terhadap Al Qur'an, bahwa Al

Qur'an itu apa yang dibisikkan oleh syetan-syetan kepada para dukun.

? A t; (dan tidaHah natut merepn mernbau'a turun Al

Qur'an' itu) dan tidak mungkin mereka melakukan ifi, 3i:5J- V
(dan mereka pun tidak aftan htasa) sama sekali melakukan apa yang

dinisbatkan orang-orang kafir kepada mereka.

*l ;" .fiy@esungguhnya mereka daripada mendengar) AL

Qur.an itu, atau perkataan para malaikat, lrlil (benar-benar

dijauhtran)dan dihatangi serta dilempari oleh bola-bola api'

Al Hasaru Ibnu As-Sumaifi, dan Al A'masy membacanya t3

o*A, y) U'p, dengan huruf wclwu dan huruf nuun, yaitu

dipertaktrkan sebagai j am ak nudzakkar s alim.

An-Nahhas berkata, *Ini salah menunrt semua ahli nahwu'"

Lebih jauh dia berkata, ceflku juga dengar dari Ali bin

Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Yazid berkata,

'Ini dari kesalahan para ulama, ini terjadi karena kesangsian Al Hasan

ketika melihat di bagian akhirnya terdapat huruf yaa' dan nuun,

padahal lafazh itu berada pada posisi rafa', sehingga menjadi samar

baginya dengan jarnak mudzakJrar salim, dan akhimya menjadi

keliru'."

Al Farra berkat4 "syaikh ini 
-yakni 

Al Hasan- kelirq lalu

hal itu ditanyakan kepada An-Nadhr bin Syamuel, dia pun berkata,

"Jika boleh berdalih dengan ungkapan Ru'bah, Al 'Ajjaj dan yang

sependapat dengan keduany4 maka boleh juga berdalih dengan

ungkapan Al Hasan dan kawannya -yakni Mutrammad bin As-

Sumaifi'-,'padalral kita tahu bahwa keduanya tidak membacarLya

demikian kecuali keduanya telah mendengar sesuatu mengenai itu."

Al Muarrij berkata, *Jikafcata ititll berasal d.ri !"{ - L$, maka

248 TAFSIR FATHUL QADIR



qira'ahkeduanyamemiliki landasan." Yunus bin Habib berkata, *Aku

mendengar seorang baduy berkata: ottq W;t 'u ';tg4. fifrt Gami
memasuki kebun-kebun yang di belakangnya terdapat kebun-kebun)."

Setelatr Allah menyatakan kebenaran Al Qur'an, dan batrwa Al
Qur'an itu diturunkan dari sisi-Ny4 Allah memerintahkan Nabi-Nya

SAw agar hanya menyembah-Nyq 'u <Ki A', (xt rf 'tE fi
'+!'5\ 6a*a janganlah kamu menyeru [menyembahJ utan fang tain

disamping Allah yang menyebabkan kanru termasr* orang-orang

yang diadzab). Ifiithab ini ditt{ukan kepada Nabi SAW kendati

beliau terbebas dan terpelihara dari itu. Maksudnya adalah sebagai

dorongan bagi para hamba rmtuk Mauhid dan melarang mereka

melakukan syirik. Seakan-akan Allah b€rkat4 "Walauprm engkau

makfituk paling mulia di sisi-Ku, tapi jika engkau mengambil hfian
lain bersama-Kq niscaya Aku mengadzabmu. Jadi, apalagi hamba-

hambalain selainmu."

<{$lt 6W:;it g*, beritah peringatan kowdo kerabat-

kerabatmu Wrg terdekat). Ditfinsuskan penyebutaa kembat-kerabat

yang terdekat karcoa perhatian teftadap mercka lebih diprioritrirskan

dan mennnjuldon mereka ke jnlarr yang lurus lebih diutamakan. Suahr

pendapat menyebutkan, bahwa marcUnya adalah lcaum Qraisy. Ada
yang mengafiakan maksudnya adalah Baoi Abdi Manaf. Adajugayang
menSataSrn mafqdnrc adalah Bani Ilasyin. Disebutkan di dalam

Ash-Shahih, bahwa ketika ayat ini ditunmkan, Nabi SAW
me,ngundang orang{rang Qraisy, maka mereka pun berlstrmpul, baik

dari kalangaq umum mauprm khsusus. Jadi inilah penjelasan dari

beliau "kerabat-ker-abat yang terdekat" itu. Riwayat

selengkapnya akan dikemukakan nanti.

<tt>.l$ '- 6f,6 $,6E{1 .j"n$ (dan rendahkanlah dirimu
terhadop orong-arong yeq mengihttirru, )nitu orqng-orang yurg
beriman).Dikatakan 'Oti+Jne apabila bersikap sopan dan santun. Ini
bentuk peminjamao kata yang bagus. tUafnanya adalah, rendabkanlah
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dirimu serta bersikap santunlah terhadap orang-orang beriman yang

mengikutimu, dan tunjukkanlah kecintaan serta pengholmatan kepada

mereka, dan maafkanlah mereka.

i;;r iy (iipa merepa mendurhapaimu) maksudnya adalah

menyelisihi perintahmu dan tidak mengiliutimu, 'bifr 9""j ,l fi
(malra lratakanlah, "sesungguhnya aht tidak bertanggung iawab

terhadap apa yang ftamu fterjaftan."). Ini menunjukkan bahwa yang

dimaksud adalah orang-orang beriman yang dimuliakan karena

keimanan dan membenarkan dengan lisan, karena orang-orang

beriman yang tutus tidak akan mendurhakainya dan tidak akan

menyelisiirinya.

Allah lalu menerangkan kepadanya' apa yang harus merfadi

pegangan bila mereka mendurhakainya, *-,iIt f/fi .9|9i; <ao"

bertm,alrallah lcepada [AllahJ Yang Malw Perlasa last Maha

Penyayang). Maksudnya adalah, serahkanlatr urusanmu kepada-Nya,

karena Dia Matra Perkasa mengalahkan para musuh, lagi Mafia

Penyayang terhadap para wali-Nya.

Nafi dan Ibnu Amir membacanya F F,dengan hurufpa 
"

Ulama yang lain membacanya Ss dengan htnf- wav'u-

Berdasarkan qira'ah yang pertama, maka apa yang setelah

huruf faa' sebagai bagian dari yang sebelumnya yang diurutkan

setelahnya, sedangkan berdasarkan qira'ah keduq maka apa yarlg

setelalr huruf wowu dt-'athf-l<n kepada (dirangkaikan dengan) yang

sebelumnya, yaitu bentuk perangkaian suatu kalimat dengan kalimat

lain tanpa harus berunrtan.

,i,i L ,A; 
"5i 

@ang melitwt pamu pettka kamu berdiri)

makurdnya adalah, ;ketika kmu berdiri untuk stralat sendirian.

Demikian menurut pendapat mayoritas mufassir.

Mujatrid berkata, *Ketika kamu berdiri di mana saja kamu

berada."
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t-relta-;:i6 (dan [melihat pulal perubahan gerakbadanmu

di antara orang-orang yang sujud) maksudnya adalah, dan Dia juga

melihatmu ketika kamu shalat berjamaah, ketika ruku, sujud, dan

berdiri. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas mufassir.

Ada yang berkata, "Dia juga melihatmu di antara para

muwahhid (yang mengesakan Allah), dari seorang nabi kepada nabi

lainnya, hingga mengeluarkanmu di antara umat ini'"

Ada juga yang berpendapat, bahwa maksud firman-Nyu, &;

i6 c (melihat knmu ketika kamu berdiri) adalah berdirinya o:!::
untuk shalat tahajjud. Sedangkan maksud firman-Ny a,'u*:Ai 4 AQ*r

(dan [melihat pulal perubahan gerakbadanmu di antara orang-orang

yang sujud) adalah berulang kalinya kamu dalam memperhatikan

orang-orang yang bersungguh-strngguh dalam beribadah dan bolak-

baliknya pandangahmu kepada mereka. Demikian yang dikatakan oleh

Mujahid.

Ul\';"fry-ltrtunS*rhnya 
Dia adalah Yang Maha Mendengar)

upu y*[kamu katakan , $,fr ltagi Maha Mengetahu,) itu'

Allah SWT lalu menegaskan makna firman-Nya, 4 :'lX t;t

i*S (dan At Qur'an itu bulmnlah dibowa turun oleh syetan-

syetan) dan menerigt*ryu , ,Ei)lfii ,; ${#$ $ @patrah atrnn

Alat beritalan ftepadamu, ftcpada siapa syetan-syetan itu turun?)

y+ni J# U*|i ftepada siapa turunnya syetan-syetan itu), lalu salah

satu hnruf taa'-nya dibuang. Ini menerangkan mustahilnya syetan-

syetan turun kepada Rasulullah SAW.

A $i $ iyU (mereka t":"." pepada tiapliap pendusta lagi

yang birryak dosa).3ri(li adalah t li)i liJi (yang banyak berbohong),

i;-li aaafafr fli';r @anyak dosa). Maksudnya adalah semua dukun,

karena para syetan mencuri-curi dengar berita langit, kemudian datang

kepada para dukun, lalu membisikkannya kepada mereka. Inilah

makna firman-Ny n'8\'dll- (mereka menghadapkan pendengaran

TAFSIR FATHUL QADIR 251



]np"d" syetanJ itu),y*,m apayan;g mereka dengar dari apa-apayffiig

dicuri dengar oleh para syetan. Berdasarkan pemaknaan ini, maka

kalimat 'fr)f i)ji- kembati kepada Ab1ti (syetan-syetan) danberada(_-
pada posisi nashab sebagai haal $eterungan kondisi), yakni ketika

syetan-syetan itu menyampaikan kepada para dukun apa yang telah

mereka dengar dari para penghuni langit nan tinggi. Bisa juga

maknanya adalah, syetan-syetan itu menghadapkan pendengaran,

yakni menghadapkan pendengaran kepada para penghuni langit agar

dapat mencuri dengar percakapan mereka Bisa juga kalimat \i$
[,3.tf 

kembali kepada J $1 $ {tao+i"t pendusta lagi yang banyak

dosa) karena dianggap sebagai sifat atau kalimat permulaan.

lfiyi 1ya*i a*i 6j{t adalah, mendengarkan apa yang

disampaikan syetan-syetan kepada mereka, yaitu kalimat-kalimat yang

satunya benar dan seratusnyatohong, sebagaimana disebutkan dalaur

hadits.

Kalimat 6ilK 'i1,L'V (dan kebanyakan mereka adatah

orang-orang pendusta)kembali kepada i g6 ${rioor*p pendusta

lagr yang banyak dosa), yakni, dan kebanyakan para dukun itu
pendusta mengenai apa-apa yang dibisikkan syetan-syetan dari para

syetan, karena syetan-syetan ifu mencampur apa-apa yang mereka

dengar dengan berbagai macam kebohongan. Atau, kebanyakan

mereka berdusta mengenai apa yang mereka terima dari pendengaran,

yakni yang didengar dari syetan kepadamanusia.

Bisa juga kalim "t Ci.$ 'rlf;e:$ kembali kepada syetan-

syetan, yakni, dan kebanyakan para syetan berdusta mengenai apa

yang mereka sampaikan kepada para dukun dari apa-apa yang mereka

dgngar, karena apa yang mereka dengar itu dicampur dengan

kebohongan-kebohongan dari diri mereka sendiri.

Ada yang berkata, "Bagaimana bisa disifatinya para pendusta

dengan sifat bahwa kebanyakan mereka itu pendusta, padahal

sebelumnya mereka telah disifati bahwa semuanya adalah pendusta?"
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. Jawabannya, ..Maksud 3ri'1i adalah yang banyak berdusta,'

yang tidak berbicara kecuali dengan berdusta. Jadi, maksud
.kebanyakan mereka pendusta' yaitu, sedikit sekali dari merelia yarlg

berbicara benar mengenai apa yang diceritakan dari para syetan."

Maksud semua ini adatah sanggahan terhadap tuduhan orang-

orang musyrik bahwa Nabi sAw termasuk orang yang mendapat

bisikan dari para syetan, yakni termasuk kalangan dukqn (yang

mayoritas dukun adalah berbohong), padahal tidak ada yang tampak

dari Muhammad sAw kecuali kebenaran. Jadi, maka bagaimana bisa

beliau dianggap seperti yang mereka tuduhkan tersebut? Selain itu,

para dukun mengagungkan syetan-syetan, sedangkanNabi yang diutus

dari sisi Allah dengan risalatr-Nya ini kepada manusia sangat mencela

para syetan dan melaknat mereka serta memerintahkan agar memohon

perlindtrngan kepada Altah dari mereka.

Setelatr beberapa orang dari kalangan musyrik menyatakan

bahwa Nabi SAW adalah seorang penyair, Allah swT menjelaskan

perihal para penyair dan menafikan sifat-sifat itu dari beliau SAW,

't ilAi W- 6-^' 
*5 (dan penyair-penyair itu diihtti oleh orang-

orang yang sesaf). Maknanya adalah, para penyair itg diikuti dan

ditiru, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tersesat dari

kebenaran.

!;LSt adatah bentuk jarrak daxi "frT (penyair), ttiiAt adalah

bentuk jarnak dan ttb (qesat). Mereka adalah jin dan manusia yang

sesat.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang

menyimpang dari kebenaran.

Ada yang mengatakan batrwa mereka adatah orang-orang yang

meriwayatkan syair yang mengandung pencacian (ejekan; sindiran).

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah khusus

para penyair kafir.

TAFSIR FATHUL QADIR



Jumhur membacanya t!*lt, dengan rafa' karena sebagai

mubtada', dan khabar-nya adalah yang setelahnya.

Isa bin Umar membacanyaitrtti,dengan nashab.

Nafi, Syaibatr, Al Hasan, dan As-Sulami membacanya '#-
secara talchfif,sedangkan yang lain membacanya dengan tasydid.

Allah SWT lalu menerangkan kebr:rukan-keburukan para

penyair yang batil, 3H;V +a- O #; ll $idakknh kamu melihat

bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah). Kalimat ini

menegaskan yang sebelumnya. I{hithab ini untuk setiap yang dapat

melihat. Dikatakan 6#t - t15 - 4 - iti, apabila pergi tak tentu

arah tujuannya, yakni,- tidakkah kamu tihat bahwa mereka

membicarakan segala bentuk kebohongan dan kepalsuan, sehingga

terkadang mereka merobek kehormatan dengan cercaan, terkadang

mereka berkelakar dengan apa-apa yang suka didengar namun

dianggap buruk oleh akal, terkadang mereka membicarakan

kepandiran dan kekurangajaran, mencela kebenaran, dan memuji

kebathilan, serta melalorkan hal-hal yang haram dan mengajak

manusia melakrrkan kemungkaran, sebagaimana yang kamu dengar

dalam syair-syair mereka yang berupa pujian terhadap khamer, zina,

homosex, dan keburukan-keburukan terlaknat lainnya? !

Allah Swr lalu berfirm an, dlii-* (, <r3;-;i15 9"" bahwa

merelra suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak

mengerjakan[nyaD maksudnya adalah, mereka berkata, "Kami telah

melalarkan ini dan itu," padahil mereka bohong. Terkadang juga

mereka menunjukkan kemuliaan dan kebaikan, sementara mereka

sendiri tidak melalrukannya. Bahkan terkadang mereka menisbatkan

kepada diri mereka perbuatan-perbuatan buruk yang tidak mampu

mereka lakukan, sebagaimana ditemukan dalam syair-syair mereka

yang berupa klaim-klaim dusta dan palsu yang berisikan tuduhan

terhadap para wanita yang memelihara kehormatan. Mereka
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menyatakan telah berbuat demikian dan demikian dengan para wanita

itu, padahal itu kebohongan murni yang diada-adakan.

Attah SWT lalu mengecualikan para penyair yang beriman dan

shalih, yang mayoritas perihal mereka adalah memelihara kebenaran

dan kejujuran, cliJgi W W( '"it Jy (kecuali orang-arang

[penyair-penyairJ yang beriman dan beramal shalih), yakni termasuk

golongan beriman dan melakukan amal-amal shalih yang mereka

lakukan. (;{.:tfi llfij @an banyak menyebut Allah) dalam syair-syair

mereka. W (, .;; b 'g-69 (dan mendapat kemenangan sesudah

menderita kczhaliman), seperti orang .yang mencari orang yang

mencacinya lewat syair, membela oftulg alim atau orang terpandang,

sebagaimana dilakukan oleh para penyair Nabi SAW, karena mereka

mencaci orang-orang yang mencaci beliaq melindungi beliau, dan

membela kehormatan betiaq serta menghadapi para penyair kaum

musyrik dan membantah mereka.

Termasuk dalam hal ini adalah orang yang dengan syairnya

membela Ahli Sunnah dan membantatr ahli bid'ah, serta membongkar

kepalsuan perkataan para penyair ahli bid'ah dan celaan terhadap

sunnah yang suci, sebagaimana dilalarkan oleh para penyair golongan

Rafidhah yang serupanya. Membela kebenaran dengan syair dan

membongkar kebatilan dengannya termasuk perjuangan yang besar,

yang pelakunya dikategorikan sebagai para mujahidfi sabilillah yang

membela agamanya dengan melaksanakan perintah Allah.

Perlu Anda ketahui, batrwa syair sendiri terbagi menjadi

beberapa bagian, ada yang sama sekali tidak ada kebaikan padanya,

ada yang haram, dan ada yang mengandung kebaikan hingga yang

wajib.

Banyak hadits yang mencelanya dan mencela orang yang

banyak bersyair. Namun ada juga hadits-hadits yang

membolehkannya. Pembatrasan tentang ini cgkup panjang, maka kami
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akan mengemukakan riwayat hadits-hadits itu di akhir pembahasan

ini.

Allah lalu menutup swah ini dengan ayat yang mengandung

ancaman semuanya, iAi-,.;if 6'6:tL irjt %t (dan orang-orans
yang zhalim itu kelak akan mengetahui kc tempat mana merelca akan

lrembali), karena kalimat lil (kekk akan mengetahuf) mengandung

ketakutan besar dan ancaman yang keras. Demikian juga penggunaan

kalimat 'ClU ;Jt (orang-orang yang zhalirz) dan disamarkannya 'iS

iAi-'rvi <tn tempat mana mereka akan kembali).

Sebagian mufassir mengkhususkan ayat tersebut untuk para

penyair, namun pendapat ini tidak tepat, karena penyimpulannya

berdasarkan keumuman lafaz}o..

Kalimat # ;A <tn tempat mana) sebagai sifat untuk

mashdaryang dibuang, yakni ;tri. ',tt @'o&. Didahulukannya ini
karena mengandung makna p6rt*yu* dan tidak berdampak padanya

kalimat '&r, karena kalimat pertanyaan tidak dipengaruhi oleh apa

yang sebelumnya, bahkan dilepaskan dari pengaruh dampaknya.

Ibnu Abbas dan Al Hasan membacanyu'o & rl&'ql,dengan
hwuf faa'pada posisi qaaf dan huruf taa' pada posisi huruf baa',
yaitu dari b!r)i (lepas) dengan huraf nuun,"faa', dan taa'.

Ulama yang lain membacanya dengan huruf qaaf dar baa',

dari iyr)i, dengan htxuf nuun,qaal danhuruf &aa'.

Makna qira'ah Ibnu Abbas dan Al Hasan yaitu, orang-orang

zhalim berambisi terlepas dari adzab Allah dan tidak ditakdirkan
demikian.

Abdwrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai frrman-Nyu,';:,1jjJ1 $W frF
(dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunlcan oleh Tuhan

Semesta alam),dia berkata, "(Maksudnya adalah) ir-rriir r.ii (Al Qur'an
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ini). f,2"ji A *t; @io dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin), yakni

Jibril."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, fi2{i iJi *'d; @t" dibav,a turun oleh Ar-Ruh Al Amin), dia

berkata, " fi2Tf ff adatahJibril. Aku melihatnya memiliki 600 sayap

mutiara yang dibentangkannya seperti bulu burung-burung merak."

Ibnu An-Najjar dalam TariWt-nya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya" y* * eA (dengan bahasa Arab

yang jelas), dia berkata, "Dengan bahasa Quraisy. Seandainya bukan

orang Arab, maka tidak akan memahaminya.'

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta

Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, dari Buraid?rh, mengenai firman-Nya,

G'*;:17$, (dengan bahasa Arab yangielas), dia berkatq "Dengan

batrasa bani Jurhum."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga meri

seperti itu darinya

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Abdullah bin Salam

dulunya termasuk ulama bani Isra'il, dan dia termasuk orang terbaik

mereka, namun dia lalu beriman kepada Kitab Muhammad, maka

Allah berkata kepada merek4 ',t#L1?,W fiAii, { & 1l Ur"
apalcah tidak cuhtp menjadi buldi bagi merekn, balwa para ulama

b ani Isra' il menge tahuirrya?)."

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Abu

Hurairah, dia berkata, "Ketika diturunkannya ayat, ,ift* :iV
6;;'ii (dan berilah peringatan kcpada kcrabat-kcrabatmu yang

terdeknt), Rasulullah SAW menyeru suku Quraisy secara umum dan

khusus, ti ,tii, 'tt t? ,5J',+t I jp ,)61.,y'$;tX r:41 ,o,-j
$-,,ak t') l?'n5;-'qlrrli j9st' f i jg ,$t ;r'€atrf,igf.,ei.i ,#.C;*
q
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* i. ,x; U ,ta tt t? 6 &t;if I JP ,r'3' U "n<;t:t rl.tt:f ,.-tu t*
#'-4 +,6 s-,{a ti,? JJ4rf r'J6,r6t'u'(rtl1 tlull,4yir
q*.qTpit)ts L(il ,*1, t:tb $t!$i r ji, ,)gt'u ilt 6$:1
(Wahai sekalian orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api

neralra, lrarena sesungguhnya aht tidak dapat mendatangkan

mudharai maupun manfaat untuk kalian. Wahai sekalian bani Ka'b
bin Lu'qy, selamatkanlah diri lcalian dari api neraka, karena

sesungguhnya aht tidak dapat mendatangknn mudharat maupun

manfaat untuk kalian. Wahai sekalian bani Qushay, setlamatknnlah

diri lcalian dari api neraka, lcarena sesungguhnya aht tidak dapat

mendatangkan mudharat mqupun manfaat untuk lcalian. Wahai

selalian bani Abdi Manaf, selamatlcanlah diri kalion dari api neraka,

lrarena sesungguhnya aht tidak dapat mendatanglcan mudharat

maupun manfaat untuk kalian. Wahai seknlian bani Abdul Muththalib,
selamatlrnnlah diri kalian dari api neraka, knrena sesungguhnya aku

tidak dapat mendatangkan mudharat maupun manfaat untuk kalian.

Wahai Fathimah, selamatknnlah dirimu dari api neralra, karena

sesungguhnya alru tidak dapat mendatangkan mudharat maupun

monfaat untulonu, kccuali hubungan kekerabatan, dan aht
menyambungnya de ngan s ambungannya).z1

Masih banyak hadits-hadits lainnya tentangnya dari jalur'
periwayatan sejumlatr satrabat lainnya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny 
" # G &:j-rs$i (yang melihat kamu ketitu kamu berdiri),

dia berkata, "(Maksudnya adalatr berdiri) untuk shalat.'l

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Ny a, ';y7!:i O 6?i; @ F L 6;; u$i lyong
melihat lramu ketika lmmu berdiri [untuk shalatJ, dan [melihat pulaJ

27 Muttafaq'alaih.
HR. Al Bul*rari (3527) dan Muslim (l/192), dari hadits Abu Hurairah.
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perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) berdirimu, rukumu, dan zujudmu'"

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya juga,

mengenai firman-Ny a,';ty;!"tig63i;J (dan [melihat putal perubahan

gerak badanmu di antara orang-orang yang suiud), dia berkata,
..(Maksudnya adalah) melihatmu juga ketika kamu sedang bersama

orang-orang yang sujud, serta ketika berdiri dan duduk bersama

mereka."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya juga, mengenai

fnman-Nya, ,-#i O ,$"; (dan [melihat pulal perubahan gerak

badanmu di antara ordng-orang yang suiud), dia berkata, 'Nabi

SAW, apabila berdiri untuk shalat, beliau dapat melihat yang di

belakangnya sebagaimana dapat melihat yang di hadapannya."

Diantaranya adatatr hadits dalam Ash'Shabifoain dan lainnyq

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasuluttah SAW bersabda, "\i|y,s-io,tii'u €ti$ ,iP**iirt'€.-i:.b',;b eo !,i rr;i 6 di:i
(apatrah lcalian melihat kiblatfu di sini? Makn demi Allah, tidak luput

dariht lcelcbuswan kalian dan tidak pula rulru lcalian, dan

sesungguhnya aht benar-benar melihat kalian dari balik

punggunght).28

Ibnu Umar Al Adani dalam Musnad'nya, AlBazzar' Ibnu Abi

Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Abu Nu'aim dalam Ad-

Dalailmeriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny "' O#)t
'r-*"$i (dan [melihat pulal perubahan gerak badanmu di antara

orang-orang yang suiud), dia berkata, "Dari nabi ke nabi hingga

engkau dikeluarkan sebagai seorang nabi."

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Abu Nu'aim juga

meriwayatkan serupa itu darinya

" Mutto|aq'alaih.
HR. Al Bukhari (al8) dan Muslim (l/193).
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Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah,

dia berkata, "Orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang

perdukunan, lalu beliau bersabda, ,? rjL$ 'g4!. (Sesungglthnla

mereka itu bukan apa-apa). Mereka ialu 
-berkata, 

'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya mereka terkadang membicarakan sesuafu, lalu benar-

benar terjadi?' Beliau kemudian bersabda, tiitrJ-'dt u;f5ir e"r4

y$ yV "c'gt W t ;u?5 4; yil e WW'$3r qu adatah tcatimat

dari yang haq, yang dicuri dengar oleh jin, lalu dilontarkan ke dalam

telinga walinya, lalu merekn membubuhinya dengan lebih dari seratus

lrebohongan)."29

Dalam lafazh Al Bukhari disebutkan, y}g uV W $L-fi 1tot"
me r e lca m e namb ahkan b e r s amany a s er atus ke b o ho ngan).

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ada dua orang lelaki
yang saling mengejek dengan syair pada masa Rasulullah SAW, dan

salah satunya dari golongan.Anshar. Masing-masing disertai dengan

sejumlah orang bodoh dari kaumnya. Allah lalu menurunkan ayat-

ay at,'o ilAi fr$- {;A$ (da n p e ny ai r -p e ny a i r i t u di i lai t o I e h o r an g -
orang yang sesat...)."

Ibnu Sa'd, Abd bin Humaid, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Asakir
meriwayatkan dari Urwah, dia berkata: Ketika diturunkannya ayat,

{;3t (dan penyair-penyair itu) hngga a.,jK- { C lapa yang

mereka sendiri tidak mengerjakan[nyaJ), Abdullah bin Rawahah

berkata" "Wahai Rasululatr, sungguh Allah telah mengetahui batrwa

aku termasuk mereka." Allah lalu menurunkan ayat, W( ir-$t Jy
(kecuali orang-orang [penyair-penyairJ yang beriman) hirgga LAi-
(mere la akon kemb ali)."

2e Munafaq'alaih.
HR. Al Bulfiari (7561) dan Muslim (411750).
Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "Lalu berkotek di telinga walirrya seperti

b er kotekrrya cyam b etina."
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Telah diriwayatkan juga menyerupai itu dari beberapa jalur

lain.

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

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 6it3i fi$-
(diitatti oleh orang-orang yang sesat), bahwa maksudnya adalah

orang-orang kafir, mereka mengikuti kesesatan jin dan mangsia. A

|rj*- t\ +> (mereka mengembara di tiap-tiap lembah), di setiap

kelakar mereka banyak bicara. <.,fi-{ (, 6jfi'fi'1t <a"" baltwa

merelca suka mengataftan apa yang merefta sendiri tidak

mengerjakan[nyaD. Kebanyakan perkataan mereka adalah

kebohongan. Namun Atlah lalu mengecualian dari merekq 'rrit Jy

ltG( )-. $'bfr56 6{':t{ Wsi "ig"*:i W) '$i( (trccuati orang-

orang [penyair-penyairJ yang beriman dan beramal shalih dan

barryak menyebut Atlah dan mendapat kemenangan sesudah

menderita ftezhaliman). Mereka menyanggah orang-orang kafir yang

mengej ek orpn g-orang beriman."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan seruPa ifu darinYa.

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya

juga tentang ayat, {QKV (dan penyair-penyair itA, batrura

maksudnya adalah orang-orang musyrik, di antara mereka ada yang

mencela Nabi SAW melalui syair. 6ilAi ii:;1- @iilaii oleh orang-

orang yang sesat),yakni jin-jin yang sesat.' 'oH )b +L 9(merelca

mengembara di tiap-tiap lembah) dan turut serta dalam setiagr;ey

pembicaraan. Allah lalu mengecualikan dengan berfirman, ir-1ll yI

$i( llrecuali orang-orang [penyalr-perryair] yqng beriman), yaknr

Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahatr, dan Ka'b bin Malik,

mereka meinbela Nabi SAW dan para sahabat dari ejekan syair kaum

musyrik.
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' Al Firyabi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya, tentang ayat, itilAi (orang-orang yang sesat), bahwa

maksudnya adalah para penutur (periwayat).

Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan darinya juga,

mengenai firman-Nya, tentang ayat, WV, irji J1. (kecuati orang-

orang [penyair-penyairJ yang beriman), dia berkata, "Abu Bakar,

Umar, Ali, dan Abdullah bin Rawahah."

Ahmad, A1 Bukhari dalam Tarilch-nya, Abu Ya'la, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ka'b bin Malik, bahwa dia berkata

kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat

mengenai para penyair, sebagaimana yang telah diturunkan itu, lal-u

bagaimana menurutmu?" Beliau lalu bersabda, *;'. bt;i C:i"lt ol

F, 'eU 9) i4i7 i*'i)t<J 9t 4 ,trtJt) ,r.w) (Sesuigguhnya orang

beriman berjihad dengan pedang dan lidahnya. Demi Dzat yang

jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh sealan-alcan apa yang lalian
lontarlran itu adalah lontaran anakpanah).3o

Ibnu Abi Syaibatr dan Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id,

dia berkata, "Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullatr SAW,

tiba-tiba terdengarlah seorang penyair bersenandung, maka Nabi SAW

bersabda, r:rta s)jli bl 7 'n 3 6# i*t U? r#-'t:t $ungsutt,
dipenuhfurya perut seseorang dari kalian dengan nanah adatah lebih

baik baginya daripada dipenuhi dengan syair)."3r

'o shohih.
Dikeluarkan oleh Ahinad (31456, 61387) dan Al Haitsami (Majma' Az-Zawa'id,

81123).
Al Haitsami berkata" *Diriwayatkan semuanya oleh Ahmad dengan beberapa

sanad. Para perawi di salah satu sanadnya adalah para perawi lsh-Shahih."
" Para perawi Ahmad tsiqah.
HR. Ahmad (3/8); Al Bukhari (615a); dan Muslim (411769), dari hadits Abu

Hurairah secara ringkas hingga kalimat "sungguh dipenuhinya perut seseorang dari
kalian...."
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Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu',

"Para penyair yang mati dalam keadaan Islam, sesungguhnya Allah

memerintahkan. mereka unflrk mengucapkan syair, sehingga

karenanya para bidadari bernyanyi unttrk persediaan mereka di surga.

Sedangkan yang mati dalam keadaan syirik, maka mereka

mengumpatkan kebinasaan dan kecelakaan di datam neraka."32

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, diaberkata:

Rasulutlalr SAW bersabda, {<; iJNrr'or'tsl Tsrturgguhnya di antara

syair benar-benar ada hilonah).3t Quraiztratr bin Ka'b, Abdullah bin

Rawahatr, dan Hassan bin Tsabit lalu mendatanginya dan berkata,
..SesunggUhnya kami biasa mengucapkan syair, dan sunggUh telah

diturunkan ayat .ini." Rasulullah SAW lalu bersabda, '\tty
(Bacakanlah). Mereka p,n membacakannya, -{l#)t (d.an penyair-

penyair itu)hneeu .;;Ai W W(, i$i Jy {ru""rti orang-orang

fpenyair-penyairJ yang beriman dan beramal shali.h).. B"lil]
kemudian bersabda, p l{f (Kalian adalah mereka iA- (6::fi \Ksi
(dan banyak menyebut Allah).Beliau bersabda, p ir( (Kalian adalah

merelra itu). W C, .rt b '\#;5 (dan mendapat pemenangan

sesudah menderita lcezhaliman). Beliau bersabda, p $1 lXattan

adalah mereka itu).

Ibnu Sa'd dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Al Bara

bin Azib, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Hassarr bin

Tsabit, 'Oii, ,t-k',rV g;:;t 'gi lCetalah [dengan syai] orang-

orang musyrik ii, t*rtnoiesungguhnya Jibril bersamamu).34

32 Maudhu' (palsu).
Dikeluarlon oleh Ad-Dailami datam l{ I Firdaus QlsLSlh- 3459).

Penyuntingnya menyebutkan dalam catatan kakinyq "Di dalam sanadnya

terdapat Lahiq bin Al Husain, salah seorang pendusta."
,- Saya katakan: Hadits ini ada asalnya dalam riwayat Al Bul*rari dan lainnya

dengan lafazh "sesungguhnya diantara syair bmar-benar ada hilonah"- Dari hadits

uuay uin Ka'b dan lbnu Mas'ud, adapun mengenai tambahannya, saya tidak tahu.
tn shahih.
HR. Ahmad @D86); Al Bukhari secara mu'allaq @0$; dan Muslim, {engan

lafazh * uhj uhum au haai ihim" (4 I 1933).
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Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Al Bara bin Azib, dia berkata:

Dikatakan, "Wahai Rasulullatr, sesungguhnya Abu Suffan bin Al
Harits bin Abdul Muththalib mencelamu (dengan syair)." Lalu

berdirilah Ibnu Rawahah dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku

membalasnya." Beliau pun bersabda, thr *iF,siir ,c.!f 
(Engkaukah

yang mengatalcan, "Allah meneguhkan ...-?).Dia menjawab, "Benar,

wahai Rasulullah, akulah yang mengatakan,

t:H 6,y tU r,; ; * #'o,':)tbLi C ?nt'.J

'semoga Altah meneguhlmn'opo yorg Ofo anugerahknn

kepadamu berupa bagusnya Peneguhan Musa dan pertolongan

sebagaimana dia ditolong'."

Beliau lalu bersabda Ali ,i, +ht ,P ,'eJi"i (Dan engkau,

semoga Allah pun melahilran terhadapmu seperti i/z). Kemudian

melompatlah Ka'b, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan pula aku

membalasnya." Beliau lalu bersabda, fi:.li ,,Sh glt'clf lEngtuutcah
yang telah mengataknn, "Telah ingin...2"). Dia meqjawab, o'Benar,

wahai Rasulullah, akulah yang mengatakan,

.:itlir J113W 6ra:x'oli+:"?3
' Makanan panas itu he ndak mengunggul i Tuhannya,

Silalrnn saja para pengunggurl mengungguli Yang Maha Unggul'."

Beliau lalu bersab da, 4i U; ',-& il &' Lf rif Q4dapun itu,

sesungguhnya Allah tidak mendorongmu untuk itu). Kemudian

berdirilah Hassan, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku

untuk membalasnya." Dia lalu mengeluaraan fsan yang menghitam,

dan berkata, "Wahai Rasulullatr, kalau boleh, izinkanlah aku

membalasnya." Beliau pun bersab du u-)- li$ f gj C .+il
'd;6 ,hb, "gr;,rt g.*tt 6{"ft iflr lAtrongtrattah'rngl*u kcpada

Lthat Ash-Shafuifuah karya Al Albani (801).
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Abu Bakar. Nanti dia alan menceritakan kepadamu tentang kisah

lrnum itu beserta hari-hari mereka dan leluhur mereka, lalu celalah

merekn dengan syair, dan Jibril bersamamu).

Ahmad dan Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia

berkata: Umar melewati Hassan yang sedang menyenandungkan syair

di masjid, maka dia pun memperhatikannya dan melihat kepadanya,

lalu berkata, ..Engkau bersenandurig syair di dalamnya, padahal di

dalamnya ada orang yang lebih baik darimu." Hassan pun terdiam.

Hassan lalu menoleh kepada Abu Ht[aiiatr, dan berkata "Aku

persumpatrkan engkau kepada Altah, .apakatr engkau pemah

mendengar Rasulullah SAW bersabda, iB, gtr.63,,-T iliJi ,&'ff
(Perlrenanlrantah alat. Ya Altah teguhlcanlah dia dengan roh qudus)?"

Abu Hurairatr menjawab, eeYu.:r35

Ibnu Sa'd meriwayatkan serupa itu secara marfu' dari hadits

Jabir.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Buraidah, dia berkata:

Rasulu[ah SAW bersabdq & P, ;r2'ttl.lSesungguhnya di antara

syair ada kata-kata bijak).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi

SAW, r:j,r, 9gr 'U't & #, n b1 lsrtungguhnya di antara syair

ada trata-lrata bijalc, dan di antara penjelasan ada yang mengandung

sihir).36

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairafi, dia berkata:

Rasutultah sAw bersabd4 "t:l V'i ? i-/ qi €*t U:h;tx-lrld.
t:ris tr$i- (Sungguh, dipenuhfirya perut seseorang kalian dengan

" shahih.
HR. Ahmad Qt269) dan Muslim (411933), dari hadits Abu Hurairah'
tu shohih.
Disebutkan oleh Al Buk*rari dalarn Al Maqashid Al Hasanan (255) dan Al

Albani dalatn Ash-shabibah (1731), dengan l?fazh "sesungguhnya di antara

penjelasan terdapat sihir, dan di antaro syair terdapat hilvnah"'
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nanah yang mengenyangknnnya, adalah lebih baik baginya daripada

dipenuhi dengan sy air).37

Dalam Ash-Shabih disebutkan dari hadits Abu Sa'id Al

Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, €*t U"|$-bg
t:b t#- bl ,y 'i ;l rL$ (Sunggah, dipenuhinya perut seseorang

lmlian dengan nanah adalah lebih baik baginya daripada dipenuhi

dengan syair).38

Dalam Ash-Shahhah disebutkan: tis - y-i - 'i* '&t 
'5:t

(nanah mengaliri rongga peruhrya). Artinya memakannya.

Al Qurthubi berkata, "Ismail bin Abbas meriwayatkan dari

Abdullah bin Aun; dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAw bersabda, ;*St ei i#t ,F *t:*
i#t # (Syair yang baik seperti'putrtior'yang'bailc,'dan syair

yr"g bur"k seperti perkataanyang buruk)."3e

Al Qurthubi juga berkata, "Diriwayatkan juga oleh Ismail dari

Abdullah bin Aun Asy-Syami, dan haditsnya dari orang-orang Syam

adalah shahih, sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Ma'in dan yang

lain."

Lebih jauh dia berkata: Abdultah bin Amr bin Al Ash

meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'lia';U'

i#t # l*:,?Xfi' tr ^l; it<:t (Syair itu sami drngo,

perlrataan, yang bailmya seperti perkataan yang bailc, dan yang

burulcnya s eperti p er kntaan yahg buruk).4o

3'shahih.

HR. Muslim (411769).

'8 Lihat yang sebelumnya.

'e shahih.
Lthat A s h-S h ali fuah karya Al Albani.
oo Lihat yang sebelumnya.
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SI]RAH AN-NAML

Surah ini berjumlah 93 ayat. Ada juga yang mengatakan 94

ayat.

Al Qurthubi berkatq "[ni surah Makkiyyatr, menurut pendapat

semuaulama."

Ibnu Adh-Dharis, An-Nahtms, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
*Surah An-Naml diturunkan di Makkah."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Az-Zubair.

TAFSIR FATHUL QADIR 269



*,At-i""3@ aJ,qu o!,;;r LS-t| aEUL

'fitji 6i-i

4W\ 6i i6 "+@ * t;5 v 5(fl'r

/. r17- t
-nS2abt cs;)

# a 3 i i{3 @ F, :P og # uw'i:i.} iiY

S( ilu
6{q

-1yrl

3t5

eWIiGJw,\;"i-v

"Thaa Siin. (Surah) ini adalah ayat-ayatAl Qur'an, dan (ayat-ayat)

Kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita

gembira bagi orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang

mendirikan shalat dan menunaihan zakat dan mereka yakin ahan

adanya negeri ahhiral Sesungguhnya orang-orang yang tidak
beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang

affi;;t*-+
'd$; $'7s\ e i4l\ i,if",!t 56H. it"li

;(,y@'bi#)I & th$i4 fiv(iGfi&,

'ur.)ttj6?iL2;;,r'iit$y*:;&a:rr1*A.i:;;."&a

vbWr@ 3", 
"rr1; 

!J6 1;r! W; ii;q(:6 @
t#i i# i,Art ;S;eW;At,;*X+*g:

6t <,W K\:t,* yb, {4t 5 h$rk1;
'6frU;if !#rt&{rr$i4J

gr,rfir$6{ty{;,{
|,ffi '&:i,3,a1 

oy-,-i, 7 e EW" l; fr$ ;y,

,t 
i"_i- e @ ? % 

-;;{vt};i:1 ir,fiily

270 TAFSIR FATHUL QADIR

@



indah p erb uatan-p erb aatan mereka, maka me reka b ergelimang

(dalam kesesatan)t. Mereka itulah orang-orang yang mendapat

adzab yang buruk (di dunia) dan mereka di akhirat adalah orang-

orang yang paling merugl Dan sesungguhnya kamu telah diberiAl

Qur'an dari sisi (Altah) Yang Maha Bijaksana lagi Maho
Mengetahul (Ingattah) ketika Musa berkata kepada keluarganya,

'sesungguhnya aku melihat apl Aku kelak akan membawa

kepadamu khabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu

suluh api supaya kamu dapat berdiang (menghangatkan badan)'.

Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu, diserulah dia: Bahwa telah

diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu, dan orang-

orang yang berada di sekitarnya Dan Maha Suci Altah, Tuhan

. semesta Alaru (Allah berJirman), 'Hai Musa, sesungguhnya,

Akulah Allah, Yang Maha Perhasa lagi Maha Bijaksana, dan

lemparkanlah tongkatmut. Maka tatkola Qongkat itu menjadi ular
dan) Musa melihatnya bergerah-gerak seperti seekor ular yang

gesit,larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. 'Ifai Musa,
janganlah kamu takuf, Sesunggahnya orang yang dijadikan rosul,

tidak takut di hadapan-Ku, tetapi orang yang berlaku zhalia
kemudian ilitukarnya kezhalimannya dengan kebaikan (Allah akan

mengamp uniny a) ; maha ses ungg uhnya Aku Maha Pengamp un lagi
Maha Penyayang. Dan mosukkanlah tanganmu ke leher bajumu,

niscaya dia ahan keluar putih @ersinar) bukan kareno penyakit
(Kedua makjizat ini) termasuk sembilan buah mukjizat (yang akan

dikemukakan) kepada Fir'aun dan kaumnya Sesungguhnya

mereka adalah kaum yang fosik'. Maka tatkala mukjizat-mukjizat
Kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka, 'Ini

adalah sihir yang nyata'. Dan mereka mengingkarinya karena

kezhaliman dan kesombongan (mereka), padahal hati mereka

meyakini (kebenaran)nya Maka perhatikanlah betapa kes udahan

orang-orang yang berbuat hebinosaan " (Qs. An-NamI l27l: Lla)
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Firman-Nya, ,* glraa Srrn). Pembahasannya telah

diapaparkan secara detail di pembukaan beberapa surah sebelum ini'

Jika huruf-hunrf ini sebagai narna surah, maka posisinya rafa' l<arcna

sebagai mubtada', dan yang setelahnya adalah fthabar-rrya. Bisa juga

sebagai klubar dari mubtada'yang dibuang, yakni: ini adatatt nama

surah ini. Jika huruf-huruf ini bukan nama suratr ini, tapi sebagai

simbol angka-angka, maka tidak ada posisinya di dalam i'rab'

IGta penunjuk d[, (surahJ izf) menunjukkan sura]r ini, karena

telah disebutkan s@ara global penyebutan namanya. Kata penunjuk

ini sebagai mubtada' dankhabar-nyaadalah b!"91 i>i)1(adaldr ayat-

6yat Al Qur'an). Rangfuian kalimat ini sebagai lelwbar dari mubtada'

yang pertama dengan perkiraan batrwa posisinya i1t rafa' karena

sebagai mubtada'.

;r.?q€€t (dan [ayat'ayatJ Kitab yang menielaskan)' Junhur

^" au*rrfu ;€4t, dengan iur -k 
t"* drlathf'lan kepada b!5\

yakni ,x q€ b$'t lTfii br;T Utl ttrroul ini adalah ayat-ayat Al

a*' "ti 
iai ayat-ayatKitab yang menjelastcan).

Kemungkinan juga maksud yV: (Kitab) adalah Al Qur'an

itu sendiri, sehingga ini merupakan bentuk 'athf $Lran$uan)
sebagian sifat kepada sebagian sifat lainnya dengan kesamaan

materinya. Bisa juga maksud "Kitabu ini adalah Lauh Matrfuzh, atau

surah ini sendiri.

. Ibnu Abi Ablah membacanya lt;'qqi, dengan rafa'v'atena

di-' athf-l<ankepada 3i11.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa qira'ah ini berdasarkan

perkiraan adanya mudhaf yang dibuang, lalu mudhaf ilaih-nya

ditempatkan pada posisinya" yakni W q€ irt{'I1 (dan ayat-ayatKitab

yang menjelaskan). Jadi, t:lsidit#"ti d"t'g* dua sifat, yaitu:

| . Qur' aniyy ah, Y N'menur{ut<kan ba}rwa i 2 
p pacaar'1, selain

sebagai bacaan berbahasa Arab dan mukjizat'
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2. Kitabiyyah, yang menunjukkan bahwa ini tulisan, selain

menunjukkan disifatinya dengan sifat Kitab yang

diturunkan

Dengan demikian, ini tidak termasuk bentuk 'athf sifat kepada

sifat dengan kesamaan materinya

Kemudian ditambahkan sifat ketiga kepada kedua sifat tadi,

yaitu kejelasaan makna-maknanya bagr yang membacanya, atau

batrwa ini dari ttSJ yang bermakna: maknanya terang dan

ketinggiannya jelas, karena mencakup kafasihan yang tinggi.

Didatrulukannya sifat qur'angryah di sini karena lebih dulu
melihat kondisi qur'aniyyah daripada kondisi kitabah. Sedangkan

dalam suratr Al Hrjr dibelakangkan, karena Alhh berfirman, .lE if
G r,(i; + Lt!. QaUf Laam Raa. [SurahJ ini adalah

[sebagian dariJ ayat-ayat Al Krtab [yang sempurnaJ, yaitu [ayat-
cyat| Al Qur'anyangmemberipenjelasan). (Qs.Al Hijr [5]: l). Hal
ini karena lebih dulu melihat kondisiny4 yaitu tertulis, sedangkan

tulisan adalah sebab untuk bacaan.

Bentuk ta'riflafazh a(frt aar^bentuk nakirah LafazIr- q€ pada

ayat ini, sedangkan dalarn surah Al Hijr,dengan bentuk tairif lafazh

qi?iidan benttrk ma'rifahlafazh lrilj, karena spsing-masing dari

keduanya bisa dengan bentuk ma'rifah dannakirah.

:ry{:$ €;; ,ii (untuk menjadi petunl'uk dan berita gembira

bagi orang-orang yang beriman). Kalimat ini berada pada posisi

nashab sebagai haal dai 3i-ti atau a*i y9. Maksudnya adalah, ini
ayat-ayatyang menjadi petunjuk dan b€riia gembira. Bisa juga berada

pada posisi rafa' sebagai mubtada', yakni ,sai $ (yaitu petunjuk).

Atau, keduanya adalah khabw lainnya unttrk ,!ti. Atau, keduanya

adalah mashdar yang manshub karena .fi'l yaung diperkirakan, yakni

dli. '#.t cllL #4- (yang memberikan petuqiuk dan memberikan

berita gembira).
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/ '/o/ 't" (mako mereka bergelimang [dalam kesesatanJ)dJ'€='+ (#
maksudnya adatah terombang-ambing dan bingUng terus-menerus

karena tidak ditunjukkan jalan dan tidak memahami hakikat.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna iti * adalah

tarik-menarik.

Qatadah berkata, "(Maksudnya adalah) bermain-main'"

Kata penunjuk 6i.i (merekn itutah) menunjukkan orang-

orang yang disebutkan sebelumnya. Kata ini sebagai mubtada" dedrr

khabar-nya adalah .;t16{t Yi { (orang-orang yang mendapat adzab

yang buruk)

suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah adzab

dunia, berupa dibunuh atau ditawan. Alasan dimaknainya sebagai

adzab dnnia adalah kalimat setelahnya, 6i*'rt ? ;*gt e 'S @an

merelca di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi) dart

paling gagal

Allah swT lalu mengemukakan pendahuluan bermanfaat,

karena setelahnya Allah akan menyebutkan berita-berita yang

menakjubk arr, ,$r$ifi nCrrii|$ ;CV (dan sesungguhnva kamu

telah diberi Al Qur'an dari sisi [AllahJ Yang Maha Bijaksana lagi

Maha Mengetahui), yakni diberikan kepadamu dan engkau

menerimanya serta mengambilnya dari sisi Allah yang banyak hikmah

dan ilmu-Nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa Jf b"rmakna & (sisi).

Mengenai kata ini, ada beberapa logat, sebagaimana dipaparkan dalam

strah Al Kahfi.

+l e, i6 il (ingattahl t@titu Musa berkata trcpada

'lreluargarrya). Zharf-ny3, [yakni !! manshub karcna fi'l yang

disembunyikan, yaitu ts51 (ingatlah).
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Az-Zajiaj berkata, "Posisi !l adalah nashab. Maknanya adalah,

,;i 'J'6 lf fsi (ingatlah ketika Musa berkata), yakni ingatlah

kisahnya ketika dia berkata kepada keluarganya."

Maksud "keluarganya" adalah istrinya, ketika dia sedang

dalam perjalanan dari Madyan ke Mesir, karena saat itu Musa hanya

bersama istrinya, salah seorang putri Syua'ib. Lalu digunikan kata

.1ili 1t"t"*ga) yang menunjukkan banyak, seperti dalam firman-Nya,
'gki (Tunggulah [di siniJ). (Qs. Al Qashash pS]: 29). [Yakni
menggunakan lafazh j amak].

Makna $( 5C gllesunggthnla alat melihat api) adalah

6F.t (aku melihatrya) ie W kP Ut* kelak akan membau,a

lrepadamu khabar daripadarrya). Huruf siin [yang berarti: akan]

menunjukkan j auhnya jarak api tersebut.

6 yV, fr!. 5 (atuu aht membawa kcpadamu sutuh api).

Ashim, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya ?W, dengan tanil)in-

Ulama yang lain membacanya dengan di-idhafah-kan kepada

,$ tyut*i t' ?W). Berdasarkan qira'ah yang pertama, lafaz/n ;;t
sebagai badal dari ,./tl+, ataitt sebagai sifatnya, karena lafazh ini

bermakna ""r& lasdl bara api). Berdasarkan qira'ah kedua adalatl

idhafah untuk bayan fteterangan). Maknanya berdasarkar-r kedua

qira'ah ini yaitu, aku membawa kepadamu suluh api atau bara api,

yakni yang diarnbil daxi asalnya.

Az-Tajjaj berkata, "Oralg yfrtg men-tanwin berarti

meqiadikan # sebagai sifat./(i."
Al Farra berkata, "Idhafah ini seperti idhafah pada kalimat

gqr'*Oan jlti i>ti", yakni meng-idlufah-kan (menyandanekan)

sesuatu kepada dirinya karena perbedaan namanya."

An-Nahhas berkata, *Ini bentuk idhafahjenis kepada macam'

seperti ungkapan ?'q'f (baju suha) d* ),"A i56 (cincin besi)."
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Lebih jauh dia berkata, "Untuk selain Al Qur'an, boleh q@
rl;i, karena dianggap sebagai mashdar, atzubryan, atau haal." ' '

l$,lj! \upoyo kamu dapat berdiang [menghangatkan

badan) maksudnya adalatr, dengan harapan kamu dapat

menghangatkan diri dengannya. Atau, agff kamu dapat

menghangatkan diri dari cuaca dingin dengannya. Dikatakan )thu) &
dan J6q dhb\apabila melakukan penghangatan diri dengan api.

Az-Zajjaj berkata, "setiap yang putih dan bercahaya adalah

t+W."

Abu Ubaidah berkata, "'.7t{fut adalah ]utr (api). Contohnya

adalah ucapan Abu An-Najm berikut ini:

t+G'rA ; iTiai fitt)G:44 ok 6k
'sealmn-akan itu adalah suluh api yang menyala,

yang memancarkan cahrya, lcemudian menjadi diam'."

Tsa'Iab berkata,'oAsal makna lt(futadalatr batang kayr yang

salah satu ujtrngnya bara api, sedangkan ujung lainnyatidak berapi."

lt[ltt juga berarti sinar yang menerangi. Bintang-bintang juga

disebut i+(rt.

l;{t;({f, (matra tatkala dia tiba di [tempatJ api itu)maksudnya

adalah, tatkala Musa sampai di tempat api itu, o4 ,.6i A ;, 1i'6iri
tfirL gtserulah dia: Bahwa telah diberknti orang-orang yang berada

di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya). of i"i
menafsirkan perkataan yatg ada dalam senuur, atau sebagu mashdar,

yakni '!$. oL.(bahwa telah diberkati).

Ada juga yang berpendapat bahwa im mukhaffafah ltarrya
tasydidl dai tsaqilah fterlasydid,yakni asalnya dari L'fl.
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Az-Zajjajberkata, "bf b"radu pada posisi nashab,yakni jd ir!.
Bisa juga berada pada posi si rafa' sebagai ism da.ir yang tidai<

disebutkan fa' il -ny a."

Pendapat yang benar yaitu, naib-nya adalah dhamir yarrg

kembali kepada Musa.

Ubay, Ibnu Abbas, dan Mujirtrid membacany a Ut i$ c3; tti.'of

Qy.Demikian yang dituturkan oleh Abu Hatim.

At Kisa'i menuturkan dari orang Arab, 't\'6. 
':,1131( 'hr 

gktU.

'':$; 6*, U 'ltS. tyatcni semuanya: semoga Allah memberkahimu].

Demikian juga yang dituturkan oleh Al Farra.

Ibnu Jarir berkata: Allah mengatakan -r.6i A i. ii, dan tidak

mengatakan ,t3t .& '!:i.. Ini berdasarkan bahasa orang yang

mengatakan Kt u?rs., yai"i ,6t ., u tb 31ii (elah diberkati orang

yang berada di dekat api itu), yaitu Mus a,'atau :$ qi e ,y ,)b
(orang yang berada di dekat api itu), jadi bukan di tengahnya."

As-Suddi berkata, "Yang di dekat api adalah malaikat, dan api

di sini adalah catraya, tapi Musa mengiranya api. Tatkala dia sampai

kepadanya, dia mendapatinya cahaya."

Diceritakan dari Al Hasan dan Sa'id bin Jubair, batrwa maksud

$iC S adalahAllatr SWT, yakni cahaya-Nya.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya addalu telatt

diberkati apa yang di dekat api karena perintah Altah SWT yang

menj adikannya dengan sifat tersebut.

Al Wahidi berkata, "Menurut para mufassir, maksud 26i 1api1

ini adalah .rf r lcahaya)."

Allah SWT lalu menyucikan Diri-Nyu,laitfi ;; i{'$;i|t gan

Maha Suci Allah, Tuhan semesta Alam).Ini mengandung ketakjuban

bagi Musa karena hal itu.
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€t ,-,rX {if 6 4 ArX- (hai Musa, sesungguhnya, Ahtlah

Allah, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana). Dhamir-nya adalah

dhamir sya'n. Akulah Allah Yang Maha Mulia, Maha Mengalahkan,

Maha Perkas4 lagi Maha Bijaksana dalam perintah dan perbuatan-

Nya.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa Musa berkata, "Wahai

Tuhanku, siapa yang menyeruku?" Allah SWT lalu menjawabnya

dengan mengatakan {iffi;yl""sungguhnya itu adalah Aku, Atlah).

Allah SWT lalu .memerintahkannya agar melemparkan

tongkatnya, supaya dia mengetahui mu$izat luar biasa yang

diberlalarkan Allah SWT melalui tangannya.

Kalim at'jltAr,{Yo <ao" kmparlanlah tonglcatmu) di-' athf-karr

kepada !S;|2. Yaaa redaksi ini terdapat kalimat yang dibuang, dan

perkiraarurya adalah, lalu Musa melemparkannya, maka tiba-tiba

tongkat itu meqjadi seekor ular.

"i;f; qk ii G(t Cf, (maka tatkala [tongkat itu menjadi ulan

danJ Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit).

Az-Zajjaj berkata, "Tongkat itu berubah menjadi dapat bergerak-gerak

seperti sree\or ular yang gesit, yaitu ular yang putih. Diserupakannya

dengan 6t{t (ular kecil) adalatr karena ringannya gerakannya dan di

ayat lainnya diserupakan de1qa1 i,l3l (ular besar) karena ukurannya

yang besar. Bentuk jarnak 0lir,1 adalah ,lrl4, yaitu ular gesit yang

ukurannya kecil.

Al Kalbi berkata, "Tidak kecil dan tidak besar."

6F tt Qarilah dia berbalik tce belatrang) kT:Tu glut 6 rj
(tanpa menoleh), yakni tidak kembali. Dikatakan o)ti i-it apabila si

fulan itukembali, dan setiap yang kembali disebut "r.i;t

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah tidak

berhenti dan tidak menoleh.

i
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pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena |..$Itt adalah

kembali setelah lari.

Allah swT talu berfirman, ft 7 &,:is.(hai Musa, janganlah

ksmu tatut) kepada ular itu dan bahayffiYa, $ffi 'eai 36,J al,

(sesungguhnyd orang yang diiadilan rasul, tidak talatt di hadapan-

Ku), makaj anganlah engkau takut.

Adajugayangmengatakanba}rwatidakadanyarasatakut
pada diri para rasul tidak terjadi di setiap waktu, tapi di waktu khitlnb

kepada merek4 karena saat itu mereka sedtrng konsentrasi.

Allah lalu mengecualikan dengan pengecualian terputus , ;,$L
,";r 3;L AS # r*W d:i'i' liy $etapi orans yang berlaht zhalim,

)imudbh dirulcarnya kezhalimannya dengan kebaikan [Allah akan

mengampuninyaJ; maka sesungguhnya Aht Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang). Maksudnya adalah, akan tetapi orang yang berdosa

karena menzhalimi dirinya dengan kemaksiatan, kemudian

menukarnya dengan kebaikan, yakni tobat dan penyesalan setelah

keburukan, atau setelah melalnrkan keburukan, maka sesungguhnya

Altah Maha Pengampun lagi Matra Penyayang'

Ada juga yang berpendapat batrwa pengecualian ini dari

kalimat yang diperkirakan yang dibuang, yakni para rasul tidak takut

di hadapan-Ku, akan tetapi selain mereka akan takut, yaitu yang

berbuat zhalim, kecuali orang yang berbuat zhalim kemudian

menukar.... Demikian perkataan A[ Farra

An-Natrhas berkata, "Pengecualian ini dari kalimat yang

dibuang karena tidak bergun4 sebab ini merupakan pengecualian dari

sesuatu yang belum disebutkan."

Diriwayatkan juga dari Al Farra" dia berkata, " {1 di tioi

bermakna wctwu (dan)."
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Ada juga yang berpendapat bahwa pengecualian bersambung

dari yang telah disebutkan, bukan dari yang dibuang. Maknanya

adalah, kecuali orang yang berbuat zhalim di antara para rasul dengan

melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang memang tidak dapat luput

dari seorang pun. Pendapat ini dipilih oleh Ari-Nahhas, dia berkata,

"Allah telah mengetahui orang yang berbuat salah di antara mereka,

karena itulah mengecualikannya dengan berfirman, i& ;, $y @ecuati
orang yang berlaku zhalim), dan sungguh Aku telah mengampuninya

seperti Adam, Daud, saudara-saudara Yusuf, dan Musa, karena telah

membunuh orang Qibthi."

Memang tidak mustahil adanya rasa takut kendati telah

diampuni, karena Nabi SAW sendiri sebagai manusia yang telah

diamptrni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, beliau

pernatr bersabda, 't;dl iW ,! oi;t (Ingin rasanya bahwa alat ini
sebuah pohon yang ditebang).

# C 1:i i{i (dan masuktrantah tanganmu

bajumu). Maksud i;ir uaaah sebagaimana yang sudah

(kerah baju).

Dalam surah Al Qashash disebutkan, d* g lai ,rfui
(Masuklrnnlah tanganmu ke leher bajumr,t/. (Qs. Al Qashash [28]:32).
Penggunaan Uata S;\l lebih mendalam daripada kata Uti.

-t '< - f/o- .r'4, . ,.# X b ;tJ4. -fiA (niscaW dia akan keluar putih [bersinarJ
bulcan lmrena penyakit) maksudnya adalah bukan karena kusta dan

penyakit lainnya. Ini sebagai kehati-hatian. Kalimat "7fi (ntscaya dia

akan lreluar) sebagai penimpal lai j;3 @; masukknnlah

tanganmu)

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa pada redaksi ini ada

kalimat yang dibuang, dan perkiraannya adalah, Wlb Jr'rS 
-!.$- 

Jr\l'tF (masukkanlah tanganmu, niscaya dia ut * masuk, dan

keluarkanlah dia, niscaya dia akan keluar). Namun tidak perlu

ke leher

dikenal
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memperkirakan adanya pembuangan ini, dan ini tidak bisa dijadikan

sandaran.

Para mufassir mengatakan batrwa saat itu Musa mengenakan

jubah wool (yang berbelah bagian depannya) yang tidak berlengan

dan tidak berkurung, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam

kerahnya dan mengel,uarkannya [agi, dan tiba-tiba tangannya

mengkilat seperti kilat.

Finnan-Nya, *y. d g ([kedua mukiizat iniJ termasuk

sembilan buah mukjizat). AbuAl Baqa mengatakan batrwa kalimat ini

berada pada posisi nashab sebagai haal dari f"'il '&.Pendapat ini
jauh dari tepat.

Ada yang mengatakan batrwa kalimat ini terkait dengan

katimat yang dibuang, yuito 

"q 
f.rJ .+it @ergilah engkau dengan

sembilan mukjizat).

Ada yang mengatakan bahwa ini terkait dengan 1{i" {Y <ao"

lemparlranlah tongkatmu) serta Li- b* (dan masukkanlah

tanganmu), yang termasuk kesembilan mukjizat, atau bersama

kesembilan mukjizat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, keduanya

termasuk sembilan mukjizat, yakni tongkat dan tangan, jadi semua

mukjizatnya ada sebelas, yaitu kedua mukjizat ini, pembelahan laut,

toparu belalang, kutu, katak, darah, penghilangan jejak, kegersangan

di daerah pedalaman merek4 dan kelurangan pada tanaman-tanarnan

mereka.

An-Nahhas berkata, "Pendapat yang paling baik mengenai ini

adalah tangan, yang termasuk kesembilan mukjizat."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Matrduwi dan Al

Qusyairi, dia berkata: Anda mengatakan f Op G. '*t <ut*
berangkat di antara sepuluh orang), yang artinya Anda merupakan
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salah seorang dari mereka, yakni aku orang yang kesepuluh dari

sepuluh yang berangkat. Jadi, e bermakna "U (dari) karena

kedekatannya, seperti ungkapan plei Ui !)i U talb d.ii. 1u-Uitt*
sepuluh unta untukku yang diantaranya dua ekor pejantan), yakni $
(diantaranya)."

Ada juga yang berpendapat bahwa 4 bermakna g. (bersama).

.;;rt'i;j. \y{[lonS alcan dikemutrakanJ kepada Fir'aun dan

lmumnya). AI Farra berkata, "Pada kalimat ini ada kalimat yang

disamarkan, yaitu sesungguhnya kamu diutus kepada Fir'aun dan

kaumnya."

Demikian juga yang dikatakan oleh Az-Zajjaj.

. Kalimatlf tj bK 'syGesunssuhnya mereka adalah kaum

yangfasik) merupakan alasan untuk yang sebelunnya.

";r3 
W;;?r;vi6 (maka tatlmla mukjizat-mukjizat Kami yang

' jelas itu sampai kepada mereka) maksudnya adalah, sampai kepada

mereka mukjizat-mukjizat Kami yang dibawakan oleh Musa dengan

sangat jelas. Juga karena sangat jelasnya, maka seakan-akan

memperlihatkan dirinya, seperti firman-Ny L'x;;'igi 3F ($;5 (Oan

telah Kami blerikan kepada Tsamud unta betina itu [sebagai mukjizatJ

yang dapat dilihat). (Qs.Al Israa' [7]: 59).

Al Akhfasy berkata, "Bisa juga bermakna dapat dilihat, dengan

anggapan ism fa'il bermakna ism maful."

Pembahasan tentang ini telah dipaparkan.

Ali bin Al Husain dan Qatadah membac *yu|14, dengan

fathah pada huruf miim dan huruf shaad, yakni temqf yang sering

digunakan untuk melihat-lihat, seperti yang dikatakarrrf il;$2-,e$r:' djt
(anak sering menyebabkan tahtt dan kikir).4z

u'shahih.

Disebutkan oleh Al Albani dalan Shahih Al Jami'(7160).
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-U ?, \i $6 lUtrtotalah mereka, "Ini adalah sihir yang

nyata.,) maksudnya adalah, tatkala mukjizat-mukjizat itu sampai

kepada mereka, mereka mengatakan perkataan "gti fu (sihir yang

nyata).

# Iiffib V 'b31:t (dan merekn mengingkarinva,

padahai hati mereka meyakini [ftzbenaranJnya) maksudnya adalatr

mendustakannya, padahal hati mereka membenarkannya.

Jadi, huruf wcrwu-trya untgk menunjukkan haal (keterurrgat

kondisi).

Manshub-nya WJ 6L Qrarena kezhaliman dan pcsombongan

[merelraJ) adalatr karena sebagai lual $eterangan kondisi), yakni

dalam keadaan zhalim dan sombong. Bisa iuga manshub'nya iltt

karena 'illah (alasan), yakni yang mendorong mereka demikian adalatl

kezhatiman dan kesombongan. Bisa juga sebagai na't dari masMar

yans dibuang, yakni iiOi dt $fr \4. tt& (mer&a

mengingkarinya dengan pengingkaran karena keztraliman dan

kesombongan).

' Abu Ubaidah berkata, "Huruf baa' pada kalimat q. 'It:q,

adatatr tambahan, yakni 6)Wt (mereka mengingkarinya)'"

.AzZajiaj berkata "Maksudnya adalah, mereka

mengingkarinya karena syirik dan kesombonghn, sehingga enggan

mengimani apa yarlg dibawa oleh Musa, padahal mereka rnengetahui

bahwa itu dari sisi Allatr.'

;E;6 (matra perhatikanlah), hu Muhammad, ie;; 'og SS
'g*- i (betapa pesudahan orang-orang yang berbuat pebinasaan),

yakni berpikirlah tentang itu, karena ada pelajaran bagi mereka yang

mau mengambil pelajaran. Kesudahan mereka adatah ditenggelamkan

di laut denlan sifat menalutkan yang demikian.
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Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny", '6G;j 6iqL{i'

t6iA i ii(maka tatkala dia tiba di [tempatJ api itu, diserulah dia:

Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu), dia

berkata, "Maksudnya adalah, Maha Suci lagi Maha Tinggi Diri-Nya,
cahaya Tuhan semesta alam pada pohon itu. 6;1 fr (dan orang-

orangyang berada di sekitarnya) maksudnya adalah para malaikat."

Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia berkata, "Allah di dalam

cahaya, Dia menyeru dari cahaya. 6i 'i: (dan orang-orang yang

berada di sekitarrrya), yakni malaikat."

Ibnu Abi Syaibatr; Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Allah menyerunya, dan dia di dalam cahaya."

Al Firyabi, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyu, ;7(1i A J X;t'l (botro
telah diberkati orang-orangyang berada di dekat api itu), dia berkata,

"Diberkatri api itu."

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

meriwayatkan dari Qatadah, dia berkat4 "Dalam mushaf Ubay bin
Ka'b disebutkan qf Vi )gt {:i. (dibertrati api itu dan orang-

orang yang berada di dekatnya). Tentang api itu, mereka menyatakan

batrwa api itu dari catraya Tuhan semesta alam."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, * Xi ll
(bahwa telah diberkarr) maksudnya adalatr disucikan.

Abd bin Humaid, Ibnu Majah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, Abu Asy-Syaikh dalarn Al Azhamah, dan Al Baihaqi dalartAl
Asma' wa Ash-Shifat meiwayatkan dari jalur Abu Ubaidah, dari Abu
Musa Al Asy'ari, dia bbrkata: Nabi SAW berdiri di antara kami, lalu

"t

bersabda, Je flt ii ,fit;i't;.,q1 ',;a$t- ,:?6-'0l ti np;" li'?6- l lrrr L1
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s *r'c,t ;"w;1te:r'i)1,'i.v,rjJr' Jr :6, J-*: t@,,P,#t
tQ'k'ti| irf (sesunssuhnya Allah tidak tidur, tidak layak baginya

untuk tidur. Dia merendahkan neraca timbangan dan

meninggikannya. Diangkat kepada-Nya amal malam hari sebelum

siang, dan amal siang hari sebelum malam. Hijab-Nya adalah

cahaya, dan seandainya cahaya itu diangknt, pancaran waiah-Nya

pasti membakar segala sesuatu yang dicapai oleh penglihatan-Nya).43

Abu Ubaidah lalu memb acak,an ayat, 6; {t -$i 4 ;, Xi I
{njfi,!,t $'di::;(bahwa telah diberkati orang-orangyang berada di

delrat api itu, dan orang-orang yang berada di sefitarnya. Dan Maha

Suci Allah, Tuhan semesta Alam). Asalnya dikeluarkan dalam Shabib

Mislim dari hadits Amr bin Murratr.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Musa menl5enakan jubatr wol yang tidak sampai pada sikutnya, maka

Allah berkata kepadanya, 'Masukkan tanganmu ke dalam lengan

bajumu'. Musa pun memasukkannya."

Ibnu At Mundzir meriwayatkan darinya, mengenai firman-

Nyu, $Gt 6L #ilgriili q.'b:q (dan meretrn mengingkarinva

lrarena kczhaliman dan kesombongan [merekaJ, padahal hati mereka

rheyakini fircbenaranJ nya), diaberkata, "(Maksudnya adalah) )ft W
"&*11 \i.i:;i,t (karena kesombongan, padahal hati mereka meyakini

[kebenaran]nya)." Ini benttrk redaksi

dibelakangkan susunannya.

didahulukan danyang

U fii 69, 6!i iL'r3j J65I1L. ift: iifiir xi'

"rb; 

G& Jgi 6i,- J'63" i$ Li;5L L{r@ w.fi\ yk

n'shahih.

HR. Muslim (l/16l) dari hadits Abu Musa Al Asy'ari.
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',fr@ 
e# 35,;fr 

'1$6lLiri,$ nq-& fi
v, $t-;c*@'bfi ";* #g,t'tL di'e #A ',i{A-

315 & ;F 6 -$t <tizj{A "; -r:rX S JVA-ri

@)$ri't tQ O <gt,*i:t *Jrr+i .y.A tS

,*]1 5,^ii;fi j 64 u5tlil {r:9* @ 4r
+tlpurifiJa,;& #,#.
6fr fr4t$ Lt ;L@,* bfi ,ezou:

/ ,t oz r/2.7. ,/4- /,tsj..b*)_Wl9 t{rJ-._r 7#,3;rrrr*Pn

'ol!t;;'t;iY fu-'e:$;,t5Ui,lyii{ffi

i 6a'{'-c sA,iJ { 31 Jtii'fi| :,;;;

@fr *fi'
"Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan

Sulaiman; dan keduanya mengucapkan, 'segala puji bagi Allah
yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang
beriman'. Don Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata,

'Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung
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dan kami diberi segala sesuatu Sesungguhnya (semua) ini benar-
benar suatu karunia yang nyatat. Dan dihimpunkan untuk

Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burungr lalu mereka itu
diatur dengan terfib (dalam barisan). Hingga apabila mereka
sompai di lembah semut berkatalah seekor semut, .Hai semut-
semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak
diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak

menyadari'. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena
(mendengar) perkataan semut itu Dan dia berdoa, ,Ya Tuhanku,
berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah

Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu
bapakka, dan untuk mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai,

dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan
hamba-hamba-Muyang shalih'. Dan dia memeriksa burung-

burung lalu berkata, 'Mengapa aku tidak melihat burung hud-hud,
apakah dia termasuk yang tidak hadir. Sungguh aku benar-benar

akan mengadzabnya dengan keras, atau benar:benar
menyembelihnya kecuali jika benar-funar dia datang kepadaku

dengan alasan yang terang'. Maka tidak lama kemudian (datanglah
hud-hud), lalu dia berkata , tAku telah mengetahai sesuatu yang
kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri

Saba suatu beritapenting yang diyakini Sesungguhnya aku
menjumpai seorang wanitayang memerintah ntcreka, dan dia
dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang
besar. Aku mendapati dia dan kawnnya menyembah matahari,
selain Allah; dan syetan telah menjadikan mereka memandang

indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mcreka dari
jalan (Atlah), sehingga mereka tidak dapatpetunjuk, agar mereka

tidak menyembah Atlah Yang mcngelaarkan apa yang terpendam di
langit dan di bun i, dan Yang mcngetahui apaysng kamu

sembunyikan dan apa yang kotttu nyatakan. Allah, tiada tuhan
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Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai Arsy yang

. besar' . " (Qs. An-Naml l27lz 15-26)

Setelah Allah SWT mengemukakan kisah Musa, selanjufirya

Allah mengemukakan kisah Daud dan anatffryq yaitu Sulaiman. Kisah

ini dan yang sebelumnya, serta yang sesudahnya merupakan

penjelasan dan penegasan atas firman-Ny 
" &ifr eS|ifi$5 ;t$

$ {a"" sesungguhnya kamu telah diberi Al Qur'an dmi sisi tAllahl
Yang Maha Bijaksanalagi Maha Mengetahu).

Tanwin pada lafazh (\ (ilmu) bisa untuk menunjukkan

macam, yakni sekelompok ilmu, atau untuk menunjukkan keagungan,

yakni ilmu yang banyak. Jadi, htruf wowu pada kalimat 6t'r5t163
(dan lreduanya mengucaplcan, "Segala puji bagi Allah') untuk meng-

'athf-kan (merangkaikan) dengan kalimat yang dibuang, karena

semestinya posisi ini diisi oleh huruf faa', jadi perkiraannya adalah,

dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada mereka berdua,

lalu keduanya mengamalkannya dan mengucapkan, "Segala puji bagi

Allah...." Ini dikuatkan, bahwa bersyukur dengan lisan akan lebih baik

lagi bila didahului dengan hati, yaitu tekad unhrk melalcukan ketaatan

dan meninggalkan kemaksiatan.

'";$\ :h e *{ iy {5 
"$i 

(yans melebihkan tmmi dari

kebanyalrnn hamba-hamba-Nya yang beriman) maksudnya adalah

melebihkan kami dengan ilmu dan kenabian serta penundukkan

burung, jin, dan manusia. Mereka juga melebihkan diri mereka

sebagai bentuk kerendahan hati dari mereka. Ayat ini menunjukkan

bahwa kemuliaan ilmu dan ketinggian martabat termasuk nikmat

paling utama yang dianugerahkan Allah kepada para hamba-Ny4 dan

orang yang dianugeratri ilmu berarti telah dianugerahi kelebihan dan

kemuliaan atas kebanyakan hamba.
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'.,iti d.il 3i3 (dan Sulaiman telah mewarisi Daud)
maksudnya adalatr mewarisi ilmu dan kenabian darinya.

Qatadah dan A1 Kalbi berkata, "Daud memiliki 19 anak laki-
laki, dan di antara mereka Sulaimanlah yang mewarisi kenabiannya.

Seandainya yang dimaksud adalah mewarisi hartq tentu tidak
dikhususkan penyebutan Sulaiman, karena semua anaknya

mempunyai hak yang sama."

Demikian juga yang dikatakan oleh mayoritas mufassir.

Jadi, pewarisan ini adalah pewarisan kiasan, sebagaimana

disebu&an datam sabda Nabi SAW, "#1i 
g:: ii,lfi (Ulama adalah

pewaris para nabi).

#t ,U G& ..ilfr Gll lU: (dan dia berkata, "Hai manusia,

knmi telah diberi pengertian tentang suara burung.'). Sulaiman

mengatakan ini saat berbicara kepada manusia dalam rangka
menceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, dan

mensyukuri nikmat yang diktrususkan kepadanya.

Didahulukannya penyebfi^ Pt 'tJ (stara burung; bahasa

burung) adalah karena ini merupakan nikmat yang dikhususkan
baginya, tidak ada orang lain yang dianugerahi ini.

Al Fara berkata, *;fii $y; uAAuU .*sr i>ti (perkataan

burung)."

Dia menganggapnya seperti ,y!)r'r** (perkataan orang).

Humaid bin Tsaur bersenandung,

* ri;):*r';1i'r:-r tL; 6'jqokol ,AUi
*Menalcjub.kan baginya kala nyanyiannyafasih dan tak ada mulut

yang mampu menirukan ucapannya."

Makna ayat ini adalah, Kami dipatrarnkan akan apa yang

dikatakan oleh burung.
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Segolongan mufassir mengatakan bahwa beliau mengerti

percakapan (bahasa) semua hewan. Disebutkarurya burung adalah

karena termasuk balatentaranya yang berjalan bersamanya untuk

menaunginya dari matahari

Qatadah dan Asy-Sya'bi berkata, "Beliau hanya mengerti

percakapan burung, .dan ini tidak bertentangan dengan kenyataan

bahwa beliau mengerti batrasa semut karena semut termasuk kalangan

burung, sebab banyak dari semut yang akhirnya bersayap lalu bisa

terbang. Demikian juga semut yang perkataannya didengar dan

dipahami oleh beliau."

Makna,;j,,9 nQ$ <ar" kami diberi ;egala sesuatu)adalah

segala yang dibutuhkannyq seperti ilmu, kenabian, hikmah, harta,

penundukkan jin, manusi4 burung, angin, binatang buas, binatang

melata, dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Di sini

Sulaiman menggunak xt hrxuf nuun al 'azhamah [yakni qh,
padahal maksudnya adalah dirinya sendiri, guna menerangkan

perihalnya, bahwa beliau dipatuhi dan tidak diselisihi. Jadi, ini

bukanlah ungkapan kesombongan dan pengagungan dirinya-

Kata penunjuk pada kalimat l1:Llylsesungguhrrya [semual ini)

*enrrg,rkkan apa-apa yang telah disebutkan, yaitu anugerah

pengertian dan lain-lainnya. i$i 35;rt'J lbrnor-benar suatu karunia

yang nycita) maksudnya adalah jelas dan nyata, ya+g tidak samar bagi

seorang pun. Atau, yang menunjukkan keutamaan kami.

jlrG ,t'l'S di'u#E'.i4\-fi (dan dihimpunksn untuk

Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung). 

":;St 

adalah

1&lr 6""ghimpunan), yakni dihimpunkan untuknya bala tentaranya

dari jenis-jenis itu.

Para mufassir telah b"rpanjang lebar mengupas tentang kadar

dan jumlah bala tentara beliau. Di antara mereka ada yang

menyebutkan jumlatr yang tidak masuk akal dan tidak shahihdari segi
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penukilan. Kalaupun itu benar, maka kekuasaan Tuhan jauh lebih

besar dan lebih banyak dari itu.
.r<, -rl ., ,. , .,3;;i 'i (t"t"' mereka itu diatur dengan tertib [dalam

barisanJ) maksudnya adalah, masing-masing golongan dari mereka

diatur dalam barisan dari awal sarnpai akhir secara tertib. Dikatakan
-ao. ,t . ,.2,q3 - ibi - ibtl artrlya iif (mencegahnya). y)Fr e Ll1Jl adalah

yang ditugasi mengatur barisan dan mencegah orang yang maju dari

mereka, yakni mengembalikannya kepada'posisinya. Contohnya

adalatr ungkapan An-Nabighatr berikut ini:

L)t*t:t"&1 tS .*t (ar ,-p;*;:Jr i'3G e -b
"Yaitu l@tiko aht menyalahkan orangyang sudah tua lmrena

kekanak-kanakan,

dan alru berlrnta, 'Mengapa tidakbersikap lebih baik, padahal yang

tua adalah pengatur'."

Penyair lainnya

71i *->5 f'"u';';t
"Dan siapa yang tidak dapat dikendalikan oleh hati dan rasa

malunya,

maka pada masa tuanya hatinya tidak dapat mengatur."

Ada juga yang mengatakan batrwa kata itu dan'ei$|, ymg
maknanya e-/l, (pemisahan). Dikatakan 7ti"tt ipt, yakni kaum itu
terpisah-pisah (terdiri dari beberapa kelompok).

#i r5 &'6$t-i;(hingga apabila mereka sampai di tembah

semut). Ii adalah yAr,g perkataan setelalrnya, dan

merupakan titik akhir dari yang sebelumnya Maknanya adalah, lalu
mereka diatur dengan tertib hingga titik tersebut, yaitu sampainya

tt.z., ttto .o1o..,7Ws *) ,ej- I ,ys
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mereka di lembah semut. Maksudnya, mereka berjalan dengan tertib

tanpa bercerai-berai hingga mencapai tempat tersebut.

Kalimat Fi ,rj {i @t lembah semut) terkait dengan $1

(sampai). Fi'l int muta'addi (transiti| dengan kata bantu $ lsecara

harfiyatr berarti: di. atasl karena mereka dibawa dengan angin,

sehingga posisi mereka di ketinggian. Maknanya adalah, mereka

menempuh lembatr itu dan mencapai bagian akhirnya.

Semua ahli qira'ah, bila membacawaqafpada lafaztr 2$maka
tanpa huruf huruf yaa', karena mengikuti bentuk tulisannya yang

memang tidak dibuang dengan bertemunya dua sulatn, seperti pada

firman-Ny4 'l]+';.,Ai $; t-11 (Yang memotong Qatu-batu besar di

lembah). (Qs. Al Fajr [89]: 9) kecuali Al Kisa'i, dia me-waqaf-kart

dengan huruf huruf lda', karena menurutnya yarLg mengharuskan

pembuangannya adalah pertemuan duasulan dengan washal-"

Ka'b berkata, "Lembah semut itu di Thaif.':

Qatadah dan Muqatil berkata, *Lembah itu di Syam."

Kalimat Xi i16 (berkatatah seekor semut) sebagai penimpal

i'1. Stiatan-akan ketika semut itu melihat pasukan Sulaiman mengarah

ke lembah itu, langsung lari dan memperingatkan semut-semut lain

dengan berkata, 'F6i', WX ffi, ,41d- (hai semut-semut,

masuHah ke dalam sarang-sarangmu). Khithab untuk semut ini

menggunakan khithab yang biasa digunakan untu( makhluk yang

berakal, lantaran semut-semut lainnya memahami perkataan ini.

6d, maksudnya adalah tempat-tempat tinggal para semut

itu.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa semut yang perkataannya

didengar oleh Sulaiman adalah semut betina, dengan bukti

penggunaan ta'nits pada fi'l-nya yang disandarkan kepadanya.

Pendapat ini disanggah oleh Abu Hayyan, dia berkata, "Penggunaan
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huruf taa' fyang menunjukkan ta'nits-tya li'Il ttdak menu4iukkan

bahwa semut itu betina, karena bisa juga untuk mudzak*m-nya

digunakan kata i:fii karena walaupun lata/r- iilJ (semuQ

menggunakan huruf /aa', namun ini tennasuk yang tidak dibedakan

antara mudzaklar dan muannats-nya dengan meg-tadzkir atau men-

tu'nrts fi'l-nya, tapi dibedakan dengan pemberitatruan bahwa itu jantan

atau betina."

Perbedaan penggunaan batrasa seperti ini tidak banyak

faedahnya, tidak juga pengetahuan tentang ffrma semut apalagi

tentang kisah-kisah palsunya dan hadits-hadits bohongnya.

Al Hasan, Thalhah, dan Mu'ammar bin Sulaiman membacanya
iilJ ---d"og* dhammah pada huruf miim-. Sementara itu, Sulaiman

At-Taimi membacanya dengan dhammah pada huruf nuun danmiim.

i!j{t#"-39-{ @gar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman

dan tentaranya). 'p;ji 
[yalari dad. '{l$1 adalah . A.,

(penghancuran; pemecaha1) Dikatakan $, tr"b, artinya W 'tg
(aku memecahkannya), '{i*i artinya jiii 6ecah). Secara zhahir,

larangan ini untuk para semut, n€unun secara hakikat unttrk Sulaiman.

Kalimat ini termasuk bentuk kalimat * U'et:isf f 6*gan sarnpai aku

melihatrnu di sini). Bisa juga sebagai badal dari kata perintatr, atau

sebagai penimpal kata perintah.

Abu Hayyan berkata, "Menganggapnya sebagai penimpal kata

perintah hanya tepat berdasarkan qira'ah Al A'masy, dia

membacanya i5,JJ!tnj- l, denganiazm tanpa hunrf nuun taukid (nuun

penegas). Adapun bila disertai huruf nuun taukid maka tidak boleh,

kecuali dalam kalimat syair."

Sibawaih berkata, "Itu jarang ter{apat dalam syair. Mereka

menyerupakannya dengan larangan karena maj zum."

Ubah membacanya ';55C; rtllii.
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Syahr bin Hausyab membacany u"6i*.
A1 Hasan, Abu Raja', Qatadah, Isa, dan Al Hamdani

membacany u "n31!i;-, dengan dhammah pada huruf yaa', fathah pada

huntf haa', dan tasydid pada huruf tlua' -

Ibnu Ishaq, Ya'qub, dan Abu Amr dalam satah satu riwayat

membacanya dengan suhm pada hunrf nuun taukid.

Katimat iDfr- { fi @edangkan mereka tidak menyadari)

berada pada posisi nashab sebagai haat darifa'il '&15;-. Maksudnya,

tidak menyadari penginjakan kalian dan tidak mengetahui sarang

kalian.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah,

sedangkan semut-semut itu tidak menya.dari bahwa Sulaiman

memahami perkataan mereka. Pemaknaan ini jauh dari tepat.

Q; A QA t1:,$ (maka dia tersenyum dengan tertawa

karena [mendengarJ perkataan semut itu). Ibnu As-Sumaifi

membacany uiS;,*.

Berdasarkan qira'ah jumhur, L* sebagai haal yang

menegaskan, karena tawa itu r"1u1, dTat dipahami dari senyrm.

Ada yang mengatakan batrwa ini adalah haal yang

diperkirakan, karena senyum adalah permulaan tawa.

Ada yang mengatakan bahwa adakalanya senyim karena

mamh, maka tertawa ini menerangkannya

Ada juga yang mengatakan bahwa tertawanya para nabi adalah

tersenyum, tidak ada yang lain.

Adapun berdasarkan qira'ah Ibnu As-Sumaifi, maka &tb
sebagai mashdar yarlg manshub l<arcna fi'l yau;ry dibuang, atau pada

posisi haal. Senyumnya Sulaiman adalah karena takjub terhadap
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perkataan semut dan karena memahaminya, bahwa semut itu

memperingatkan semut-semut lainnya.

Sry g'18 6 $ <ta- '3A';\ 1i5 S 36 (dan dia

berdoa, "Ya Tuhanht, berilah aht ilham untuk tetap mensyuhri

nilonat-Mu yang telah Engftau anugerahftan kepadaku dan kepada

dua orang ibu bapakku.'). Penjelasan makna -r*rJ tehh dipaparkan
'saat membahas firman-Ny", LFi iO (tot" mereka itu diatur dengan

tertib fdalam baris anJ).

Disebutkan dalam At Kasysyaf, *Hakikat *5 adalah,

jadikanlah aku dapat mengatur kesyukuran atas nikmat-Mu kepadaku,

mempertahankan dan mengikatnya agar tidak lagi lepas dariku,

sehingga aku selalu bersyukur kepada-Mu."

A1 Wahidi berkai4 *iiil maksudnya yaitu, ilhamilah aku

agar mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku.

Dikatakan t:erti;i>ti rrtiryu 9)Ci [tulan gemar terhadap anu]."

Al Qurttrubi berkata, "Asalnya M {t (mencegah), jadi

seakan-akan dia berkata, 'Cegahlah aku dari hal-hal yang

menimbulkan kemurkaan-Mu'. "

Mafut kedua d"n -,Afadalatr tF l;it $t <tiZ- '3A -J

(untuk tetap menrythri nilonat-Mu yang telah Engkau anugerahkan

kepadalat)..

Az-7-aiiE mengatakan bahwa makna -ri. 11 adalatr, cegahlah

aku dari mengingkari nikrnat-Mu. Ini penafsiran dengan kelaziman.

Makna Sty i$-ego, kepada dua orang ibu bapakh) adalah

doa darinya agar mengilhaminya untuk mensyukuri nikmat-Nya

kepada ibu-bapaknya, sebagaimana mengilhaminya untuk mensyukuri

nikmat-Nya kepadanya, karena anugeratr nikmat kepada ibu-bapak

adalqh anugerah nikmat kepadanya juga, dan itu menuntut kesyukuran

darinya kepada Allah SWT. 
(
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Beliau lalu memohon agar Allah menambahkan nikmat-

nikmat-Nya terdahulu dengan nikmat-nikmat yang kemudian,

terutama yang terkait dengan agama, ,#j VJrt :i;t 'iS (dan untuk

mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai), yakni alnal shalih

yang Engkau ridhai dariku.

Beliau lalu berdoa agar kelak di akhirat Allah SWT

menjadikannya termasuk golongan orang-orzmg yang shalih, karena

itulah tujuan yang terkait dengan pennohonan itu, O <);t ,g;S
4)4li 'l2t|, gan masukkanlah alat dengan rahmat-Mu ke dalam

golongan hamba-hamba-Mu yang shalih). Maknanya yaitu,

masukkanlah aku ke dalam golongan mereka dan tetapkanlah namaku

di antara nama-nama mereka, serta himpunkanlah aku ke dalam

golongan mereka, ke negerinya orang-orang shalih, yaitu surga. Ya

Allah, aku pun berdoa kepada-Mu dengan doa nabi yang mulia ini,

maka terimalah doaku dan perkenankanlah permohonanku, karena

sesungguhnya aku, walaupun kurang dalam beramal, namun karunia-

Mu adalah sebab untuk memperoleh kebaikan.

Ayat tersebut berseru dengan suara sangat tinggi dan sangat

jelas, bahwa masuk surgq yang merupakan negerinya orang-orang

beriman, adalah karena karunia dari Allah, bukan karena amalan

mereka, sebagaimana dikatakan oleh Rasul-Nya (dalam Ash-ShabiQ,

*rilr"rri JrU 4'^fi rjler: di.f: r2il,t- lBersikap luruslah kalian

dan delratlranlah diri lcepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak

seorang pun masuk surga karena amalnya). Para sahabat lalu

bertanya, "Tidak juga engkau, watrai Rasulullah?" Beliau menjawab,

#t ?lt ;fi"a bf 'lr uf \i (Tidak juga aht, kecuali karena Allah

m e I iput iht d * go, r aim at -Ny a).M

u Muuofaq'alaih.
Al Bukhari (6467) dan Muslim (4D170) dari hadits Abu Hurairah.
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Selanjutnya Allah SWT mulai mengemukakan kisah Balqis

dan Sulaiman, dan ifu berkat informasi dari burung hud-hud, 't3fr;

nili gan dia memeriksa burung-burung). ti8' lyut ri dan 33fr1
artinya mencari apa yang hilang dari Anda dan mencari tahu

perihalnya. -;fiadalah 
sebutan jenis untuk setiap yffig'M-(terbang).

Maknanya adalah, beliau mencari burung yang hilang dan mencari

tahu perihal yang hilang itu, yang burung itu sebelwnnya menyertai

beliau datam perjalanannya dan menaunginya dengan sayap-sayapnya.

<;tAi 'v i,A it "l:ft 
;J i <tti Jti; (tot, berkata,

"Mengapa aht tidak melihat burung hud-hud, apakah dia termasuk

yang tidak hadir?') maksudnya, da apa dengan burung hud-hud?

Mengapa aku tidak melihatnya? Ini termasuk bentuk susunan redaksi

terbalik yang sering digunakan oleh orang Arab.

Ada juga yang berpendapat bahwa ini bukan bentuk redaksi

yang dibalik susunannya, tapi benhrk pertanyaan tentang sesuatu yang

menghalangrnya dari melihat burung hud-hud, seakan-akan beliau

berkat4 "Mengapa aku tidak melihatrya, .adakah sesuatu yang

menghalangrnya dariku atau karena adahal lain?"

Kemudian jelas baginya bahwa burung hud-hud memang tidak

bersamanya, maka beliau berkatq <A*Ai 'v64 { @rakah dta

termasuk yang tidak hadir?) f ini pemisut y*g bermakna beralih dari

yang sebelumnya [yakni: ataukah].

Ibnu Katsiras, Ibnu Muhaishin, Hisyam, dai Ayyub

membacanya 4L dengan fothah pada huruf yaa'. Demikian juga

o5 Kalimat "Ibnu Katsir... membacanya..." menyelisihi yang masyhur, karena
Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Hisyam, Ayyub, Ashim, dan Al Kisa'i membacanya
dengan fathah pada hwuf yaa' di kedua tempatrya.

Sementra iht" Hamzah, Ya'qub, dan Al Bozzar membacanya dengan suhrnpada
keduanya

Ulama lainnya membacanya dengan fathah pada kalimat yang terdapat pada

surah Yaasiin, den di sini dengan sukun.
Dalam versi cetalcnya dicantumkan MushahhahAl Qur'an.
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mereka membacany a padasurah Yaasiin, ;-$ a,nt lU'-'l J ft
(Mengapa aku tidak menyembah [TuhanJ yang telah

menciptaknnfrz) . (Qs. Yaasiin 136l: 22), dengan fathah pada htruf
yaa'.

Hanuah, Al Kisa'i, dan Ya'qub membacanya dengan suhn dt

kedua tempat ini. Sementara yang lain membacanya dengan fathah
pada surah Yaasiin, dan dengan sulatn di sini.

Abu Amr berkata, "Itu karena yang di sini adalah kalimat

tanya, sedangkan yang dalam surah Yaasiin adalah penafian (yang

meniadakan)."

Abu Hatim dan Abu Ubaid memilih qira-ah dengan sukun

pada huruf yaa'.

iffi$i J6+4C::i ii.${ @ungguh aru benar-benar akan

mengadzabnya dengan keras, atau benar-benar menyembelihnya).

Para mufassir berbeda pendapat mengenai penafsiran adzab yang

keras ini:

Mujahid dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa maksudnya adalah

mencabuti semua bulunya.

Yazid bin Ruman mengatakan bahwa maksudnya adalah

mencabuti bulu-bulu sayapnya.

. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

mengurungnya bersama lawan-lawannya

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah

melarangnya untuk melayaninya. Ini menur{ukkan ba}rwa hukuman

hanya berdasarkan kesalahan, dan bukan berdasarkan fisik.

Lafazh t7lli adalah ism mashdar atau mashdar dengan

anggapan dibuangnya tambahan, seperti pada firman-Nya, -b; 
K41

W ,6'ii (Menumbuhkan kamu dmi tanah dengan sebaik-baitqtya).

(Qs. Nuu! [7tl: t7).
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# #, 6:l J Qrccuati jipa benar-benar dia datang

kepadaht delngan alasan yang teraizg). Ibnu Katsir membacanya

dengan hwuf nuun taukidber-tasydid dan setelah htttuf nuun wiqqtah-

Ulama yang lain membacanya dengan huruf nuunbettasydid

saja, yaitu hrxuf nuun taukid.

Isa bin umar membacanya dengan huruf nuun ber-tasydid

denganfathah yarrytidak bersambung dengan hurufyaa'. };ir i'rl'illr
adalah alasan yang terang mengenai ketidakhadirannya.

#, e iK3 (malca tidak lama kemudian [datanglah hud-

hud). Jumhur membacanyu',1k, dengan dhammah padahwaf kaaf,

sedangkan Ashim membacanya denganfathah. }r/1alrl;1a kedua qira'ah

ini adalah, tidak berapa lama kemudian.

Sibawaih berkata, *6JEJ -'&X- -'6i seperti - 'tft- 'J'1t

, ,f,--t)-f,8."

Suatu pendapat menyebutkan bahw.a dhamir pada L<a
adalah untuk Sulaiman. Maknanya yaitu, tidak berapa lama dari

Sulaiman merasa kehilangan burung hud-hud.

Pemaknaan pertama lebih tePat.

.*, $ F q iE Ttii ltotu dia berkata, "Ak telah

mengetahui sesuatu yang ftamu belum mengetahuinya.") maksudnya

adalah f\i n XlJll 'd 6 'cA? (aku telah mengetahui sesuatu yang

kamu belum mengetahuinya). -Aeli tyakni dari !fi1 artinya

mengetahui sesuatu dari segala segi. Kemungkinan pada redaksi ini

ada kalimat yang dibuang, dan perkiraannya adalah, tidak berapa lama

hud-hud pun datang, lalu Sulaiman mencelanya karena

ketidakhadirannya, lalu hud-hud memberikan alasan megenai itu,

.*,$ { q iE (aht telah mengetahui sesuatu yang kamu belum

mengetahuinya).
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Al Farra berkata, "Boleh meng-idgham-kan r(memasukkan)
huruf taa' ke dalam huruf thaa', sehingga dikatakan .hif, 66 meng-

idgham-kanhrxuf thaa'ke dalam hrxuf taa' sehingga dikatakan 
n*1.'

,* b g & 6)efs (dan tubmta kepadamu dari n.egeri

Saba suatu heriia penting yang diyakinr). Jumhur membacany" # *
dengan sharf karena dianggap nama seorang lelaki, yakni penisbatan

suatu kaum kepadanya.

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan fathah pada

hamzah dan tanpa sharfY"aretradianggap sebagai nama kota (negeri).

Az-Zajjaj mengingkari pendapat yang menganggapnya sebagai

nama seorang lelaki, dia berkatq "Saba adalah nama sebuah kota yang

terletak di wilayah Yaman, jaraknya dari Shan'a sejauh tiga hari

perjalanan., o

Ada juga yang mengatakan bahwa Saba adalah nama seorang

wanita, lalu digunakan sebagai nama kota (negeri).

Al Qurttrubi berkata, "Pendapat yang benar yaitu, Saba' adalah

seorang lelaki, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tirmidzi dari

hadits Urwatr bin Musaik Al Maradi."

Ibnu Athiyyah berkata, "fd tidak diketahui oleh Az-Zajjaj,

sehingga ia berkata secara serampangan."

A1 Fara menyatakan bahwa Ar-Ru'asi bertanya tentang Saba

kepada Abu Amr bin Al 'Ala', dia pun menjawab, ccr{ku tidak tahu

apa itu?"

An-Nahhas berkata, *Adalah tepat Abu Amr mengitakan ini.

Tentang Saba', suafu sumber mengatakan bahwa itu adalah ftlma

seorang letaki. Jika Anda men-tashrif-nya, maka itu karena telatr

menjadi nama kota, dan jika Anda tidak menlashrif-nya, berarti

menganggapnya sebagai nama kabilatr, seperti Tsamud, hanya saja

Sibawaih memilih dengan tashrif."
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Saya iasy-syaukani) katakan: Tidak diragukan lagi, Saba

adalatr nama sebuah kota di Yarnan, yang dulunya dikuasai oleh

Balqis. Selain itu, Saba juga sebagai nama seorang lelaki dari bani

Qahthan, yaitu Saba' bin Yasyjub bin Ya'rib bin Qalrthan bin Huud.

Akan tetapi yang dimaksud di sini yaitu, hud-hud datang kepada

Sulaiman dengan membawa berita yang meyakinkan dari kota
tersebut.

I

[3t adalatr berita yang genting. Setelah hud-hud mengatakan

kepada Sulaiman infonnasi tersebut, Sulaiman pun bertanya

kepadanya, "Apa itu?" Hud-hud menjawab, &LL; i\; Lt! .;l
(sesungguhrrya aht menjumpai seorang wanita yang memerintah

merekn), yaitu Balqis binti Syarhabil. Hud-hud mendapatinya

memerintah pendudtrk Saba. Kalimat ini sebagai penjelasan dan

penafsiran kalimat sebelumnla, yakni berita yang meyakinkan itu
adalatr, wanita itu memerintatr mereka.

Kalimat vi t* ,r 6;V (dan dia dianugerahi segala

sesuatu) adalah benhrk ungkapan mubalaghah, yalrrg maksudnya

wanita itu dianugeratri segala yang dibuhrtrkannya.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah, dia
dianugerahi sebagian dari segala sesuatu pada masanya Namun kata

"sebagian'Lnya lalu dibuang, karena telah tersirat dari redaksinya.

,.* ,b (ij gerta mempunyai singgasana yang besar)

maksudnya adalatr e ii (singgasana yang besar). Disifatinya
dengan "besar" karena singgasana itu katanya terbuat dari emas,

panjangrya 80 hast4 lebarnya 40 hastq dan tingginya 30 hasta

menjul4ng ke arah l*grt, ditaburi dengan mutiara dan permata merah

serta intan hijau.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksud if.lijt ai sini adalah

kerajaan.
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Pendapat yang pertama lebih tepat, berdasarkan firman-Nya,

W; ,ij '# (Siapalcah di antara kamu sekalian yang sanggup
me mb ow a s inggas anany a lcepadafu?) (Qs. An-Namt l27l: 3 8).

Ibnu Qutaibatr berkat4 "Pendapat yang benar dari pengertian
ayat ini adalah, dia adalatr wanita yang menguasai kota-kota Yaman
dengan kerajaan besar dan singgasana yang besar. Dia wanita kafir
dari kaum yang kafir."

iI g;' q 'ryA{'r3#-titi{t G* (aht mendapati dia dan
lrnumnya menyembah matahari, selain Altah) maksudnya adalah

menyembah matahari dengan melewati penyembatran kepada Allah
swr.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adatah kaum majusi.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalatr kaum zindiq.

# 'oLjfi '& 'SS (dan syetan telah menjaditran mereka
memandang indah perbuatan-perbuatan mereko) yang biasa mereka
lakukan, yaitu menyembatr matahari dan perbuatan-perbuatan kuftu
lainnya.

.#i * 'i:J;t 
Qalu menghalang,i mereka dari jalan [AilahJ)

maksudnya adalah, karena dijadikan indahnya perbuatan mereka
dalam pandangan mereka, lantaran syetan menghalangi mereka dari
jalan yang benar, yaitu beriman kepada Atlah dan mengesakan-Nya.
(t:i:<$-* # (sehingga mereka tidak dapat petunjuk) untuk itu. fi
1e3-i5-1agar mereka tidak menyembah Allah).

Jumhur membacanya dengan tasydidpada 51.

Ibnu A1 Anbari berkat4 'lWaqaf pgla kalimat 'Arfrn- { ii
tidaklah sempurna bagi yang men+asydid dl, k*"nu maknanya yaitr,
dan syetan telah medadikan mereka memaqdang indatr perbqatan-
perbuatan mereka agar mereka tidak menyembah Allah.'
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An-Nahhas berkata, "Ini adalatr ilf yang dimasuki oleh t.
Posisinya nashab."

Al Akhfasy berkata, "Maksudnya adalatr, dijadikan indatt

dalam pandangan mereka, agar mereka tidak menyembatr Allah.

Maknanya yaitu, iJ. t2Ji{i. }JS. 1ug* mereka tidak 
. 
menyembatr

Allah)."

Al Kisa'i berkata, "Posisinya nashab karena lil:rb. Maksudnya

adalah, t33*:;- if i:rb! (lalu menghalangi mereka agar tidak

menyembah). Maknanya yaitu, t1.;$5. $. (agar supaya tidak

menyembah)."

Menurut kedua pendapat tersebut, berarti sebagai maf'ul lah.

Al Yazidi mengatakan bahwa itu adalah badal dan friA\,
posisinya nashab.

Abu Amr mengatakan bahwa posisinya khafadh karena

sebagai badal dali +,,ifi.
Ada juga yang berpendapat batrwa 'amil-nyaadalatr '0t34-{,

yakni N.tfiirX.bl ot:rili f S 1..f,ingga mereka tidak dapat petunjuk

untuk menyembah Allatr). Berdasarkan pengertian ini, maka lafazh I
sebagai tambahan, seperti firman-Nya, 3# $ a;z ( (Apaknh yang

menghalangimu untuk bersujud [kepada Adam). (Qs. Al A'raaf [7]:
t2).

Berdasarkan qira'ah jrxnhur, ayat ini bukan ayat sajdafr, .

karena merupakan berita tentang mereka yang meninggalkan sujud

kepada Allah, baik karena diindalrkannya perbuatan buruk mereka,

dengan pencegahan, atau karena tidak sampainya petunjuk. I

Az-Zanaj me-rajih-Y,n batrwa ini sebagai tIIaft unttrk llelr
(penghalangan), sementara Al Farra me-rajih-kan batrwa ini sebagai

'illaft untuk fi (meqiadikan indatr). Dia berkata, "Maksudnya adalatr

,!1. tzlit;-;- U ;gcf e 'A (syetan menjadikan indah perbuatan-
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perbuatan mereka supaya mereka tidak menyembah Allah), lalu huruf
htxuf I aam-nya dibuang."

Az-Zlhidan Al Kisa'i membaca If ,""*u takhfif.

Al Kisa'i berkata, cc2{ku belum pernah mendenar para syaikh

membacanya kecuali secara takhfif, yang bertujuan sebagai periniatr,

sehingga If berdasarkan qira'ah ini merupakan kata pengundang

perhatian dan pembuka, sedangkan yang setelahnya adalah kalimat
seruan. Selain itu, ljlisi,t adalatr fi'l amr. Berdasarkan qira'ah iru,
maka semestinya perrulisannya yaitu r/i5l U tf. Akan tetapi, para

sahabat RA menggugurkan huruf huruf alif dari I dan hamzah washal
4a6 t.9Xil,l secara keliru, serta menyambungkan huruf yaa' dengan

siin pada tjl,ti3t, sehingga bentuk tulisannya menjadi rfifiX- lt.
Munada-nya dibuang, maka perkiraannya yakni tjtie-'r :13^ U tt.
Orang fuab memang sering membuang munada dalam perkataan

mereka, dan itu banyak terdapat dalam syair-syair mereka."

Az-Zajjaj berkata, * 
Qira' ah secara takttfif memntut waj ibnya

sujud (sujud tilawah), tapi tidak demikian qira'ah dengan tasydid;'

Abu Hatim dan Abu Ubaidah memilih qira'ahdengan tasydid.

Az-Zajjaj juga berkata, uQira'ah secara takhfif mempunyai
arah yang baik, hanya saja mengandung keterputusan berita dari
perkara Saba. Kemudian setelah itu kembali membicarakan mereka.

Sedangkan qira'ah dengan tasydid,beritanya saling bersambung tanpa

ada keterputusan di tengahnya."

Demikian juga yang dikatakan oleh An-Nahhas.

Berdasarkan qira'ah tersebut, maka kalimat W- fi
berseberangan dengan perkataan hud-hud, atau dari perkafaan

Sulaiman, atau dari perkataan Allah SWT. Qira'ah Abdullah .bin
Mas'ud adalah r5iti-Jt t J6, dengan huruf taa'. eira'ah Ubay adalatr

V:t+J I, d"ngun huruf raa'juga.
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,Fj'iL giAl O ',+t:rt Ulo$i lrong mengeluarkan apa vang
terpendam di langit dan di bumi) maksudnya adalah mengeluarkan

apa yang tersembunyi di dalamnya. Dikatakan lZ - t371,- iC, crti
(aku memendam atau menyembunyikan sesuatu). *L-Ht adalah

sesuatu yang dipendam atau diSembunyikan.

Az-Zanaj berkata, "Dalam tafsir disebutkan batrwa '$il
berrnakna hujan dari langit dan tanaman dari bumi."

Ada juga yang berpendapat bahwa sesuatu yang terpendam di

bumi adalatr perbendaharaannya dan tanaman-tanamannya.

Qatadatr berkata, "l#itadalah lJr lratrasia)."

An-Nahhas berkata, 'Maksudnya adalah hal-hal yang

tersembunyi di langit dan di bumi.'

Ubay dan Isa bin Urnar membacanya 'r-At, denganfathahpada

hnruf Daa' tanpa haraah,unttrk meringankan.

Abdullatr, Ilaimah" dan Malik bin Dinar membacanyi q*ir,

dengan htruf aIfi

Aby Hatim b€rkata, *Ini tidak diboletrkan dalam bahasa Arab."

Pendapat Abu Hatim tersebut disanggalu batrwa Sibawaih

menceritakan dari orang Arab, batrwa huruf otif dapat menggantikan

lanruah bila sebelumnya suhtn.

Qira'ahAMullah adalah ef\\?: griJJtb'$, L/-
Al Farra berkata, 'ls; dangl bisa saling menggantikan,"

-Maushul-nya 
[yalmi oj! Uiru berada pada posisi iarr sebagu

na't jty atau badat darinya, ata:o boyan-nya. Bisa juga pada posisi

nashab karena pujiaru dan bisa juga pada posisi rafa' sebagu lihabm

dari mubtoda' yang dibuang.

Kalimat iAisl13'";if V fi3 (dan Yang mengetolrui apa yang

kamu sembunyikan don apa yang kamu nyatalcan) di-'athaf-kan
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kepada fu4. lu*t* m'embacanya dengan huruf yaa'di kedua/'/ di

sini, sedangkan Al Jahdari, Isa bin Umar, Hafsh, dan Al Kisa'i

membacanya dengan huruf raa'dalam bentuk Htithab. Alasan qira'ah

yang pertama yaitu, dhamir-dlnmir sebelumnya adalah dhamir-

dhamir ghaibiyah (orang ketiga), sedangkan alasan qira'ah yang

kedua yaitu, qira'ah Az-hrt:fi padanya adalah perintah untuk zujud,

dan di-khithab-kawrya itu kepada mereka. Jadi, menunrt mereka ini
termasuk kelanjutan dari khitlnb itu. Maknanya adalah, Allah SWT

mengeluarkan apa-apa yang tersembunyi di alam manusia dengan

ilmu-Ny4 sebagaimana mengeltrarkan apa-apa yang tersembunyi di

langit dan di bumi.

Setelatr Allah SWT menyebutkan apa-apa yang menunjukkan

besamya kekuasaan-Nya dan wajibnya meng-esakan-Nyq serta

mengkhususkan-Nya dengan ibadab Allah berfirman, 'j, $y't${iti
2#l };It $t 6Aoh tiada tulun Yang disembah kecuali Dia,

Tulnn Yang mempwryai Arsy yang besar).

Jumhur membacanya #\ dengan itr *bagai na't untuk

,b:jjr:.

Ibnu Muhaishin membacaoya dengan rafa' sebagar na't untuk

6 Dikhususkannya penyebutan Arsy adalah karena merupakan

makhluk terbesar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yangmarfu'

hingga kepada Rasulullah SAW.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Umar bin AMul Aziz, dra

menuliskan: Sesungguhnya Atlah tidak me,nganugerahi seorang

hamba suatu nikmat lalu harnba ihr memuji Allah atas nikmat tersebut

kecuali pujiannya itu lebih utama daripada niknrat-Nya itu, walaupun

engkau tidak mengetahui itu kecuali di dalam Kitab Allah yang

ditnrunkan. Allah u.rnr-uq d51 &'$1 {$Ur';;46 
";$ 

($:' ;f,
'"{At t*- i /6 & 67i 1o* sesungguhnya Kami telah memberi

ilmu kcpada Daud dan Sulaiman; don keduanya mengucapka4
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"Segala puji bagi Allah yang melebihlmn kami dari kebanyakan
hamba-hamba-Nya yang beriman.').Nikmat apa yatg lebih utama
daripada yang dianugerahkan kepada Daud dan Sulaiman.,,

Saya katakan: Dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan
sdbagaimanayffiLg dipatrami oleh beliau rahimahullah. Adapun yang
ditunjukkannya adalatr, keduanya memuji Allah SWT karena Allah
melebihkan keduanya dengan nikmat-nikmat. Lalu, dari mana
menyimpulkan batrwa pujiannya lebih utama daripada nikmat-Nya?

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya,'"j11 i;5" :r;5
(dan Sulaiman telah mewarisi Daud), dia berkata, .,Mewarisi

kenabiannya, keraj aanny4 dan ilmunya."

Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dalam Az-Zuhd, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Abu Ash-Shiddiq An-Najid, dia berkata,
"sulaiman bin Daud keluar untuk memohon hujan bersama manusia.
Lalu dia melewati semut yang sedang telentang di atas punggungnya
sambil mengangkat kakinya ke arah langit, sembari berucap, ,ya

Allah, sesungguhnya kami adalatr salah satu makhluk di antara
makhluk-makhluk-Mu, tidak ada dari kami yang tidak memerlukan
rezeki-Mu, maka Engkau bisa memberi kami minum dan bisa juga
membinasakan kami'. Sulaiman pun berkata kepada orang-orang,
'Kembalilah kalian, sungguh kalian diberi air lantaran doa makhluk
lain selain kalian'."

Al Hakim dalam Al Mustadrak meriwayatkan dari Ja'far, dia
berkata, "Sulaiman dianugerahi kerajaan belahan Timur dan Barat
bumi, maka sulaiman berkuasa selama tujuh ratus tahun enam bulan.
Dia menguasai semua penduduk burni, baik jin, manusia, maupun
binatang. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memahami ucapan
segala sesuatu. Pada masanya telah dibuat produk-produk yang

menakjubkan, hingga ketika Allah hendak mematikannya, Allatl
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mewatryukan kepadanya agar menyimpan ilmu Allah dan hikmah-Nya

pada saudaranya. Anak-anak Daud berjumlah 480 orang, semua para

nabi tanpa risalatr."

Adz-Dzahabi berkata, *Ini batil. Telatr diriwayatkan kisah-

kisatr tentang keagungan kerajaan Sulaiman yang sama sekali tidak

menyenangkan hati menyebutkannya, maka tidak menyebutkannya

adalah lebih utama."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny", itfii iO got" merela itu diatur dengan tertib

[dalam barisanJ), dia berkata, "(Maksudnya adalah) didorong."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,
'"Fi ii (lalu meretra itu diatur dengan tertib [datam barisanJ), dia

berkata, "IJntuk setiap barisan ditetapkan seorang pemimpin yang

mengembalikan yang pertama kepada yang terakhir agar tidak

mendahuluinya dalam .bedalan, sebagaimana dilakukan oleh para

raja."

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

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firmanNy u, 7g)X (berilah aku

ilham), dia berkat4 "(Maksudnya adalatr) d,ff (ilhamilah aku)."

Abd bin Humaid meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu

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

shahih, dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, bahwa dia. ditanya,

"Bagairhana Sulaiman kehilangan hud-hud di antara burung-burung

lairurya?" Dia menjawab, "Sesungguhnya Sulaiman singgatr di suatu

tempat dan beliau tidak mengaahui berapa jauh jarak mata air, maka

beliau mencari-cari hud-hud unhrk menanyakan hal itu kepadanya.

Ada pendapat yang mengatakan, "Bagaimarra bisa demikian, padahal

hud-hud dipasangkan tali padanya dan diikatlen ke sebuatr batu,

bagaimana bisa Sulaiman kehilangannya dan harus mencari-carinya?"
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Dia meqiawab, "Bila telah datang ketetapan, maka hilanglah

penglihatan."

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin
Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, serta Al flakim, dan dia menilainya sh,ahih, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya l3r+4t5t::;, ii.4i{ @ungguh aht benar-benar

alran mengadzabrrya dengan lceras), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

aku cabuti semua bulunya."

Diriwayafkan juga menyerupai ini dari sejumlah tabi'in.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,

"Nama Hudhud adalah Sulaiman Ghabar."

Saya katakan: Darimana datangnya pengetatruan ini kepada Al
Hasan rahimablrullah?

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir darinya,

bahwa nama semut tersebut adalah Hars, yang .berasal dari bani
Syetan. Semut itu pincang dan seukuran serigala. Padahal, beliau
rahimahullah szragatr. menjaga diri dari menukil berita-berita bohong.

Kami juga tahrl bahwa tidak ada yang shahih dali Rasulullah SAW,
dan tidak ada sanad dari Al Hasan yang bersambung kepada Sulaiman

atau pun salah satu satrabatnya. Jadi, pengetahuan ini diambil dari

Ahli Kitab, dan kita telah diperintatrkan unhrk tidak membenarkan

atau mendustakannya Jika ada orang yang dengan mudah mengambil
riwayat dari mereka, seperti riwayat-riwayat yang mereka ceritakan

dari bani Israil, maka tidak mengapa, namun yang pasti itu tidak
terkait dengan penafsiran Kitabullah SWT, melainkan hanya kisatr-

kisah yang beredar di kalangan mereka. Telatr berulang kali kami
ingatkan tentang hal semacrm iiri saat menemukan penafsiran-

penafsiran yang aneh

Ibnu Abi SyaibalU'Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dad Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya, r*Jl 5
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# ,#,Qcecuali iika benar-benai dia datang kepadaht dengan

alasan yang terang), dia berkata, "Berita yang benar, jujur, dan

terang."

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah,

dia berkata, *Ibnu Abbas berkata, 'setiap fcata irtirii" dalam Al Qur'an
artinya hujjah (alasan)'. Lalu dia menyebutkan ayat ini, kemudian

berkata, 'Alasan apakah yang dimiliki oleh Hudhud?' Jadi, maksud

3GL adalah hujjah(alasan), dan bukan berarti kekuasaan'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,

-*,Li { q iE (aht tetah mengetahui sesuatu yang kamu belum

mengetahuinya), dia berkata, "(Maksudnya adalah) aku telah melihat

apa yang belum engkau lihat.'

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya mengenai firman-Ny4 5t vd)t:; (dan fubauta kepadamu

dari negeri Saba), dia berkata, *Saba yang terletak di negeri Yaman

biasa juga disebut Ma'rab, dan jaraknya dari Shan'a sejauh perjalanan

tiga hari. 96 b @uatu berita penting yang diyakin) maksudnya

adalatr berita yang benar."

Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya, ;iLS;'-ftJ Lt! il@esungguhnya
aht menjumpai seorang wanita yang meierintah mereka), dia

berkata, "Namanya Balqis binti Dzi Syairah, perawakannya kokoh dan

berbulu."

Diriwayatkan dad Al Hasan, Qatadah, dan Zriltur bin
Muhammad, bahwa dia adalah Balqis binti Syarahil.

Diriwayatkan dari Ibnu furaij, bahuia dia binti Dzi Syarh.

Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh dalam Al Aztramatr, Ibnu

Mardawaih, dan Ibnu Asakir meriwaya&an dari Abu Hurairatr, dia
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berkata, ,,Rasulullah sAw bersabda, t3. otr 

"-*i; 
VrJ ,e:tL1 lsalah

satu kedua orang tua Balqis adalahiln).;A6

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, |-tr "ir; 
(t-e (serta mempunyai

singgasana yang besar), dia berkata, "singgasana mulia yang terbuat

dari emas, sedangkan kaki-kakinya terbuat dari intan permata dengan

bentuk yang indah dan harga yang mahal."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, ',.;ilt 2/- {f*S
mengeluarlcan apa yang terpendam), dia berkata, "Setiap yang

tersembunyidi langit dan di bumi."

\L,6 4*,:=i;,j@ a,,iKii'*g{ ii'$ifi1i'6 +
et_iT$w_66 t6_(s(, $fr '&'[] i ti|+*e
Ai y;i $ *xy'rt4i,y,f;t @ 7$ SaXA
u,6je95I'$3rW.{rG

**,,$$jJi9\$il|J6
[d3,fv'&'\J3<\

agx,Ay
Alq,/'35'b";'#*,frS

@
@e'#&iA"^+6irL

Aj W $y3Jli'i,yJ6, @'u;6 ri6,s$6 i,tl-f.i$

tSaK':A.3ti)3'-,Ar

leaAj'M$y'"tJxiiy
Uj ;y @ <,j31. 6yK":^'JiAi i;;'W-' t;i5

'rkilie-i'l*
#r-qT!ll;r..4!st;

o6 Dha'i1
Disebutkan oleh Al Albani dalam Dha'if Al Jami'(185), dia berkata, "Dha'if)'
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ir fr ';-r,:; i;L,*{ U. fr |ii-S,,k i!*:x A A:t
<d/,*Ui$wi.di'64w*tu.|:e@6*

b

,# eb 46 u'& 6 :# +*! r1'#'ciL;e i6

,tfr.i; )$",rtl:r* J6,:"4 W A:,(s"g$,x;y-

?tU d,, LF 6ss 7;!- Krifi1 f,1,,;;1Ki'i

jffi"

"Berkata Sulaimnn, 'Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah
kamu termasuk orang-orang yang berdusta- Pergilah dengan

(membawa) suratku ini,lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian
berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka
b ic ara kan'. B e r katalah dia @ alqis) r' H ai p e mb es ar-p e mb e s ar,

sesungguhnya telah dijatuhkon kepadaku sebuah surat yang mulia
.Sesungguhnya surat itu dari Sulahnan dan sesungguhaya (isi)nya,

'Dengan menyebut namaAllah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong
terhadapku dan datanglah kepadalcu sebagai orang-orang yang

berserah diri'. Berkatalah dia (Balqis), 'Hai para pembesar, beriluh
aku pertimbangan dalam urraanku (ini), aku tidak pernah

memutuskan sesaatu persoalan sebelum kamu berada dalam
maj elis (ku)'. Mereka menj awab,' Kila adalah o rang-o r ang y ang
memiliki kekuatan dan fiuga) memiliki keberanfun yeng sangat
(dalam peperangan), dan keputnsan berada di tanganmry maka

pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan,. Dia berkata,

'Sesungguhnya raja-raja apabila memosuki suolu negeri, niscaya
mereka rnembinosakannya, dan menjadikan penduduknya yang

mulia jadi hina; dan demikian palalah yang almn mereka perbuat
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Dan sesangguhnya aku akan mengirim utusan kepa(a mereka

dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apayang
akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu'. Maka tatkala (utusan

itu) sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata,'Apakah (patut)

kamu menolong aku dengon harta? Maka apa yang diberikan AAah
kepadoku lcbih baik daripada apayang diberikan-Nya kepadamu;
tetapi kamu metosa bangga dengan hadiahmu Kembalilah kepada

mereka, sungguh Kami akan mendatangi mereka dengan bala
tentara yang mcreka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan
mengusir mereha dari negeri itu (Saba) dengan terhina, dan mereka

menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dinat. Berkata Sulaiman,

'Hai pembesar-pembesar, sitpakah di antara kamu sekalian yang
s anggup mcmbawa singgasananya kepadaku sebelum .mereka

datang kepadaku sebagai orangarang yang berserah diri?' Berkata
Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin,'Aku akan datang kepadamu
dengan membawq singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri

' daritempot dudukma; suungguhnya aku benar-benar k;uat

membawanya lagi dapat dipercaya'. Berkatalah seorang yang
mempunyai ihna dariAl Kitab,'Aku akan membawa singgasana itu

kepadama sebelum matartu berkedip'. Maka tatkala Sulaiman
melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata ,

'Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku
bersyukur ataa mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa

yang berryukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk
(kebaihan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang ingkar, maka

sesungguhnya Tuhanka Maha Kaya lagi Maha Mulia, . u

(Qs. An-Naml pTlz 27 -40)

Kalimat |Ei:, i6 @n*oto Sulaiman, "Akan kami tihat.,)
adalatr.kalimat permulaan r€da*si sebagai jawaban atas pertanyaan
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yang diperkirakan, yaitu Sulaiman berkata kepada hud-hud, "Aku
akan melihat kisah yang engkau sampaikan kepadaku," eJ3 @po

kamu benar) dalam ucapanmu itu, A,;(ji 'u !{ i7 lata*an kamu

termasuk orang-orang yang berdusra). Kalimattanya ini berada pada

posisi naslubsebagai maful dari )ti|,dan 11 
ini bersambung.

Kalim 
" +rl(Ji, 'u & { (atuukah kamu termasuk orang-

orang yang berdusta) mengandung arti yang lebih mendalam daripada

U.k 7l (ataukatr kamu berdusta), karena maknanya edalah, ataukah

kamu termasuk orang yang menyandang sifat dusta d"n berkarakter

demikian?

j,ifr lyat<ni aarr j;:"lartinya memperhatikan dan mencermati.

Ini mengandung anjuran untuk memeriksa kebenaran berita dan

mengetahui hakikatrya serta tidak langsung menerima berita dari yang

membawakannya karena mengekor kepada si pembawa berita dan

bersandar kepadanya. Ini jika memang untuk

dilakukan pemeriksaan.

Sulaiman lalu menjelaskan pemeriksaan yang dijaqiikannya

ittt, il]^4t L,6 45,,5'i @ersilah dengan [menbav,al suratlat

ini, lalu jatuhkanlah kcpada mereka), yakni kepadapenduduk Saba.

Az-Zajjaj berkata, "Tentang latazir- yit ,A" lima bentuk, yaitu

penetapan huruf yaa' pada lafazhnya, pembuangan hunrfyaa' dengan

penetapan kasrah unfuk menunjukkan keberadaannya, penetapan

huruf wawu, pembuangan huruf wowu dengan menetapkan dhammah

nntuk menunj ukkan keberadaannya, dan men-sz htn-kn hrrxuf haa' ."

Dengan bentuk yang ketima itulah Abu Amr, ltarr,:r\dan Al
Kisa'i membacanya

Qalun membacanya dengan kasrah pada hunf haa' vjatanpa
hurufyaa'
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Dari Hisyam diriwayatkan dua macam, yaitu penetapan huruf
yao' selc*rnl lafazh dan pembuangannya dengan disertai kasrah pada

ht t\tt lrao'

Lllama yang lain membacanya dengan menetapkan hrxuf yaa'
pada lafazfrnya-

Kalimat l:;rr4 $Si (dengan [membawal syratht ini);

kemungftinan kata penunjuknya sebagai sifat untuk i6it, atau badal

darinya, afiar bayan-nya. Dikhususkannya hud-hud untuk membawa

surat itu ad"lah karena dialah yang membawakan berita itu, dan

karena Sulaiman memandangnya memiliki pemahaman dan ilmu
sehingga layak rmtuk mengemban tugas ini.

-*- l-_ z1'& J; y (kcmudtan berpalinglah dari mereka) maksudnya

adalah beranjaklah dari mereka. Beliau memerintahkannya untuk

beranjak setelah menyampaikan surat itu; karena ini merupakan etika

terbaik yang dilalarkan oleh utusan-utusan para raja. Maksudnya,

beranjak ke suatu tempat yang dia masih bisa mendengar percakapan

mereka sehingga bisa melaporkan itu kepada Sulaiman.

- Ada juga yang berpendapat bahwa makna fCt i"i [yakni dari

3;l "a*lke,mbali 
kepadanya (kembali kepada Sulaiman).

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, berdasarkan kalimat
'b+5-6(,:g'6 (lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan), yakni

cermati danperhatikan obrolan dan tanggapan mereka.

JE @ufotolah dia) maksudnya adalah Balqis, 4W t#-

i{e$$d (hai pembesar-pembesar, s esungguhnya telah dii atuhkan

kcpadafu sehnh surat yang mulia). Dalam redaksi ini ada kalimat
yang dibuang, dan perkiraannya yaitu, lalu hud-hud pun berangkat,

kemudian menjatutrkan surah itu kepada mereka, lalu dia mendengar

Balqis berkat4 "Hai pembesar-pembesax....
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Disifatinya surat dengan sifat ft$ A"trO karena berasal dari

orang yang a.gung. Ini sebagai bentuk ungkapan penghormatan untuk

Sulaiman.

Ada yang berpendapat bahwa disifati demikian karena surat itu

mengandung perkataan yang baik.

Ada juga yang mengatakan batrwa disifati demikian karena

surat itu sampai kepadanya dalam keadaan distempel dengan stempel

Sulaiman, sedangkan kemuliaan sebuah surat adalah stempelnya"

sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yangmafu'-

Balqis lalu menjelaskan isi surat itu, S ;,i4{'rirll q.frL

, --4 *5 @esungguhnya surat rtu Qari Sulaiman dan sesunggulmya

fisiJnya, "Dengan merryebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi

Maha Penyayang.'). Maksudnya adalah, sesungguhnya isinya dibuka

dengan tasmiyah lbismillaahir rafumaanir rafuiiml, selanjutnya adalah

'# 'rJA {f '(batwa 
janganlah kamu sekalian berlaht sombong

terhadapht), sebagaimana dilakukan oleh para raja yang lalim.

llf ai sini tyakni dari {t : I b.t] sebagai penafsir. Ada juga

yang mengatakan sebagai mashdar, dan I sebagai nohiyah (yang

melarang). Ada juga yang mengatakan sebagai penafi (:rang

meniadakan). Posisinya dalam kalimat ini adalah rafa'karena sebagai

biadal d*1 tS atau sebagu ktnbar dali, mubtada' yang dibuang,

yakni 'rii 1 bf ,i gaitu: janganlah kalian bersikap sombong...).

Jumhur membacanya :iy ';atf u frL, dengan kasrah @a
huruf hamzah pada kedua lafarh f1 katena sebagai permulaan

kalimat.

Ikrimah dan Ibnu Abi Ablah membacanya dengan fdlnl,
kalena menggugurkan parttkel j arr.
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. Ubay membacanya.. iirr i 
'og itli,Ll,, 'u 'tt1, 

dengan

membuang kedua dhamir-nya [yakni ,..-] a* men-suhtn-kan kedua

htruf nuun-nya 1bp karena dianggap sebagai penafsir.

Abdulah bin Mas'ud membacanya t-$1I ilt (anganlah kalian
berlebihan), daxi flir 6erlebihan), yaitu melampaui batas dalam

kesombongan.

( rot .4?. ,:--- r--- -, , :W opi @an datanglah kepadalu sebagai orang-orang
yang berserah dftf) maksudnya adalah dengan memilih agama orang-

orang beriman yang aku bawakan.

"J 
-o- q;'t W q=G-i6 lter*atalah dia [BalqisJ, "Hai para

pembesar, berilah aht pertimbangan dalam urusanlru [iniJ.\. ft$
artinya para pemuka kaum. Maknanya adalah, hai para pemuka,

berilah aku pendapat dan tunjukkanlah aku kepada sikap yang benar
dalam menghadapi persoalan ini, serta berilah aku pandangan yang

mantap. Dia mengungkapkan permintaan pendapat ini dengan kata

a:idt [yakni d:rri 6i\t karena hal ini unttrk memecahkan persoalan
yang dirasa sulit baginya.

Dalam redaksi tersebut ada kalimat yang dibuang, dan
perkiraannya adalah, setelah Balqis membaca surat itu, dia
mengumpulkan para pembesar kaumnya, lalu dia berkata kepada
mereka, "Hai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan suatu

surat kepadaku... Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan...." Dia
mengulang kalimat W QG- got para pembesar) untuk lebih
memfokuskan perhatian mereka kepada perkataannya, kemudian
menambah kesantunan dan membangkitkan ide-ide mereka sehingga
mereka bisa memberikan pertimbangan dan saxan yang baik.

Dia lalu berkata, gti,5 f* fi "zC$ e,Z- C, (atu tidak pernah
memuhtskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam
majelis[fuJ). Maksudnya adalah, aku tidak akan suatu keputusan pun
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sehingga kalian hadir di hadapanku dan memberikan pertimbangan

kepadaku.

Jadi, $6 (merelw berkata) menjawabnya" il l$ iF <n*
adalah orang-orang yang memiliH kehtatan) dalam segi jumlah dan

perlengkap *r, f.# ,$ lSjV (dan [iugal memiliki lceberanian yang

sangat) dalam peperangan dan saat berhadapan dengan musuh. Kita
juga memiliki keberanian yang dapat mempertahankan jiwa, negara,

dan kerajaan kita.

mereka lalu menyerahkan keputusannya kepadanya karena

mereka mengetahui kebenaran pandangannya dan kekuatan akalnya.

Mereka pun berkata, q ;$t (dan keputusan berada di tanganmu),

yakni diserahkan kepada pendapat dan pandanganmu. 't*/Y, $C 6$6
(malra pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan) kepada

kami, maka kami akan mendengarkan perintahmu serta mematuhinya.

Tatkala dia mendengar penyerahan keputusan itu kepadanya,

t$35 A-jW $Jrtif LyJE (dia bertrata, "sesungguhnya raja-
raja apabila memasuki suatu negeri,' niscaya mereka

membinasakannya.'). Maksudnya, apabila mereka mamasuki suatu

negeri, maka mereka akan menghancurkan bangunan-bangunannya,

merombak rumah-rumahnya, merusak harta-hananya, dan memecah-

belah kesatuan penduduknya.

4ij-qdi;;'M (dan menjaditran pendudulorya yang mulia
jadi hina) maksudnya adalah merendahkan paxa pembesarnya serta

menjatuhkan martabat mereka, dan saat itulah mereka menjadi orang-

orang yang hina. Mereka melakukan itu agar bisa menyempurnakan

penguasaan dan penekanan atas mereka, sekaligus unfuk
menimbulkan rasa taknt di dalam hati mereka..

Az-hnaj berkata, "Maksudnya adalah, bila mereka mamasuki

dengan kekerasan melalui perang dan perkelahian."
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Maksud perkataannya ini adalah mengingatkan kaumnya

tentang kemungkinan bergeraknya pasukan Sulaiman kepada mereka.

Allah SWT membenarkan perkat aanlya, 5Jfr- $Kt (dan

demikian pulalah yang akan mereka perbuat), yakni seperti perbuatan

itulah yang akan mereka lakukan.

Ibnu Al Anbari berkata, "lAaqaf pada kalimat -q^{ibJ'$X3:

'i'J @o" meniaditran penduduknya yang mulia jadi htna) adalah

waqaf sempurna. Lalu Allah berfirman membenarkan perkataannya,

<rj3i'-A$t (dan demikian pulalah yang aknn mereka perbuat).-

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini adalah kalimat
permulaan yang tidak ada posisinya di dalam i'rab.

Setelah dia mengemukakan pendahuluan ini kepada mereka

dan menerangkan perihal kemungkinan terjadinya kerusakan ketika
masuknya pararuja ke negeri mereka, selanjutnya dia mengemukakan

pandangannya dan menyatakan keputusan yang dipilit-yu, X;-j dV
F4 dL @"" sesungguhnya alat alran mengirim utusan kepada

mereka dengan [membnval hadioh) berupa barang-barang berharga.

Jika dia seorang raja, kita telah membuatnya rela dengan itu, dan kita
telah mencegah perkaranya. Tapi bila dia seorang nabi, maka dia tidak
akan rela dengan itu, karena inti permintaan dan maksudnya adalah

mengajak kepada agama, maka kita tidak akan selamat darinya kecuali

dengan menerimanya, mengikutinyq dan menganut agamanya serta

menempuh caranya.

oleh karena itu, dia berkata, '"J;516- A W6(dan [aht
alcanJ menunggu apa yang akan dibauta kembali oleh utusan-utusan

irz). Huruf faa'di sini untuk merangkaikan dengan X;, d* f,l
terkait dengan fui, Maknanfa adalah, sesungguhnya aku menunggq

berita yang akan dibawa oleh para utusanku yang membawakan

hadiah itu, baik diterima maupun ditolak, lalu aku akan bertindak

berdasarkan kondisi itu.
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Para mufassir berpanjang lebar mengulas tentang hadiah ini,

maka di akhir pembatrasan bagran ini akan dikemukakan riwayat-

riwayat yang mendekati kebenaran

'bi4f ',q (i 6aka tatkala [utusan ituJ smnpai trepada

Sulaiman) maksudnya adalatr, tatkala utusan pembawa. hadiatr itu

sampai kepada Sulaiman. Yang dimaksud dengan yang disamarkan ini

adalah jenis, sehingga tidak menafikan para itu adalah sekelompok

orang, sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan Balqis, Sffi'6;- n
(apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu)-

Abdullah membacanya i(ii, ryi? rlti, yakni maka tatkala

para utusan itu sampai kepada Sulaiman.

Kalimat ,)q itts iU lSrtrt*an berkata, "Apakah [patutJ
kamu menolong aht dengan harta?') sebagai kalimat permulaan yang

merupakan jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Pertanyaan ini
untuk mengingkari, yakni Sulaiman mengatakan itu untuk

mengingkari bantuan mereka kepadanya denga4 harta karena

ketinggian kekuasaannya dan banyaknya harta yang dimilikinya.

Hamzatr membacanya dengan meng-idgham-karr

(memasukkan) htxuf nuun i'rabke dalam hrruf nuunwiqayah.

Ulama yang lain membacanya dengan dua huruf nuun tanpa

idgham. Sedangkan huruf yaa'-nya, Nafi, Abu Amr, dan Hamzah

menetapkannya ketika washal dan membuangnya ketika waqaf
Sementara itu, Ibnu Katsir menetapkannya ketika waslul dan waqaf.

Adapun yang lain membuangnya ketika washal dan waqaf.

Diriwayatkan juga dari Nafl, bahwa dia membacanya dengan

satu huruf nzan.

#t; 
-q 

fr'^11 ;yt; -lii (matra apa yang diberikan Allah
kepadaht tebih boik daripada apa yang diberikan-I,Iya kepadamu)

maksudnya adalatr kenabian, kerajaan yang besar, dan harta yang
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banyak, yang telah dianugerahkan Allah kepadaku adalah lebih baik

daripada harta yang dianugerahkan kepada kalian yang diantaranya

adalatr hadiah ini.

Abu Amr, Nafi dan Hafsh membacanya '"lit ',*l:,, dengan

fathahpada.huruf yaa'.

Adapun Ya'qub, menetapkarurya saat waqaf dan

membuangnya saat washal.

Sementara itu, ulama yang lain menetapkannya tanpa huruf

!dd', baik ketika washal maupun waqaf.

Sulaiman lalu beralih dari pengingkaran yang telah

dikemukakan itu dengan mengatakan 'b;e #-*-,il S Qetapi kamu

merasa bangga dengan hadiahmu). Ini merupakan teguran bagi

mereka karena bangganya mereka dengan hadiah tersebut, yaitu

kebanggaan dan kesombongan. Adapun aku, aku tidak bangga dengan

itu, karena keduniaan bukanlah keperluanku, sebab Allah SWT telah

menganugeratriku keduniaan yang tidak pernah diberikan kepada

seorang pun, disamping telah memuliakanku dengan kenabian.

' Maksud Sulaiman beralih dari ini adalah menerangkan sebab

yang mendorong mereka membawa hadiah, selain untuk menyatakan

rendahnya mereka karena hal itu.

qP ',fi-$ )8, *6!S etd (kembatitah kepada mereka,

sungguh Kami almn mendatangi mereka dengan bala tentara yang

mereka tidak htasa melawannya) maksudnya adalah, Sulaiman

berkata kepada para utusan itu, *Kembamah kalian kepada mereka,"

yakni kepada Balqis dan kaumnya. Bentuk khithab di sini

menggunakan lafazh tunggal setelah sebelumnya menggunakan lafazh
jamak, karena bisa jadi yang akan kembali hanya satu orang utusan

saja, atau Hithab ini dikhususkan kepada pemimpin para utusan itu,

sedangkan dalarn redaksi sebelumnya untuk meragamkan perkataan.
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Abdullah bin Abbas membacanyat-hjLdengan bentuk jamak.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa dhamir-nya kembali

kepada hud-hud, dan huruf huruf laam padakalimat #:18 sebagai

penimpal kata sumpah yang dibuang.

An-Nahhas berkata, "rqku mendengar Ibnu Kaisan berkata,

'Ini adalah huruf laam taukid, huruf laarn'amr, dan hlxuf laam

khafadh'. Ini pendapat yang cakap dari kalangan ahli nahwu, karena

mereka mengembalikan sesuafu kepada asalnya, dan ini tidak

dimumpuni kecuali oleh orang yang benar-benar terbiasa dalam

bahasa Arab."

Makna p'rf+* Oang merekn tidak kuasa melawannya) adalah

yang mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Kalimat ini

berada pada posisi jarr sebagai sifat *tuk ,-di.
Kalim * #.Ht (dan pasti kami akan mengusir mereka) di-

'athf-kan kepada penimpal kata sumpah, yakni pasti kami akan

mengusir mereka dari negeri mereka yang tengah mereka aiani.'i$
(dengan terhina) setelatr sebehrmnya mereka adalah orang-orang yang

terhormat.

Kalimat W 'et <a"" mereka menjadi [tawanan-tawananJ
yang hina-dina) berada pada posisi nashab sebagai haal $eterangan
kondisi).

Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kondisi
yang menegaskan, karena ':ilt (kecit tii*t)juga berani iiiJr 6rina)

6,;t
Ada yang mengatakan bahwa maksud ':6t [yakni dan 5i*1

di sini adalah me4iadi tawanan dan menjadi budak.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ':il, adalatr

perendatran yang menyebabkan kehinaan.
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Setelah ufusan itu kembali kepada Balqis, dia bersiap-siap

berangkat untuk menuju Sulaiman, dan Jibril memberitahu Sulaiman

tentang hal itu, maka 76 ltertratal Sulaiman, U"; ij'fiW rti
(hai pembesar-pembesar, siaitakah di antara kamu sekalian yang

sanggup membawa singgasananya kepadaku), yakni singgasana

Balqis. <4;,,$US Si lsetrtum mereka datang kepadaht sebagai

orang-orang yang berserah diri).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa Sulaiman ingin

mengambil singgasananya sebelum mereka sampai kepadanya dan

berserah diri (menyatakan Islam), karena bila dia dan kaumnya telah

menyatakan Islam, maka tidak halal mengambil hata mereka tanpa

kerelaan mereka

Ibnu Athiyyah berkata, "Zhahirnya riwayat-riwayat

menyatakan bahwa perkataan ini dari Sulaiman setelah datangnya

hadiah dari Balqis, sedangkan Sulaiman menolaknya, serta mengutus

hud-hud untuk mengirimkan surat. Demikian pendapat mayoritas

penakwil."

Ada yang berpendapat bahwa permintaan didatangkannya

singgasana Balqis sebelum dia sampai kepadanya (Sulaiman) adalah

untuk memperlihatkan kepadanya kekuasaan yang dianugerahkan

Allah kepadanya dari sisi Allah, dan dijadikan-Nya sebagai bukti

kenabiannya.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah menguji

akalnya, karena itulah beliau berkata, q:ilLliK: lrubahlah baginya

singgasananya..-).

Ada juga yang berpendapat batrwa maksudnya adalah menguji

kebenaran hud-hud yang telatr menceritakan perihal singgasananya

yang besar.

' Pendapat pertama merupakan pendapat mayoritas mufassir.

i

I

{_
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46 u # o1,p +&y.Yl LI'6W illbertcata lfrrt [yang
cerdikJ dari golongan jin, "Aht akan datang kcpadamu dengan

membawa singgasana itu kcpadamu sebelum kamu berdiri dari
tempat dudubnq). Junrhru membacanya L;4, dengan trasrah pada

huruf huruf 'ain, suhtn pada huruf faa', kasrah pada huruf raa', darr

suhtn pada hunrf yaa',lalu hunrf raa'.

Abu Raja', Isa Ats-Tsa{d, Ibnu As-Sumaifi, dan Abu As-

Samual "iri2, denganfathahpada huruf yaa' darsetelatrrya huruf raa'
ta'nits yang dinrbah menjadi ntruf haa'. Qira'ah ini diriwayatkan dari

Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Hayyan membacanya dengan fathah
pada hnnrf-hruuf 'ain.L'';rit artinya yang durhaka, kasar, dan kejam.

An-Nahhas berkata, "Orang kejam yang disertai dengan

kekejian dan muslihat disebut 'rt-.b |b Urr'o'--b.'

Qatadah b€rkat4 'Maksudnya adalah yang licik."

Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah pemimpin

bangsa jin.

Ibnu Athiyyah berkata, "segolongan orang membacanyu"fu,

dengan kasrahpada huruf 'afn, bentuk jamaknya "sb.-

Syair-syair bangsa Arab menuqiukkan kesesuaiannya dengan

qira'ah jtamhrn, sebagaimana dikemukakan oleh Al Kisa'i berikut ini:

L_-e'&iLwiw
"Maka syetan mereka, Iftit, berkata kepada merekn,

Tidok ada tempat bagi kalian dan tidakptla tempat menginap'."

Di antara yang menunjukkan qira'ah yang kedua adalah

ucapan Dzu Ar-Rumah berikut ini:

t.*"*: ,Ft rr; ,f r!r* "€;rk
*Seakan-akan itu adalah bintangyang mengejar lfrit,
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yang dicentangkan di kegelapan malam dengan lurus."

Makna perkataan Ifrit yaihr, dia akan membawakan singgasana

itu kepada Sulaiman sebelum dia berdiri dari tempat duduknya yang

dia duduki untuk memberi keputusan di antara manusia

A L$ # o5 (sesungguhnya aku benu-benar htat
membawanya tagi dapat dipercrya) maksudnya adalah & tni{ 

,,il
*t 6 ,-P Ai ,# (sesungguhnya aku benar-benar kuat memb"**yu
dan dapat dipercaya mengenainya).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa nama Ifrit ini adalah

Kaudan. Demikian yang disebutkan oleh An-Nahhas dari V/ahb bin
Munabbih.

Sementara itu, As-Suhaili mengatakan bahwa rurmanya

Dzakwan.

Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Da'wan.

Ada juga yang mengatakan bahwa namanya Shakhr.

Kalimat ,fuy, @ht akan datang kcpadamu) adalah fi't
mudhari', asalnya aplf, dengan dtn homzah,lalu homzah yang kedua

diganti dengan hur:trt alif.

Ada juga yang mengatakan batrwa ini adalah ismfa'il.

atl qyXi J Si +$yYi r$$ g "*,: 3"2 *11 iC (b er kat at ah

seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab, "Aht akan membawa

singgasana rtu kepadamu sebelum matamu berkcdip.). Mayoritas

mufassir mengatakan batrwa orang yang mempunyai lmu dari Al
Kitab adalatr Ashif bin Barkhiya, y"ng berasal dari 'kalangan bani

Israil. Dia merupakan pembantu kepercayaan Sulaiman. Dia
mengetahui nama Allah yang paling a$'ng, yang apabila diseru

dengan rulma itu maka Allah akan mengabulkan, dan apabila diminta
dengan nama itu maka Allah akan memberi.
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Ibnu Athiyyah berkata, "Segolongan orang mengatakan bahwa

orang tersebut adatah Sulaiman sendiri." Berdasarkan pendapat ini,
maka khitlub-nya untuk Ifrit, jadi seakan-akan Sulaiman menganggap

lambat apa yang disanggupi oleh Ifrit, sehingga beliau mengatakan

kepadanya rmtuk merendahkannyq ,i:y ,*yXi6 Ji .*,|u1;Ytr 1ot*
akan membawa singgasana itu kcpadamu sebelum matamu berkedip).

Ada yang berpendapat bahwa itu adalah Jibril.

Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah Khidhr.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Maksud UiS, adalah bergeraknya bulu mata dan terbukanya

itu untnk meliha! sedangkan )y, 'sr-.sj1 lyakni dmi ,litr qy'ifil
adalah terhrtupnya bulu mata (yakni berkedip).

Ada yang mengatakan batrwa itu bermakna 'J5i1bit, yakni
sesrntu yang dilihatnya.

Adajugayang mengatakan bahwa ilu adalatr bulu mata.

Diungkapkan dengan kata itu untuk memaksudkan cepatnya

perkara, seperti ungkapan yil GU; ,:'llfterjakan itu dalam sekejap

mata). Demikian Mujatrid.

Sa'id bin Jubair mengatakan batrwa orang itu berkata kepada

Sulaimaq "Lihatlah ke langit." Jadi, ketika Sulaiman mengaratrkan

singgasana itu telah ditempatkan di hadapannya.

Maknanya adalalL hingga kembalinya penglihatannya setelah

mengarahkannya ke langit

Pemaknaan yang pertama lebih tepa! kemudian yang ketiga.

3'"4W1;V; @aka tatkala Sulaiman melihat singgasana
itu terletak di hodopanrrya). Suahr pendapat menyebutkan bahwa pada

redaksi ini ada kalimat yang dibuang dan perkiraannya yaitu,

Sulaiman pun mengi maka orang itu berdoa kepada Allah,
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lalu Allah mendatangkannya. Tatkala Sulaiman melihat singgasana itu

telah berada di hadapannya, 5i {9?, ,ifr.6; # ntl-'u i6 @a
pun berlrata, "Ini termasuk karunia Tuhanht untuk mencoba aht

apalrah aht bersytlatr atau mengingkari [akan nihnat-NyaJ.\.

Kata penunjuk 6i (inr) menunjul&an keberadaan singgasana

fu. dle.(untuk mencoba aka), apakah aku bersyukur kepada-Nya

atas hal ini dan mengakuinya bahwa itu dari karunia-Nya tanpa daya

dan kekuatan dariku? Ataukatr aku ingkar dengan tidak

mensyukurinya?

Al Akhfasy berkata, "Maknanya adalah, agar Dia melihat

apakah aku bersyukur atau ingkar."

Ulama yang lain berkata, "Makna dj|, a{alah, untuk

memperhambaku.' Ini makna kiasan, asal makna "yrr)l [yakni dari

-S)Aadalah lqi)i (ujian; cobaan).

.#)-'Kt|-fi|& $36an barangsiapa yang bersythtr mafu
sesungguhnya dia berrythr untuk firebaikanJ dirirrya sendir), karena

dengan kesyukuran maka berhak mendapat kesempumaan dan

kelanggengan nikmat. Maknanya yaitu, manfaat dari bersyukur itu

tidak lain kecuali kembali kepada yang bersyukur itu sendiri.

6;i(dan barangsiapayang ingtmr) dengan tidak bersyukur,

f* d,t '39 (maka sesungguhnya Tuhanht Maha Kaya), tidak

membituhkan kesyukuran kepada-Nya . ?1 Orr, Maha Mulia) untuk

bersegera menghukum dengan cara mencabut nikmat-Nya darinya dan.

mengambil kembali apa yang telah diberikan kepadanya. Latazh {
dalam kalimat SKi f*wyubersambung.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya,'rii'$'i dy^it $1 $$;.ii (pergilah

dengan [membawal suratht ini, lalu jatuhkanlah lcepada mereka,

kemudian berpalinglah dari merela), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) jadilatr engkau di dekat (lokasi) mereka, iH-$( ji$ ltatu
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p")non*oaon apa yang mereka bicarakan), maka hudhud pun

berangkat membawa surat itu, hingla ketika sampai di tengah

singgasenanyq dia menjatuhkan surat itu kepadanya. Lalu surat itu

pun dibaca, dan ternyata isinya: ;J J-;3i irt ;,XSW q,frL
(seswtggulurya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya [isiJnya:

'Dengan menyebut noma Atlah Yang Maha Pemurah lagi Maha

Penyayutg'.)."

Ibnu tvlardawaih meriwayatkan darinya, " o6 6 (t, buah s ur at

yang mutia)maksudnya adalah disegel dan distempel."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Maimun bin Mahran,

batrwa Nabi SAW memerintahkan untuk menuliskan i$r !rl*-:,rr.

hingga tunrnnya ayat, ,--41 Fj $ ; :iy ',tirll u dly

(sestmggufuiya surat itu dqi Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya:

"Dengant merryebut namo Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha

Penyayang.').

Abu Daud dalarn Marasil-nyajuga meriwayatkan seperti itu

dari AbuMalik s@ara marfu'.41

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firrran-Ny4 
"J O,)fr1@eritan aht pertimbangan dalam urusanht

[inl), dia berkata, "Dia mengumpulkan para pemuka kerajaannya,

lalu bermusyawarah dengan mereka mengenai pendapatrya. Lalu

pendapat mereka dan pendapainya sepakat untuk memerangi

Sulaiman, maka dia berjalan, dan ketika sudah deka! dia berkata,

'Kirimkan hadiah kepadanya, jika dia menerimanya maka dia seorang

raja yang akan aku perang, namun bila dia menolaknya maka aku

akan mengikutinya, karena dia seorang nabi'. Ketika para ufusan

Batqis sudah mendekat, Sulaiman mengetatrui berita mereka, maka dia

a7 rara perawinya tsiqah.
Dikehrarlon oleh Abu Daud dalam Moasil-nya (35) dan para perawinya adalah

para penwi Ash-Shahih, kecuali Abu Malilq dia ts iq ah.
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memerintahkan para syetan unfuk memperlihatkan kepada mereka

seribu istana yang terbuat dari imas dan perak. Tatkala para utusan itu
melihat istana-istana emas, mereka berkata, 'Apa yang akan

dilakukannya dengan naaiafr ini, sementara istananya terbuat dari

emas dan perak'. Tatkala para utusan itu masuk dengan membawa

hadiatr itr, )q tt15 iU lSutot*an berknta, 'Apalah tpaturl !"ry"
menolong @ 4*S* harta?). Sulaiman lalu berkata, Wi rnj-'#
<4i i;f- I jj gtapakah di antara kamu sekalian yang songgup

membawa singgasananya kepadalru sebelum merelca datang lcepadaht

sebagai orang-orang yong berserah diri?). Juru tulis Sulaiman talu

berkata, 'Kedipkan matamu'. Tatkala Sulaiman mengedipkan

matarrya,tiba-tiba di hadapannyatelah ada sebuah singgasana W JE
(rf; (i @io berkata, 'Rubahlah baginya singgasananya'.). Latu
ditanggalkanlah darinya aksesoris dan segala pernak-perniknya. Lalu
'J2-@ttanyakanlah) kepada Balqis, ,i frY JG ",ll;; ,:*fi (serupa
inikah singgasanamu?' Dia menjawqb, 'seakan-akan s_inggasana ini
singgasanaht'.). Sulaiman lalu memerintahkan para syetan agar

membuatkan untuknya sebuah istana kaca yang bening disertai dengan

patung-patung ikannya. Lalu 'dAi 8:J (L k- git*to*r, kcpadanya,

'Masuklah lce dalam ista4a'.) maka dia menyingkapkan kedua

betisnya, dan ternyata betisnya itu berbulu. Saat itulah Sulaiman

memerintahkan untuk dibuat obat penghilang bulu, lalu obat itu pun

dibuat, kemudian dikatakan kepadanya 4C Lr6 rrf* A,fiyJV',r+fi 5,-, 6.';:ji '{ f^i-*6 qX, U3 aS-.-J (sesunsfitmya dia
adalah istana licin terbuat dari kaca'. Berkatalah Balqis, 'Ya
Tuhanht, sesungguhnya alu telah berbuat zhalim terhadap diriht dan

aht berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta

alam.')."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan darinya mengenai firrran-Nya, W ftJrtii 3t
675A-i (Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suotu negeri,
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nisccya mereko membinosakovrya), dia berkata, "Jika mereka

memasukinya secara kasar, maka mereka akan menghancurkannya."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Atlah SWT mengatakao, 635- A{i<t (dan demikian pulalah yang

akan mereka perbuat\."

Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf,Ibnu Al Mun&ir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, eV
i-.$,dt'i.;; (dan sesmgulmya aku akan mengirim utusan kepada

mereka dengan [membau,al hadiah), dia berkata "Dia mengirim batu-

bata emas. Tatkala para rtrusan itu sampai, ternyata mereka dapati

dindingdinding kotanya terbuat dari emas, maka. itulah perkataan

Sulaiman, 4q {t:J$ (rytcah fpantJ kamu menolong aht dengan

lrarta?)."

Tsabit Al Banani b€rkat4 "Dia menghadiatrkan kepadanya

lembaran-lembaran emas di dalam kantong-kantong sutra."

Mujahid be*afi4 *Cradis-gadis yaog mengenakan pakaian-

pakaian pemuda dan pemuda-pemuda yang mengenakan pakaian para

gadis."

Ilaimah berkata, 'Dia menghadiattkan dua ratus ekor kuda,

yang di atas setiap ekor kuda terdapat seorang pemuda dan seorang

gadis, dun pada masing-masing kuda terdapat suatu wama yang tidak

terdapat pada yaog lainnya"

Sa'id bin l$air b€rtata" *Hadiah itu berupa permata-

permata"

Ada juga yang mengdakan selain itq namun tidak banyak

gunanya merrperpanjang penyebutannya

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mengemai firrian-Ny q <4i $U ; ,li @ebelun
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mereka datang kepadaht sebagai orang-orang yang berserah diri),

dia berkata, "(Maksudnya adalatr) q;grl ltunaut; berserah diri)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, dia berkat4'T.Iama Ifrit adalatr Shakhr."

Ibnu Abi Sy aibatr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan darinya, dia berkata, *4G1u 
& J [i @rO"lum lcamu

berdiri dari tempat dudulonu), yakni 'Uii "U (dari tempat

dudukmu).')

Ibnu Abi Hatim j uga meriwayatkan darinya, *';, "*,: 34 
";1, 

ie
,J$r (berlratalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab),yutn
Ashif bin Barkhiya, orang yang jujur dan mengetahui rurma yang

p?irrg agung."

Abu Ubaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Dalam qira'ahlbnu Mas'ud

dicantumkan & ,r8'j ,;, ?q e ;af sl ?4, b e i:.t:s q$ )t
'oi'rb '!J 

\'rij-'oi (berkatatak ieorag yang mempulryai ilmu dari Al
Kitdb, 'Aht akan melihat di dalam Kitab Tuhanht, kemudian aht akan

membawalrannya kcpadamu sebelum matamu berkedip'.) Lalu orang

yang mempunyai ilmu itu berbicara dengan perkataan yang memasuki

Arsy dan menerobos bumi hingga keluar lagi kepada mereka."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyu, JIJL ,i)L'ii 6 'S (sebelum matamu berkedip), dia

berkata, "Orang itu berkata kepada Sulaiman, 'Lihattah ke langit'.

Sulaiman pun tidak berkedip hingga orang itu membawakan

singgasana itu dan menempatkannya di hadapannya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkat4 "Dia tidak membawa

singgasana sang Ratu Saba di antara langit dan bumi, akan tetapi

dibelahnya bumi, lalu dibawalah itu di bawatr bumi hingga muncul di

hadapan Sulaiman.')
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i.r-@ i,S;; n eKiii,i gi q.4 iw 63sr @
A,{y-JuWe * ;ii?)'LA ii;;!S * Ypt g:i 6
';;{i'" Uilr,; 5L cy+_, gs t*,rS ey*

@Lifif 6;,1
"Dia berkato,'Rubahlah baginya singgasananya; maka hita akan
melihat apakah dia mengenal ataukah dia termosuh orang-orang

yang tidak mengenal(nya)'. Dan ketika Balqis datang,
ditanyakanlah hepiadanyar'serupa inikah singgasanamu?, Dia

menjawab, 'Seakan-akan singgasana ini singgosanaku, kami telah
diberi pengetahuan sebelunnyo dan hami adalah orang4rrang yang
berserah diri'. Dan apayang disembahnya selama ini serain Allah,

mencegahnya (untuh melahirkan keislamannya), karena
sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafr.

Dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam istanar. Maka tatkala
dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan

disingkapkannya kedua betisnya Berkatolah Sulaiman,
'Sesungguhnya dia adalah istana licin terbuat dari kaca,.

Berkatalah Balqis , ,Ya Tuhanku, sesungguhnya ahu telah
berbuat z.halimterhadry diriku dm oku berserah diri bersama

Sulainan kcpadaAllah, Tuhan setnesta ahmt .ct

(Qs. An-Naml l27lz 4l-44)

Frrman-Nya, \U U fjrg .Jti (Rubahlah baginya
singgasananya). 1fi3r D/akni d*i L:*t adalah !J8r @erubalran),

Firman-Ny4 V* W (RubahlahJ66
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Sulaiman berkata, *Rubatrlah singgasananya hingga kondisinya tidak

dikenaliny a lagi ketika dia melihatnya."

Suatu pendapat menyebutkan batrwa singgasana itu dibalik,

atasnya di bawatr, dan bawatrnya di atas.

Ada juga yang mengatakan batrwa singgasananya dirubah

dengan ditambahi dan dikurangi.

Al Farra dan yang lain mengatakari batrwa Sulaiman

memerintalkan untuk merubahnya, karena para syetan mengatakan

bahwa ada sesuatu di otak Balqis, sehingga Sulaiman hendak

mengetesnya.

Ada juga mengatakan bahwa para jin khawatir Sulaiman akan

menikahinya lalu melahirkan anak sehingga mereka terus dikuasai

oleh keluarga Sulaiman selamanya. Oleh karena idah mereka

mengatakan kepada Sulaiman bahwa Balqis akalnya lemah dan

kakinya seperti kaki keledai.

Kalimat jl (*ot* kita alcan melihat) posisinya jazm l<arcna

sebagai penimpal kata perintatr. Jumhur rnembacanya dengan jmm,
sementara Abu Hayyan membacanya dengan rafa' karcra dianggap

sebagai kalimat permulaan

<9;*fr @pakah dia mengenal) untuk mengetahuinya, atau

untuk beriman kepada Allah. iyQ. { 'u5( 
ly- iK i lotout*h dia

termasuk orang-orang yang tidak mengenat) hal ltrt.

it); (f, gon t@tit@ Balqis datang) kepada Sulaiman, j;
(ditanyalcanlah) kepadanya. Orang yang bertanya ini adalah Sulaiman,

atau orang lain yang diperintahkan oleh Sulaiman.

$;i t:f,rA (s er up a inikah s ing gas anamu?). Dia tidak berkata,

"Inikah singgasanamu?" agar tidak memastikan baginya, sebab bila
dikatakan demikian maka tidak tercapai maksud unhrk mengetes

akalnya.

'334 TAFSIR FATHUL QADIR



3 fr JC (dia menjawab, "seakan-akan singgasana ini
singgasanaht'). Mujatrid berkata, "Dia mengakui sekaligus'

mengingkari, setrta heran karena keberadaannya di hadapan Sulaiman,

sehingga dia berkata, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku."

Muqatil berkata "Balqis a, tetapi dia merasa

samar, sebagaimana mereka juga merasa samar. Seandainya dikatakan

kepadany4 'Inikah singgasanamu?' Tentu dia akan menjawab, 'Ya'.'

Ikrimah berkata, "Dia wanita yang bijaksana, maka dia

berkata 'Jika aku katakan bahwa ini memang singgasanaku, maka aku

kfiawatir berbohong, namun jika aku katalen ini bukan singgasanaku,

maka aku juga khawatir berbohong'. Oleh karena itu, dia berkata,

' Seakan-akan ini singgasanaku'."

Suatu pendapat bahwa Sulaiman bermaksud

menunjukkan kepadanya batrwa para jin tunduk kepadanya.

'di 'K, 
W o X;l q3 @ami tetah diberi pengetahuan

sebelumrrya dan kami adalah orang-orang yang berserah dfri). Suatu

pendapat batrwa ini dari perkataan Balqis. Maksudnya

adalall lmmi telah diberi tatru tentang kebenaran kenabian Sulaiman

seperti bulti singgasana ini, dan kami adalah orang-orang yang

berserah diri serta melaksanakan perintahnya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini dari perkataan

Sulaiman, yakni kami telatr diberi tahu dengan kekuasaan Allah
mengenai Balqis.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr, kami telah

diberitahu tentang keislamannya dan kedatangannya dalam keadaan

tunduk sebelum kedatangannya.

Ada juga yang mengatakan batrwa ini cerita tentang perkataan

Sulaiman.

Pendapat yang kedua lebrhraJih dibanding yang lainnya.
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ii #4# i(6'6:i;) (dan apa yang disembalmya selama ini
selain Allah, mencegahnya [untuk melahirkan keislamanrryaJ). Inr
dari perkataan Allah SWT yang menerangkan apa yang

menghalanginya untuk menampakkan keislaman yang diakuinya. Jadi,

fa'il dari'I,r (mencegah) adalah .fi, ;g Y @pa yang disembahnya

selama ini), yutu matahari, menghalanginya untuk menampakkan

keimanan.

An-Nahhas berkata, "Maksudnya adalah, penyembahan

kepada matatrari selain Allah telah menghalanginya."

Ada yang berpendapatbahwafa'il daxi"b (mercegah) adalatr

Allah, yakni Allah menghalanginya selama dia menyembah selain-

Nya. Jadi, Iberada pada posisi nashab.

Ada juga yang mengatakan bahwafa'il-nya adatah Sulaiman,

yakni Sulaiman menghalanginya selama dia menyembah selain Altah.

' Pemaknaan yang pertama lebih tepat. Kalimat ini sebagai

kalimat permulaan r:ntuk menerangkan apa yang telatr kami sebutkan

tadi.

Kalimat 6Sp n g( (jSgar e na s e sungguhnya dia dahulunya

termasuk orang-orang yang kafir) sebagai alasan untuk kandungan

kalimat yang pertama, yakni sebab terlambatnya dia menyembah

Allah dan terhalanginya daxi itu oleh apa yang disembatrnya adalatr

karena datrulunya dia tennasuk kaum yang kafir.

Jumhur membacanya $y dengan lmsrah, sedangkan Abu
Hayyan membacanya dengan fathah. Mengenai qira'ah ini ada dua

kemungkinan alasan:

Pertama: Kalimat ini sebagai badal d*i'iriift:
Kedua: Perkiraannya adalah iJ,i (fil (karena sesungguhnya

dia datrulunya), lalu digugurkan partikel ta'lil ffnrtikel alasan, yakni

huruf huruf laam; J).
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'd$i ,YJ$ i1-(dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam

is tuta-'1. aUu UtAaafr berkat4 "'*lti aaal*, #, (i stana). "

A.z-7aiaj berkata, "'*ili adatah ;)a4t (benteng).'

Dikatakan rrlli LV,yakni halaman rumah.

Ibnu Qutaibah berkata "'dei adalah lantai yang terbuat dari

kac4 dan di bawabnya air beserta ikan."

Abu LJbaid menceritakan dalam Al Gharib,batrwa (r\i adalah

setiap banguan yang tinggi, a.rt 3li.liir adalah *.iat (yang p*juttg).

(i3L6;t"t<ti33';.;l*(i'1*ot*tatkaladiamelihatlantai
istana it4 dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya

kedua betisnya) maksudnya adalah, ketika Balqis melihat istana itu di

hadapannya dia mengiranya genangan air, maka dia menyingka,p\an

betisnya agar tidak tegkena air (sehingga betisnya pun terlihat). a!...lJt

artinya air yang banyak. Lalu JE (berkatalah) Sulaiman , "{!J'{2,i3y
,-5, $ @eswggufutya dia adalah istarta licin terbuat dari kaca).

i"$t artinya yang digosok dan licin. Dari pengertian ini ada istilah
'r;ti e"* muda yang belum tumbuh jenggotnya). Dikatakan t;'5

J"]t ,p.fila lelaki itu belum tumbuh jenggotnya. Demikian yang

dikatakan oleh Al Farra. Dari pengertian juga dikatakan ,ri;jr 'a:fuHt,

yakni pohon yang tidak berdaun. t:;iit juga berarti yang

dipaqiangkan. Dari pengertian ini, benteng disebut juga 316 [benteng

yang tinggi]. Contohnya adalah ucapan penyair berikut ini:

)1;St vr.pt a,;*at Sa ,+*}t t;13. Lt* -\:-G

"Ahtberangkat pagr-pag, sekali, lalu aht dapati mereka

menjelutgwaWu dhula telah mengenaknn baju perisai yang lebar

danpanjang."

Ketika Balqis mendengar itq dia pun tunduk dan pasratr . A\3
;i 5L Oy+3 (berkatalah Balqis, "Ya Tuhanht, sesungguhnya
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aku telah berbuat zhalim terhadap dirifu.') karena telah menyembatr

selain-Mu.

Ada juga yang mengatakan bahwa sebelumnya [yakni saat

melihat istana kaca itu], Balqis berprasangka buruk terhadap

Sulaiman, karena dia membayangkan Sulaiman hendak

menenggelamkannya di genangan air.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

';*, '{. frY (don aht berserah diri bersama Sulaiman)
dengan mengikutinya dan masuk agamanya.

Kalimat iyii;i $ ;tt (kepada Allah, Tuhan semesta atam)

merupakan bentuk peralihan redaksi dat'. khithab (orang kedua)
kepada ghaibiyyah (orang ketiga).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini untuk menunjukkan
pengetahuanya tentang Allah.

Pendapat yang benar yaitu, dia beralih kepada penyebutan

nama yang mulia ini [yakni Allah], karena telah diberi petunjuk
tentang semua ftrma, dan dia memang telatr mengetatruinya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
mengenai firman-Nya, W 6 !i* (Rubahlah baginya
singgasananya), dia berkata, "(Maksudnya adalatr) talrrbahi dan

kurangi padany4 ts;\t ,lI lmatra kita alcan melilnt apakah dia
mengenal). Maksudnya, agar kita dapat melihat pikirannya lalu
mendapatinya tetap berpikiran lurus."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujatrid,
mengenai firman-Nya , W n X;lqfi (kami telah diberi pengetahuatr

sebelumnya), dia berkata, "Dari perkataan Sulaiman."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari Zuhair bin
Muhammad
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyu,'L$';i; ^*rfS Qnaka tatkala dia melihat lantai istana

itlt, dibiranya l<olam air yang besar), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) laut."

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir,'dan
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya dalam atsar yang panjang:

Sulaiman menikahinya setelah itu. Abu Bakar bin Abi Syaibah

berkata, "Ini kisah yang bagus."

Ibnu Katsir dalam. Tafsir-nya telah mengemukakan kifh
perkataan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata, "Bahkan itu sangat

mungkar. Kemungkinannya dari praduga Atha bin As-Saib terhadap

Ibnu Abbas.

Hal yang lebih memungkinkan dalam redaksi-redaksi seperti

ini adalah batrwa semua itu didapat dari kalangan ahli kitab, dari

lembaran-lembaran kitab mereka, seperti riwayat-riwayat Ka'b dan

Wahb, semoga Allah memaafkan keduany4 yang telah dinukil oleh

keduanya kepada umat ini dari kalangan Bani Israil, berupa cerita-

cerita aneh dan menakjubkan, baik yang telatr terjadi maupwr yang

belum terjadi, baik yang telah disimpangkan alur ceritanya, diubah,

maupun dihapus."

Perkataannya ini merupakan sekilas dari apa yang telah kami
kemukakan dalam tafsir ini dan telatr kami peringatkan di beberapa

bagian. Bahkan saya kira, belum ada yang memberi peringatan seperti

yang saya lakukan, maka segala puji bagi Allah yang telah

menunjukkan Al Hafizh ini.

Al Bukhari dalam Tariffit-nya, dan Al Uqaili, meriwayatkan

dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ;Jlf
i)6:tf bUtli-ir { L** gt, (Orang yang pertama kati dibuartran

tempat-tempat pemandian adalah Sulaiman).
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Diriwayatkan juga darinya secara marfu' dari jalur lain yang
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Ibnu Adi dalam Al Kamil, dan Al
Baihaqi dalam Asy-Syu'uab, dengan lafazh: Lrlif i$;ir Se:s',i J3l
Jrt .-,tii "u iltT e,6 6? 't i il6 (Orang yang pertama kali masuk
tempat pemandian adalah sulaiman. Tatlmla dia mendapati
panasnya, dia pun berlata, uAduh, dari adzab Allah.,).a8

'b3*: 
6 Lr+4 &6 ;rI $fa75 xi,,A^.i iLi;$ ^'fr

,6,-r+git'fie
,'r9\056

re=:i 
S;, {+;:tsJ# 7 rfr-i 6 @ 6il1

<i;j"@^i <;;rr'1\5
LFiiSfrS;tU{*i6"6n

olz

!1tj <i+A{;,rj*i c 6:i,i_ # ia

6 A3, 
t^ji 64 4dJS'6 @ -i,i7i-

W q,4+L #g. G[';@ a# ;{i; &sji
fir, 4,gi Gv @ a;.t_;- /fi-,{S,ry",, 5L

<,ft,41j't4
a8 

Sangat dho'tf.
Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Al Kanil (6Ds6); Ar Baihaqi dalam Asy-

Syu"ab (7778); dan Al Haitsami dalan At Majma, (g/207),-dia berkata
"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam At Ausath dan At Kabir. Dalam sanadnya
terdapat Isma'il Al Audi, perawi yang dha'if.,'.

Dinilai dha'if olehAl Albani dalam Dha'ifAl Jami' (2t45).
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'\Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) fsamud
saudara mereka Shalih (yang berseru), 'Sembahlah Allah'. Tetapi

tiba-tiba mereka 0ad0 dua golongan yang bermusuhan. Dia
berkata, 'Hai kaumku mengapa kainu minta disegerukan

keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? Hendaklah karnu
meminta ampun kepadaAllah, agar kamu mendapat rahmat'.

Mereka menjawab, 'Kami mendapat nasib yang malang disebabkan .

kamu dan orang-orang yang besertamu'. Shalih berkota" 'Nasibmu
ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), taapi kamu
kaum yang diuji'. Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki

yang membuat kerusakan di mulca bumi, dan mereka tidak berbuat
kebaikan. Mereka berkata,'Bersumpahlah kamu dengan nama

Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan

tiba-tiba beserta keluarganya di malum hari, kemudian kita katakan
kepada warisnya (bahwa) kita fidah menyaksikan kematian

keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orong-orang yang
benar?. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-
sungguh, dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka

tida k meny adarl Maka perh atikanlah betap a s es ungguhny a akib at
makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan

kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rilmah mcreka dalam

keadaan r unt uh dis e babkan kezhaliman mere ka Ses ungg uhny a

pada demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahul
Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka

ilu selalu befiakwa" (Qs. An-Naml [27]: 45-53)

Firman-Nya, Wj -tiJ @an sesungguhrrya Kami telah

mengutus) di-'athf-kan (dirangkaikan) dengan !r!t! liu.Jt; 363 (Dan

sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud....) (Qs. An-
Naml [27]: l5). Huruf huruf laam-nya sebagai prjakan sumpatr. Kisah

ini termasuk penjelasan firman-Nyq * & ifr n 56i( dfr ;ft
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(Dan sequngguhnya kamu telah diberi Al Qur'an dari sisi [AllahJ
Yang Maha Bijaksanalagi Maha Mengetahur. (Qs. An-Naml l27l:6).

G"L,f ghalih) adalatr 'athf bayarr, dan ';fr V3:A 6 W*S
berseruJ, "Sembahlah Allah.') adalah penafSiran dari pengutusan itu,

dan ,2l sebagai penafsir. Bisa juga sebagai mashdar,yakni iirr rilir 9t.
Kata ril pada kalim"t 96i i$p (tetaft tiba-tibs merelm fiadiJ dua

golongan) menunjukkan tiba-tiba, yakni tetapi tiba-tiba terjadi

perpecahatran dan permusuhan. Maksud "kedua golongan itu" adalah

orang-orang beriman di antara mereka dan orang-orang kafir.

Makna ?@1li (bermusuhan [yakni dari 6r:*i5l) yaitu,

masing-masing golongan bertengkar dengan golongan lain dan

mengklaim bahwa kebenaran ada pada dirinya.

Ada yang mengatakan bahwa mereka bertengkar mengenai

Shalih, apakatr dia seorang rasul?.

Ada juga yang mengatakan bahwa salah dari kedua golongan

itu adalah Shalih, sedangkan golongan lainnya .adalah semua

kaumnya. Pendapat ini lemah.

lGJi '55 #:\, i'j"fr ') ,;ri- iC (dta berkata, "Hai
kaumht mengapa kamu minta disegeralmn keburukan sebelum flramu
mintal kebaikan?) maksudnya adalah, Shalih berkata kepada golongan

kafir dari kaumnya, o'Mengapa kalian meminta disegerakannya

keburukan sebelum kebaikan?"

Mujahid berkata, "Maksudnya adalah meminta adzab sebelum

meminta rahmat."

Maknanya yaitu, mengapa kalian menangguhkan keimanan

yang akan mendatangkan pahala kepada kalian dan mendahulukan

kekufuran yang akan mendatangkan siksa kepada kalian?

Dikarenakan kekufuran itulah mereka berkata kepada Shalih,

"Hai Shalih, datangkanlah adzab kepada kami."
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'$ frii# {J @endaktah kamu meminta amlrun kcpada

Allah) maksudnya adalah, mengapa kalian tidak meminta amPln

kepada Atlah dan bertobat kepada-Nya dari kesyirikan '?U
<,;;j (agar kamu mendapat rahmat) sehingga tidak diadzab,

karena meminta disegerakannya kebaikan pasti lebih baik daripada

meminta disegerakarurya keburukan. Disebutnya adzab sebagai

keburukan adalah ungkapan kiasan, karena siksaan merupakan

kelaziman dari keburukan, atau karena menyerupainya dalam hal tidak

disukai.

Jawaban mereka terhadapnya setelah nasihat yang benar dan

perkataan yang halus ini yaitu 63 i:,r,|W$E lmeniawab, "Kami

mendapat'nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orangyang

besertamu.'). Asalnya dar-$.*3 dan dibaca juga demikian.

lr{All ualaU,i:St$t (merasa sial), yakni karni merasa sial karena

kamu dan orang-orang yang besertzrmu, yang menerima seruanmu dan

masuk ke dalam agamamu. Demikian itu karena mereka ditimpa

paceklik, sehingga mereka merasa sial karena Nabi Shalitr- Orang

Arab adalah manusia yang paling banyak meramal dengan burung

fi*l.Apabila mereka hendak bepergian jauh, atau hendak melakukan

suatu urusan, mereka melepaskan burung dari kandanpyq lalu bila

burung itu terbang ke arah kenan, mereka melakukan rencana yang

hendak mereka lakukan, namun bila burung itu terbang ke arah kiri,
mereka tidak jadi melalarkannya.

Setelah mereka mengatakan demikian, Jl; (ber*ata1 Shatih

kepada mereka, $'t+ ft$ (Nasibmu ada pada sisi Allah tbuknn
lrami yang menjadi sebabJ). Maksudnya, itu bukan disebabkan hal

yang kalian merasa sial karenanya, akan tetapi sebabnya adalah dari

sisi Allah, yaitu apa yang telatr Allah takdirkan atas kalian. Maknanya

adalatr, kesialan yang menimpa kalian berasal dari sisi Allah kaena

kekufrrran kalian, seperti firman Allah, GyS ]rA ;t &hl;#-
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6l'* W (Mereka lemparkan sebab kesialan itu trcpada Musa dan

orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan

mereka itu adalah kctetapan dari Allah). (Qs. Al A'raaf [7]: 131).

Beliau lalu menjelaskan kepada mereka dengan sangat jelas

tentang sebab yang mereka alami itu" 'bj'-:i i5 5 S Qetapi lcamu

lcaumyang diuji), yakni dicoba dan diuji.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah diadzab

dosadosa kalian.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr diuji oleh
kalian.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah diuji
oleh syetan karena kalian merasa sial sebab hal itu. Atau, karena

sesuatu yang menyebabkan kalian merasa sial. Ini artinya Shalih
menafikan sebab sial yang mereka tuduhkan itu dan menjelaskan

sebab yang sebenarnya.

,;-S; 4 53t (dan adalah di trota frz) maksudnya adalah di
kota tempat shatih berada, yaitu Hijr. Y, '^11(sembilan orang laki-
laki) maksudnya adalah sembilan orang lelaki daxi kalangan

terpandang. iAl' adalah sebutan untgk golongan atau kelompok, jadi
seakan-akan mereka adalah para pemimpin yang masing-masing
diikuti oleh segolongan atau sekelompok orang. Bentuk jamaknya

-ui;f aun +trl. Kesembilan omng ini adalah para pengikut orang yang

merryembelih unta betina.

Allah lalu menyebutkan sifat merek4 {: $$ e 63yt_
6;J$@ang membuat kcruakan di muka bumi, dan mereko tidak
berbuat kebaikan), yakni perihal dan perbuatan mereka adalah

membuat kerusakan di muka bumi yang tidak disertai dengan

mengadakan perbaikan. Ada perbedaan pendapat yang cukup banyak
mengenai nama-nama kesembilan orang tadi, dan tidak perlu

berpanjang lebar untuk mengemukakannya di sini.
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$U:tAg$G furrrka berkata, "Bersumpahlah kanru dengan

nama Allah.') maksudnya adalatr, sebagian mereka mengatakan

kepada sebagian lainnya, "Bersumpatrlah kalian dengan narna Allah "
Ini berdasarkan pengertian bahwa W6 adalahfi'l amr. Bisa juga ini
adalatr fi'l madhi sebagai penafsiran 51t3, seakan-akan dikatakan ti

'j,i (apa yang mereka katakan), lalu dijawab W6 (mereka

besumpah...). Atau sebagai haal (keterangan kondisi) dengan

anggapan disamarkannya lJ, yakni mereka mengatakan itu dalam

sambil bersumpah.

Ibnu Mas'ud

1tr, tanpa latazh$G.
membacanya ti"tir ot;f"1" lj ,p\eti e oA;

Huruf huruf loam pada kalimat IIJV fufr (balwa kita
sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-ttta beserta

keluarganya 'pada malom hari) adalah penimpal kata sumpah.

Maksudnya, kita benar-benar akan mendatanginya secara tiba-tiba
pada waktu penyergapan malam hari, lalu kita membunuhnya besema

keluarganya.

.$)'"ilii'i(kemudiankitakatakankepadawarisnya).Jumhur
membacanya dengan huruf nuun mutakallim padakalimat {'i.1d-r'fu
';jji. 9t o'dz ini dipilih oleh Abu Hatim.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan huruf taa'pda
kedua kalimat itu, yakni dalam bentuk khithab sebagian mereka
kepada sebagian lairurya. Qira'ah ini dipilih oleh Abu lIbaid-

Mujahid dan Humaid membacanya dengan hunrf yao' pda
kedua kalimat itu.

Maksud .A)"aAunsanak kerabat Nabi Shalih.

.1$ <,]{y6,(4"t1 lpanval Hta tidak menyaksikot kemaiot
keluarganya itu) maksudnya adalah, kami tidak menyaksikan
kematian mereka dan tidak mengetahui siapa yang membunuhnya dan
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yang membunuh keluarganya. Menafikan penyaksian tempat kematian

D/akni <ai:lmenunjukkan penafi an penyaksikan pembtrnuhannya.

Ada juga yang berpendapat bahwa Afit bermakna :J>ti,!

ftebinasaan; kematian).

Hafsh4e dan As-Sulami membacanya dengan fathah padahuruf
miim danhtxuf,laam

Abu Bakar dan Al Mufadhdhl membacanya dengan fathah
pada hunrf miim darl. kasrah pada huruf hrxuf laam.

<;\{A 6y, {ao sesungguhnya kita adalah orang-orang
yary beno) mengenai apa yang kami katakan.

Az-7a11aj berkata, "Orang-orang itu telah bersumpah untuk
menyerang Shalih dan keluarganya secara tiba-tiba pada malam hari,
kemudian di hadapan kaum kerabatnya mereka akan mengingkari
melakukan hal itu dan tidak pula melihat kejadian itu. Inilah rnakar
mereka, karena itulah Allah SWT berfinnan, H|bK6 (dan mereka
pun merencanalan makar dengan sungguh-sunggth), yakni dengan
saling bersumpah ifi. (H,65:S (dan Kami merencanakan makar

[p"laD. Maksudny4 Kami membalas mereka dengan perbuatan

mereka, lalu Karrri binasakan mereka. <,i15-{ rfi (sedans mereka
tidakmenyadu| akan makar Allah terhadap mereka.

elZ i35 <tU 4{-St:6 (maka perhatitrantah betapa
sesunggivryo akibat makar mereko itu) maksudnya yaitu,
perhatikanlah akibat perbuatan mereka yang dilandasi dengan makar
itrr

ae Katimd *Ilafth... membacanya..." kalimat ini terbatik, karena yang masyhur,
bahrra Hafth dan As-sulami membacanya dengan fathah pada miim dan kasrah
ph laon, s€m€ntara Abu Bakar dan Al Mufadhdhal denganfathah pada keduanya.
Kemungkinan beliau lapa. Mushahhah Al Qur'an, demikian yang dicantumkan
dalam versi cehknya
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'Gl &i; i#tr" Gl lbohro Kami membinasakan mereka

dan knum mereka semuanya). Jumhw membacanya rI1, dengan kasrah

padahamzah.

Sementara itu, Hamzatr, Al Kisa'i, Al A'masy, Al Hasan, Ibnu

Abi Ishaq, dan Ashim membacanyadengatfathah.

Orang yang membacanya dengan kasrah menganggapnya

sebagai permulaan kalimat.

Al Farra dan Az-7,ayaj berkata, "Orang yang meng -kasrah-nya

berarti menempatkannya sebagai permulaan, dan ini berarti sebagai

penafsiran untuk y^ng sebelumnya, sehingga seakan-akan

menjadikannya sebagai faDi' untuk *i Seakan-akan dikatakan a.!6ir

iliSl ey (akibatnya, Kami membinasakan mereka). Sedangkan

qira'ah d..rg* fathah, maka perkiraannya adalah F{ii ti! (b*r*u
Kami membinasakan mereka), atau ili#i ml, @gar Kami

membinasakan mereka), dan $t'e- sudah sempurna, sementara
ar4r,6 sebagufa'il-nyq atau sebagu badat dzri <3t'z-, atau sebagai

Hmbar dari mubtada' yang dibuang, yakni ili{ii $ 6 (Karni

membinasakan mereka). Bisa juga 6lL di sini kurang (tidak

sempurna) , dan 4{se,bagai Htobar-nya. Bisa juga khabar-nya adalah

Si/',t31.-
Abu Hatim berkata, "Dalam Harf Ubay dicantumkan ;)(

Pq,'''"
Makna ayat ini adalatr, Allah membinasakan kesembilan orang

tersebut dan membinasakan kaum mereka yang tidak secara langsung

melalarkan makar itu bersama mereka. Makna penegasan dengan

kalimat ';a;$ 6r*uanya) adalah, tidak meluputkan seorang pun dari

merek4 dan tidak seorang pun dari mereka yang selamat dari adza;b

itu.

Kalimat 'Z-+L ii:'f 6{ri, (matra rtutah rumah-rumah

rnereka dalam kcadaan runtuh) memastikan yang sebelumnya.
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Jumhw membacanya "4rtL, dengan nashab karena sebagar haal
(keterangan kondisi).

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya yaitu, perhatikanlah rumah-

rumah mereka yang kondisinya runtuh."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Farra dan An-Nahhas,
yakni telah kosong dari penghuninya dalam keadaan hancur dan tidak
berpenghuni.

Al Kisa'i dan Abu Ubaidah berkata, 'lManshub-oyu "i6-2L
karena pemutusan, yang asalnya i;qar $fi Ulr. Lalu ke6<a
diputuskannya huruf alif dan huruf laam dannya,lafazh ini meqiadi
manshub, seperti redaksi firman-Nya, b5 b;!'rf, (Dan untuk-Nyalah
ketaatan itu selama-lamanya). (Qs. An-Nahl [16]: 52)."

Ashim bin Umar, Nash bin Ashim, Al Jahdari, dan Isa bin
Umar membacanya fu16, dengan rafa' karena dianggap sebagai

khabar untuk kata pemrnjuk tair,] a*, i#i.sebagai badal, atau bthf
bayan, atau sebagu khabar untuk kata penunjuk tersebut dan Li_jL

sebagai khabar lainnya.

Huruf baa' pada kalimat W Q @isetabkon kezhaliman
mereka) adalah baa' sababiyyah (menunjukkan sebab), yakri *
e1ji, tair"babkan kezhaliman mereka).

{4y" 4 5\ (sesunsWhnya pada demikian r'ra) maksudnya

adalah pada pembinasaan dan penghancuran itu, i1:i W*aq"tl
pelajaran) yang besar, 4;5-i;. Sfl@agi kaum yang mengetahui),
yakni yang memiliki pengetahuan berbagai hal.

;iC 4-5i GV Qtan telah Kami selamatkan orang-orcmg
yang beriman) maksudnya adalah Shalih dan orang-orang yang

beriman kepadanya . <ii:rlltL3 (dan merelm itu selalu bertakwa)
kepada Allah dan takut akanadzab-Nya.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mgngenai firrran-Nya, -;{*
(nas ib mu fire s ial anmuJ), draberkata, *'nS*.t:o; (musibatr kalian).'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, JX,'^4{}:flA(rVt @an adalah di kata itu,

sembilan orang laki-laki), dia berkata, o'Mereka adalatr orang-orang

yang telah menyembelih unta betina, dan ketika menyembelihnya

mereka berkata, 'Kita akan mengintai Shalih dan keluarganya, lalu
membunuhnya. Kemudian kita katakan kepada para walinya Shalih,

"Kami tidak menyaksikan apa put dari ini, dan kami tidak mengetahui

itu".' Allah lalu membinasakan mereka semua."

ar,;i ;rt'{2ili 63iG =* r;) 36 iye}:
5j#?5'# S"#i si i',;i \qi'oirYA # @
n *J leV,F $6 i JL"*;i 3l; 5LL6 s @
,;.it;i $ y ;ir;S LISE @'arfrg &6 #f#J

'u, i,5\ :9, ir:t-W #g;.y @ 6""fi'e$Jafr
(i %'idr-lrte; <r_$, tL+ * it;, ;y 3fr $'

l:1"fr G H ijl; ;4J 6 eis)( 6Lf @
W 6 K 5t4 (; *<A <-(t {;:.; oiSSe X

gfi &t('r1;Jf @'b3+17; i'5. $itAX ;:r
;;;;i <5.'JC;i Q$6:fft fil W'JGr
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4,,ir @F 6155-{ "fiA S S'6"; jw
',6*t{GE- -?W:.;A\i;grrti6)kA(

,+ffi c 
-H*,rI 

@F Ziqie n4";1fi -iu 
J

l{A'fi J I* is.i 6 t3 e;r bj;: #G "fil
ir ;ry_'i 6tx !3q rr @ <,rL*(% {i,Ufi
;Ko;$a;6re:$"fitefi ;",fr!:t

6:{i'i Jy+it ej,i V o- yiisi,e i fi;$j @ <4i-+d
(,j#"i6'lfi-

'\Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kcpoda kaannyo,
'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu

melihat(nya)? Mengapa kamu mendatangi taki-laki antuk
(me me n uhi) n afs u(m u), b uhan (mendatangi) wanita? sebenarnya
kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)t.

Maka tidak lain jawaban kaumnya merainkan mengatakan, ,IJsirlah

Luth beserta keluarganya dari negerimry karena sesungguhnya
mereka itu orang-orang yang (menyatakan dirinya) bersih,. Maka
Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuori istrinya, Karni' telah menakdirkan dia termosuk orang-orang yurg tertinggol

(dibinasakan), Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan botu),
maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas oratg+rang yang

diberi peringatan itu Katahanlah, (segala puji bagiAllah dan
kesejahteraan atas hamba-hamia-Nya yang dipilih-Nyu Apohah
Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka percekutuhan

;31$Kfi;-
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dengan Dia?'Atau siapakah yang telah menciptakan langil dan
bumi dan yang menurunkan air untukmu dari lansb lalu Kart
tumbuhkan dengon air itu kebun-hebun yang berpemandangan

indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu mcnumbuhkan pohon-
pohonnya? Apahah di samping Allah ada tuhan (yang larn)?

Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orangerang yang
menyimpang (dari kebenaran). Atau siapakah yang telah

menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan
sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadihan gunung-

gunung untuk (mcngokohkan)nya dan menjadihan suatu pemisah
antara dua laut? Apakah di samping Atlah ada tuhan (yang tatn)?
Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mcngetahui
Atau siapakah yaqg memperkenankon (doa) orang yang dalam

kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya, dan yang mcnghilangkan
kesusahan dan yang menjodikan kamu (manusia) sebagai hhatifah

di bumi? Apakah di sampingAllah ada tuhan (yang lain)? Amat
sedikitlah kamu mengingati-Nya). Ataa siapakah yang mcmbimbing
kamu dalam kegelapan di daratan dan loutan, dan siapa (pula)kah

yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum
(kedatangan) rahmat-Nya? Apakah di samping Altoh ada tuhan

(yang lain)? Maha TinggiAllah terhadap apa yang mcreka
persekatukan (dengan-Nya). Atau siapakah yang ncnciptakan

(manusia dari permulaannya), kemudfun mengulanginya (agi), dan
siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan

bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)?
Katakanlah,' Unj uhkanlah bufui kebenarannmu jilca hamu orailg-
orang yang benar'. Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit
dan di b umi yang mengetah ui perkaru yang gaib, hccuali Allah,,
dan mereko tidak mengetahai bila mereka akan dibangkitkan

Sebenarnya pengetahuan mereha tentang ahhirot tidak sampai (ke
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sana), malahan mcreka ragu-ragu tentang akhirat itu, bahkan

mereka buta daripadanyu" (Qs. An-Naml[2712 54-66)

Manshub-ny, $ jadalah karenay''l yang-disembunyikan, yang

dirangkaikan dengan tfrf. Maksudnya adalab dan telah Kami utus

pula Luth.

Kalimat Jd 'ty(l@tit(a dia berkata) adalah zharfuntukl'l
yang diperkirakan, dan bisa juga diperkirakan 'F\i (ingatlatr).

Maknanya yaitu, dan telah Kami utus pula Luth ketika dia berkata
'{-fii 63G ,9-1iz!- (kepada kaumrqta, "Mengapa kamu

mengerjakan perbuatan keji itu') yakni perbuatan yang sangat buruk
dan keji itu, karena mereka adalah parapelaku sgdomi.

Kalim 
"t 

<4lai$L gedang kamu metihat[nya)berada pada

posisi nashab sebagai hoal (keterangan kondisi) yang mengandung

penegasan pengingkaran itu. Maksudny4 sedangkan . kalian
mengetahui batrwa itu perbuatan keji, dan itu adalah dosa kalian yang

paling besar. Ini berdasarkan pengertian bahwa 6$i darr 9$r'9;.,
yakni pengetatruan hati. Atau bisa juga bermakna ji3r 6englihatan
mata), karena mereka tidak menutup diri ketika melakukan perbuatan

keji itu datam keadaan sombong dan keras kepala. Penafsiran kisatr ini
telatr dipaparkan secara gamblang dalarn suratr Al A'raaf.

Kalimat XEi'f;g'&J (mengapa kamu mendatangi taki-taki
untuk [memenuhi] nafsutma/) mengandung pengingkaran terhadap

keburukan itu disertai dengan pernyataan bahwa itu merupakan

perbuatan keji, yakni sodomi. Manshub-nya rr$ aAaW karena

seb4gai 'illah, yakni -{t!rll. (untuk memenuhi nafsu), atau karena

sebagai sifat untuk mashdar yzurg dibuang, yakni i:tpt ri$!
(mendatanginya s@ara nafsu), atau karena bermakna sebagu haal
(keterangan kondisi), yakni '& '# (dalarn keadaan bernafsu

terhadap mereka).
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#i pi tX.(bukan [mendatangiJ wanita) maksudnyl adaJatr

dengan *"rg"ru*piogkan wanita yang memang untuk itu. ?i'fi:S
63:44 (sebenarnya kamil adalah lmum yang tidak rnengeiahui

[akibat perbuatanmuJ), yakni tidak mengetatrui keharaman atau akibat

kemaksiatan itu.

Al Khalil dan Sibawaih memilih men-takhfif-karr hamzahpada

"(Jsirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena

sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menyatalcan dirinya)

bersih.').

Jumhur membacanya J.(7, dengan nashab karena sebagai

khabar ,7)t'z-, dan ism-nya adalah fJd J 'ig rut"i #; 'tl

(melainkan perkataan mereka).

Ibnu Abi Ishaq membacanyu qt?, dengan rafa' karena

dianggap sebagai ism 5t'1-, dan khabar'nya adalah yang

setelahnya.

Mereka lalu mengemukakan alasan mereka saling

memerintahkan, yaitu untuk mengusir Luth beserta keluarganya

'ailg- ,i3 #t(karena sesungguhnya mereka itu orang-

o)rang yang [menyaiakan dirinyaJ' bersih) maksudnya adalah

menyatakan diri mereka bersih dari dubur kaum lelaki. Mereka

mengatakan itu sebagai olok-olokan terhadap Luth dan keluarganya.

il;Y L!*{$ (maka Kami selamatkan dia beserta

keluarganya) dari adzab , O*iil;W::X ,i37i $ygec"ati istrirrya,

Kami telah menalcdirkan dia termasuk orang'orang yang tertinggal

[dibinasakan),yal<n yang Kami tetapkan bahwa dia termasuk orang-

orang ying tertinggal di dalam adzab.
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Makna r53i aaaan qht Garri tetapkan).

Jumhur membacanya 6j1:e, dengan tasydid, sedangkan

Ashimso membacanya secara tamfrf. Mirknanya sama, disamping

menunjukkan tambahan bentuk kepada tarnbahan makna.

Kalimat $t f-;l; WY (dan Kami turunlan huian atas

mereka [hujan batuJ) adalah penegasan yang menunjul&an kerasnya

hujan itu, dan hujan itu tidak terukur.

Kalimat'ur:i;rt _;L :,C:r (matra amat buruHah hujan yang
ditimpalran atas orang-orang yang diberi peringatan ifz) obyek yang

dikhususkan dengan celaan ini dibuang (mahdzufl, yakni: l* ig
'pF'u-H'-

Maksud 'u2ai"5 (orang-orang yang diberi peringatan) ?dalah
orang-orang yang diberi peringatan namun mereka tidak
mengindabkan. Penjelasan semua ini telah dipaparkan dalam surah Al
A'raaf dan Asy-Syu'araa'.

eq & 'ff:; it 
"i:if 

$ Qratakantah "segala ptii bagi Allah
dan lresejahteraan atas hamba-hamba-Nya.'). Al Farra berkata, '?ara
ahli ma'ani mengatakan bahwa dikatakan kepada Luth, 'Katakanlah
segala puji bagi Allah atas kebinasaan mereka'." Sejumlah mufassir
menyelisihinya, mereka mengatakan bahwa khittnb ini rmtuk Nabi
SAW, yakni katakanlatr segala puji bagi Allatr atas kebinasrum orang-
orang kafir dari umat-unat terdahulu, dan semoga kesejahteraan

dilimpahkan kepada para harnba-Nya {ffii 4-$ @ang dipitih-Nya).

An-Nahhas berkata, "Pernyataan ini lebih tepa! karena Al
Qur'an diturunkan kepada Nabi SAW, maka semua yang ada di
dalamnya di-khithab-kan kepadanya, kecuali yang memang maknanya
untuk selain beliau."

50 Kalimat "Ashim membacanya..." yang masyhur adalah: Abu Balor dari
Ashim.

Dalam versi cetalarya dicantumakan MushahhabAl Qttr'an.
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Ada juga yang berpendapat bahwa maksud rtfii 4-$ ,r4
(hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya) adalah umat Muhammad sAw.

Lebih tepat adatah mengartikannya secara umum sehingga

mencakup semua nabi dan pengikut mereka.

6$-6|{itr @pakah Allah vang lebih bailc, ataukah apa

yang merefta persehttukan dengan Dia?) maksudnya adalah, apakah

Allah yang telah disebutkan perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat-Nya,

yang menunjukkan keagungan kekuasaan-Nya, itu lebih baik?

Ataukah berhala-berhala yang mereka persekutukan dengan-Nya?
*Kebaikan" di sini tidak mengandung makna yang sebenarnya,

melainkan seperti ucapan seorang penyair,

ir.,rlt *;a,d;r ,:r<. ri'.^*)i;ef
" Apalmh ";, mencelanya, padahal' engkau tidak sepadan

dengannya, yang tebih buruk di anttara knlion berdua adalah tebusan

untukyang lebih baik di antara kalian berdua'"

Jadi, apa yang disebutkan dalam ayat ini termasuk bentuk

ejekan bagi firhan-tuhan merek4 karena sesungguhnya sama sekali

tidak ada kebaikan pada tuhan-tuhan mereka.

Sibawaih menyebutkan bahwa orang Arab biasa mengatakan

i5ialst { "$l'*t 
isr;Ur (Kebahagiaankan yang lebih engkau sukai

ataukah kesengsaraan), padahal srma sekali tidak ada kebaikan pada

kesengsaraan

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, apakah pahala

dari Allah tebih baik ataukah siksa dali apa-apa yang kalian

persekutukan dengan-NYa?

Ada yang berpendapat bahwa beliau mengatakan itu kepada

mereka berdasarkan anggapan mereka karena mereka menganggap
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penyembahan terhadap berhala-berhala itu merupakan perbuatan yang
lebih baik.

Ada juga yang.mengalakan bahwa maksud pertanyaan ini
adalah pemberitahuan

Jumhur membacanya oi*t Gamu persekutukan), dengan
huruf taa' dalern bentuk t*ithab.'gt 

"'onini 
dipilih oleh Abu Ubaid

dan Abu Hafiim.

Sementara itu, Abu Amr, Ashim, dan Ya'qub membacanya
(mereka persekutukan), dengan hurufyaa'.

Izrfazh if puA" kalimat 6tr"f- fi tyakni G ifj adalah
bersambung. Sedangkan yatg adapada kalimat ;r:n6 giiAi 3!L oA
(atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumf) [rakni U ?tt
adalah terpuhrs.

Abu tlatim berkata, ?erkiraannya adalah, apakah tuhan-tuhan
kalian lebih baik? Atau Tuhan yang telah menciptakan langit dan
bumi serta yang telatr menetapkan penciptaan tuhao-hrhan kalian,
adalah lebih baik?"

Ada juga yang berpendapat batrwa maknanya adalah, apakah
penyembahan berhala-berhala yang kalian sembah itu lebih baik
daripada penyembahan kepada Tuhan yang telah menciptakan langit
dan bumi? Berdasarkan pengertian ini, maka if ini bersambung dan
mengandung makna sslren serta ejekan, sebagaimana pada kalimat
yang pgrtama

Al A'masy membacanya dengan talhfifpadahnruf miim.

rt {3( G H dlt<A" yang menurunkan air untubnu
dari langit)maksudnya adalah suatu macam air, yaitu air hujan. GSU
{):; +(atu Komi tumbuhkmt dengan air itu kebun-kebun). tl:i
adalah bentuk jamak dari in-r6 (kebun).
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Al Fara berkata, "ea;At artinya. kebun yang lerpagar'

Sedangkan bila tidak berpagar maka disebut l)ri:.i, dan bukan ":&,-J, 
.-

' 
Qatadah dan Ikdmah mengatakan bahwa lttla adatah kebun-

kebun kurma.

'# 6( (yang berpemandangan indah) maksudnya adalatr

yang indah dan berkilurr. i.ijr ardnya keindahan yang membuat

senang orang yang melihatnya liT)u y)# Di sini tidak disebgtkan

t;*. 9tji, dalam bentuk jarnuk, karena makqanya adalah 'dtt:r' zbt*?

(sekumpulan kebun).

-rG't;# 6 fi <'t4 C O'ong kamu sekali-kali tidak

mampu menumbuhlcan pohon-pohonrrya). Makna penafian ini adalah

sebagai cegahan. Makna melalcukan itu adalah, manusia tidak akan

sanggup melakukan itu, dan itu di luar kemampuan mereka, karena

merekatidakakanbisamengeluarkansesuatupundaritidakada
menjadi ada.

Allah SWT lalu berfirman sebagai celaan dan dampratan bagi

mereka, itie$j @pakah di samping Attah ada tuhan [yang lainJ?).

Maksudnya, adrkah sesembatran lain disamping Allah yang milnpu

m'elakukan sebagian perbuatan yang disebutkan itu sehingga kalian

mengakuinya dan menjadikannya sebagai sekutu-Nya dalam

penyembahan? Ayat ini dibaca iugu qt:, dengan noshab, yang

perkiraannya yaitu 4y tt ;'5.
Kemudian beralih dari celaan dan dampratan itu kepada

penjelasan tentang buruknya perihal mereka disertai dengan

pengalihan dari bentuk lthithab (redaksi untuk orang kedua) kepada

benttrk glnibiyyah (redaksi untuk orang ketiga), {tb:;- T} 'i S
(bahlran [sebenarnyal merelw adalah orang-orang yang menyimpang

[dari trebenaran]), yakni menylmpang dari Allah kepada selain-Nya.

Atau, menyimpang dari kebenaran kepada kebatilan'
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Allah lalu mulai menyebutkan pemb,ktian dengan realita-
realita di bumi dan apa-apa yang ada padany 

", 6ti #j('S1i Jl fata,
siapakah yanq telah meniadikan bumi sebagai tempat berdian). \rrdt
adalah '.tiJt (empat tinggal). Maksudnya adalah yang telah
membentangkan dan meratakannya sehingga bisa didiami di atasnya

' suatu pendapat menyebutkan bahwa kalimat ini dan
setelahnya merupakan badat dari ;lrii d-jiAi G. i7 @*,
siapalrahyang telah menciptalcan tangit dan bumi).

Pendapat tersebut tidak tepa! bahkan yang benar yaitu, kalimat
ini dan setelahnya adalah bentuk peralihan redahi dari celaan dan
dampratan, yang sebelumnya kepada celaan dan dampraran tainnya

f"1 W. |# (dan,yang menjadikon swrgai-swtgai di
celah-celahnya). Jr'*)l adalah i;jir 6engah). peqielasannya telah
dipaparkan dalam penjelasan firman-Nyq # qlL, (jt, lOan Korri
alirlran sungai di celah-cetah lcedua kcbun rrz). (es. Al Kahfi [Ig]:
33).

453 6 ffi (don yang menjadikan gummg-gumng untuk
[mengokohlnnJ nya) maksudnya adala]r guilrng-gunung yang kokoh,
yang menahannya dan mencegahnya dari bergerak.

tLL 6;XJi g :fr (dan menjaditan suotu pemisarr
antara dua laut). FAt adalatr lrljr 6encegah), yakni menjartikan
pemisah antara dua laut dengan kekuasaan-Nya. Kedua laut itu adalah
laut tawar dan laut asin, sehingga keduanya tidak bercampur, tidak
saling merubah rasa, dan tidak saling memastrki. penjelasannya telah
dipaparkan datam suratr Al Furqaan

;1{'AiiJ lapakan di sonping Attah ada tuhon fyory tainJ?)
karena telatr dipastikan batrwa tidak ada yang mampu melakukan itu
selain Allah. Lalu bagaimana bisa mereka menyekutukannya dengan
sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudharat {an manfaat?
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<i.\i-{ -#iA $ pan*an [sebenarnval kcbanvakan dari

mereka tidak mengetahu) keesaan Tuhan mereka dan besarnya

kekuasaan-Nya.

1Y,61 '*"\i 4;r1 (atuu siapakah yang memperkcnankan

[doal orang yang dalam kcsulitan apabila dia berdoa kcpada-Nya).

Ini pembuktian dari Allah SWT yang menunjukkan butuhnya manusia

kepada-Nya secara umum. fu5i adalah ism maful dari )t:ja;!t,
yakni yang kesusahan dan berduka, serta yang tidak memiliki daya

dan kekuatan.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah yang berdosa'

Ada yang mengatakan bahwa maknanya addlah yang

mengalarrri petaka karena kemiskinan atau penyakit, lalu dia berdoa

kepada Allah dengan merendahkan diri. Huruf huruf laam padalafazh

fiAi untuk menunjulkan jenis, bukan menunjukkan keseluruhan,

karena adajuga doa sebagian orang yang dalam kesulitan yang tidak

diperkenankan karena ada suatu sebab yang dilakukan oleh si hamba

sehingga menghalangi antara dirinya dengan pengabulan doanya.

Doa orang yang sedang dalam kesulitan, yang dikabulkan oleh

Allah adalah doa orang yang kesulitannya itu menyebabkan

keikhlasan dan tidak memandang kepada selain Allah. Allah SWT

telah mengabarkan bahwa Dia mengabulkan doa

mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata

orang-orang yang

walaupr.rn mereka

.rliir+ 3r+r*itu kafir, 3*Y 'erqe$i;;it ,4 el.rr.';-;t ,!fr( 4')S{stt*
b6# 6 61ir-&€#6iW';+,L;l-'#l.ls' Ek &ng#iv.'
f,u Karrr, qLe ci, rr,+ vrryt tr g!,.fg.tl/"rJ.:
,(;# :* ir-li"a-t*"# rtiW;+, r; 'r(.1iliv' ;',k
'u-591 '* <iK .e16 lsehtngga apabita lcamu berada di dalam

bahtera, dan melutrctrlah bahtera itu membavta orang-orang yang

ada di dalamnya dengan tiupan angtn yang baik, dan merefta

bergembira ksrenonya, datanglah angin badai, dan (apabila)

gelombang dari segenap penjnru menimpanya, dan mereka yakin

balrwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kcpada
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Allah dengan mengil&laskan ketaatan kepiada-Nya semata-mota.

(Merelra berkata), "Sesungguhrrya jika Engkau menyelamatlcan lcami

dari bahaya ini, pastilah lcami akan termasuk orang-orang yang

bersyulatr. '2. (Qs. Yuunus U0l:22)
'ttr* ifl i,S $ # (ii lUat o t at kal a Al l ah m e ny e l am at kan

merelra sampai lce darat, tiba-tiba merelca flrcmbaliJ
memperselattukan tAllaQ). (Qs. Al 'Ankabuut l29l:65).

Jadi, Allah mengabulkan doa mereka ketika sedang kesulitan,

dan doa itu dilakukan dengan ikhlas, walaupun Allah mengetatrui

batrwa mereka akan kembali kepadaperbuatan syirik mereka

;fi\ J:fr (dan yang menghilangkan kesusahan)

maksudnya adalah yang menyusahkan hamba tanpa memastikan

bentuknya.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mudharat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr

kelaliman.

,i*t {5i- 'Pk;A3 (dan yans meniaditran

[manusial sebagai khalifah di bumi) malsudnya adalatr,

kamu

setiap

generasi dari kalian menggantikan (iBn,-) generasi yang sebelumnya '

setelah musnahnya mereka. Maknanya yaitu, membinasakan safu

generasi dan mendatangkan generasi lainnya.

Ada yang berpendapat batrwa maknanya yaitu, menjadikan

anak-anak kalian sebagai Liif 6engganti; datang setelah) kalian.

Ada juga yang berpendapat batrwa maknanya yaitu,

menjadikan kaum muslim sebagai pengganti kaum kafir dengan

menempati tanah dan negeri mereka.

;tti { UJ @patrah di samping Allah ada tuhan [yang lain)
yang menganugerahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang besar ini?
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6i4i f .LS @m{ s.eaiftltan kamu mengingati[NvaJ)

maksudnya adalah otffi 6 Lp tf.ij (sangatlah sedikit kalian

mengingat-Nya). Jumhur membacany a'/ri"/i,dengan huruf raa'

dalam ffiithab. Sementara Abu Amr, Hisyam, dan Yalgub

membacanya dengan huruf yaa' dalarn bentuk berita kare,na

dikembalikan kepada kalimat <;:d; S ;fr'A 5 (bahtan

[sebenarnyal trcbarryakan dari mereka tidak mengetahui). Qira'ah iru

dipilih oleh Abu Hatim.

;,!(t ';{, ,"{3L O 'A)* $l qotou siapatrah vang

membimbing lcamu dalam kegelapan di daratan dan lautan)

maksudnya adalah menunjuki kalian pada malam-malarn yang gelap

saat kalian bepergian di darat atau di laut.

suatu pendapat menyebutkan batrwa maksudnya adalah

padang sahara yang tidak ada tanda-tandaDya, dan luasnya samudera.

Diserupakannya dengan kegelapan karena tidak adanya sesuatu yang

bisa dij adikan patokan (petunjuk).

,# ,ei 4 W'€)l J4-;: (dan siapa [putaJkah vans

mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum firedatanganJ

rahmat-Nya?). Maksud ratrmat di sini adalah hujan, yakni

mendatangkan angin sebelum datangnya hujan dan sebelum turunnya

hujan.

, itl {-I!iJ @patran di samping Atlah ada.tu-han-[yang lam|)

yang mehJdkan dan mengadakan trrll <r-;>)$%ftf ifi Qilaha

Tinggi Allah terhadap apayang merela persehttulan [dengan-Nya]).

Maksudnya, Maha Suci Allah dari keberadaan apa'apa yang mereka

jadikan sekutu bagi-NYa.

i34 '* SitI V;;. 1,,1 latou siapakah vang menciptalcan

[manusia dari permulaanrryaJ, kcmudian mengulangirrya |aSl).
Mereka mengakui batrwa Allah SWT adalatr Pencipta, maka
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semestinya mereka percaya bahwa Allah kuasa untuk mengulangi

penciptaan

,fX ;31'i Kn;;i-e gan siapa [pulal yans memberikan

rezeki kepadamu dui langit dan bumi) dengan hujan dan tanam-

tanaman? Dia yang lebih baik ataukah apa-apa yang kalian jadikan

sekutu bagi-Nya, yang tidak kuasa melakukan itu?

;i eIiJ @pafah di samping Allah ada tuhan [yang tainf
sehingga kalian menjadinya sekutu bagi-Nya?

<r9-+4 ;!{ ay$, S;;Gt< 3 (knt alcanl ah, " (Jni ukkant ah b u kt i
kebenarannmu jila knmu orang-orang yang benar.') maksudnya

adalah alasan-alasan kalian bahwa Allah SWT mempunyai sekutu.

Atau, tunjukkanlah alasan-alasan kalian bahwa di sana ada pencipta

yang mencipta seperti ciptaan-Nya! Ini membungkam mereka dan

sebagai bentuk ejekan bagi mereka.

{l'i JyA+$ ,6.i:5 ,>Stisi 4i fi;* $ g*tot*rtah, "Tidak ada

seorang pult di langit dan di bumi yang mengetahui perlmra yang

gaib, kecuali Allah.') maksudnya adalatr, tidak ada satu makhluk pun

yang ada di langit dan di bumi yang mengetahui kegaiban yang

disembunyikan Allah dengan ilmu-Nya. Pengecualian pada kalimat {!
{rt (kecuali Atlah) adalatr pengecualian terputus, yakni, akan tetapi

Allah mengetahui itu. Marfu'-nya kalimat yang setelul, i! kendati

pengecualian ini pengecualian terputus adalah berdasarkan logat bani

Tamim, sebagaimana ungkapan mereka berikut ini:

S:t ir; liufr !r

"Kecuoli kijang-kijang dan kccuali unta."

[Unta dari kehrtrnan yang bagus].
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Ada juga yang berpendapat bahwafa'il X4adalah apa yang

setelah {5, A* .r. i$i A i adalatr maf ut-ny 4 sementara fi'l( sebagai

badal dari S.

Az-Zajjajberkata, "{,( J1"aA ah badal dari i--
Al Farra berkata, "Marfu'-rtya apa yang setel*, iU adatatr

karena apa yang setelahnya itu merupakan khabar,'segterti ungkapan 6

3l'1 lal'';i (tidak adayangpergi kecuali bapakmu)."

Itu seperti pendapat Az-7ajjai, dia berkata "Orang yang me-

nashab-kawrya berarti me-nashab'kan istitsna' (pengecualian)."

-4'j::-Lq |r;ilr-q (dan mereka tidak mengetahui bila mereka

alran dibangkitkan) maksudnya adalah tidak mengetafuui waktu

mereka akan dibangkitkan kembali dari kuburan mereka.

. Lataz/n a6 aaaan rangkaian d*i lrf ar" b!. Penjelasan tentang

ini telatr dikemukakan. Dhamir-nyadi sini untuk kaurn kafir.

As-Sulami membacanya t $, dengan kasrah pada huruf

hamzah. Ini logat bani Salim. I-afa^ fui manshuD karena pengaruh

<rjg, dan terkait dengan 'ttiiit, Jad', kalirnat ini dan setelahnya

berada pada posi si nashab karena naz'ul tnaftrt (partikel yang

menyebabkan khafadh), yakni 'e.qitt;;;r;- 61 (dan mereka tidak

mengetafuui tentang waktu tt 
"r"tu 

akan dibangkitkan). Makna irCJ

sama dengan makna .,i Gapan)

't,;$i A '&+ if$ ,t (sebenornya pengetahuan merekn

tentang alrhirat tidak sampai fire sanafi. Jurnhur membacanya {)(1,

asalnya 3rt'.ri lalu huruf taa"nya dr'idgham'kan (dimasukkan) ke

dalam huruf daal,lalu digunakan hamzah washl agar bisa memulai

dengan huruf ber-suhtn.

Abu Ja'far, Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Humaid membacanya

siif ;, dari 3]rl3)i
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Atha bin Yasar, Sulaiman bin Yasar, dan Al A'masy

rirembacanya 3.13r ;, durrg* fathah pada huruf laam $. dan tasydid

. pada hvruf daal.

Ibnu Muhaishin membacanya '!'):tl $., dalam bentuk kalimat

tanya.

Ibnu Abbas, Abu Raja', Syaibah, Al A'masy, dan Al A'raj

membacanya '!1\1 4., dengan menetapkan huruf yaa'pada,!. art
dengan hamzah qath' i, serta tusydid padahtnrf daal.

Ubay membacany a'ljtU 6..

Makna ayat ini adalah, sebenarnya telah sempurna

pengetahuan mereka tentang akhirat, karena mereka telah melihat dan

menyaksikan segala sesuatu yang dijanjikan kepada mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah,

pengetahuan mereka berurutan mengenai akhirat.

Makna qira'ah yang kedua yaifu, semua pengetahuan mereka

tentang akhirat disertai dengan penyaksian tersebut, dan itu terjadi

ketika sudah tidak berguna lagi pengetahuan itu, karena mereka

mendustakannya sewaktu di dunia.

Az-Zajjaj mengatakan bahwa ini bermakna pengingkaran.

Untuk pemaknaan ini dia berdalih dengan kalimat yang setelahnya, .[
6;.;q $ {Ornton mereka buta daripadanya), yakni ilmu mereka

tidak sampai kepada ilmu tentang akhirat.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, batrkan

telah menyimpang dan telah hilang iimu mereka tentang akhirat, maka

mereka tidak lagi memiliki pengetatruan.

Makna qira'ah yang ketiga sama seperti makna qira'ah yang

pertama, karena terkadang bentuk .}rlil a* jrltii mengandung makna

yang sama.
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Qir a' ah yang keempat bermakna pengingkaran.

Al Fa:ra berkata, "Ini pandangan yang bagus. Seakan-akan ini

ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan, dalam bentuk

olokan bagi mereka."

Mengenai ayat ini masih ada qira'ah'qira'ah lainnya, namun

tidak perlu dipaparkan di sini.

$ gb A 
-i 

Sa @atahan mereka ragu'ragu tentang aWfirat

i/z) maksudnya adalah, bahkan mereka kini di dunia meragukan

tentang akhirat.

Allah lalu beralih dari membicarakan itu kepada yang lebih

parah lagi, {rF l& rr .r (bahkan merela buta daripadarrya)

sehingga tidak mengetahui sesuatu pun dari bukti-buktinya karena

telah hilangnya penglihatan mereka.

6ii, ad*an bentuk jamak der;i C, yaitu orang yang buta

hatinya. Maksudnya adalah penjelasan ketidaktatruan mereka tentang

itu dalam gambaran batrwa mereka tidak mendapat petunjuk kepada

sesuatu pun yang dapat mengantarkan kepada pengetahuan tentang

itu.

Orang yang mengatakan bahwa makna ayat yang pertama

adalah -r;+<ii 4 i* lftq ,t, batrwa telah sempurna pengetahuan

mereka disertai dengan penglihatan, harus mengartikan * A 'fi J,
(malahan merelca ragu-ragu....) bahwa mereka demikian sewaktu di

dunia. Adapun orang yang mengatakan batrwa makna ayat pertama

sebagai ejekan terhadap mereka dan untuk membungkam mereka,

tidak perlu membatasi pemaknaan redaksi * A ii .ii (malahan

merelra ragu-ragu...) dengan apa yang mereka laktrkan sewaktu di

dunia.

Dengan demikian, cukup jelaslah makna ayat'ayattersebut.
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Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, AlBazzar,Ibnu Jarir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, {85 4-{t trQ e'f|; (dan kcsejahteraan atas hamba-hamba-

Nya yang dipilih-Nya), dia berkata, "Mereka adalah para satrabat

Muhammad SAW, Allah memilih mereka untuk Nabi-Nya."

Diriwayatkan juga seperti itu dari Su&an Ats-Tsauri.

Pendapat yang lebih utama adalah yang kami kemukakan,

karena bersifat umum, sehingga mencakup para sahabat Nabi SAW.

Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dari seorang lelaki dari Batjaham, dia berkata, "Wahai

Rasulullah, apa yang engkau seru?" Beliau menjawab, 6:tL j ?s t3L\i
''*e'^fu,Ji 'of$,"tt;z '*; i,t ,fl' (Aht menyeru [berdoal hanya kepada

Allah, yang apabila Dia memegang mudharat lalu engkau berdoa

kepada-Nya, maka Dia lenyapkan itu darimu).sr Ini penggalan dari

hadits yang panjang.

Ahmad meriwayatkannya dari jalur lain dengan menjelaskan

nama sahabat yang dimaksud, dia berkata: Affan menceritakan kepada

kami: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami: Yunus

menceritakan kepada kami: Ubaid bin Ubaidah Al Hujaimi

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Tamimah Al
Hujaimi, dari Jabir bin Salim Al Hujaimi. Hadits ini juga mempunyai
jalur-jalur periwayatan lain yang dikemukakan oleh Abu Daud dan

An-Nasa'i.

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari hadits

Aisyah, dia berkata, "Tiga hal yang barangsiapa membicarakan salah

satunya berarti telah meniadakan kedustaan yang bersar terhadap

Allah. Arlah berfirman, Xi $ Aii 6^iV sfii A i 53; i ,i
5t shahih.
HR. Ahmad (3165,51377) dan Abu Daud (4084).
Dinilai dha'if olehAl Albani.
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(Katalmnlah, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang

mengetahui perlcara yang gaib, kecuali Allah'.),"t2

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai frman-Ny4 Ai* !ft$,t
ij}$i (sebenarnya pengetahuan mereka tentang aWirat tidak satripai

fke sanaJ), dia berkata, "Ketika ilmu tidak lagi berguna."

Abu Ubaid. dalam Fadhail-nya, Sa'id bin Mansh.tr, Abd bin

Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya,

tentang ayat, '2j<ii A & t-r$ 4 (sebenarnya pengetahuan merefta

tentang akhirat tidak iampai fke sanaJ), dia berkata, *'&:Je 3lU il
(ilmu mereka tidak sampai)."

Abu Ubaid berkat4 "Maksudnya adalab dia membacanya

dalam bentuk kalimat tanya."

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

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyq 't}$1 A W !{rq,5
(sebenarnya pengetahuan mereka tentang aWirat tidak sampai [ke
sanaJ), dia berkata, "Iknu mereka tidak ada.'

iii @E <,j# uJWr;fi K 6 JW'".$i JY)

S @ ;i;'.ii #t{ !s iy# ufu(rii(nfji
-Gi*; 

@'4^;5 ^3t 
Lk1? L;f;i6 6.ii e W

<,WJ "0i,fr; # 3.;i,K 6 T;L S@ oe* A?

52 Muttafaq'alaih.
HR. Al Bul*rari (a855); Muslim (l/159); dan At-Tirmidzi (3068).
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e#k* iF |A'oG{i t::i,-tt@ # S. efi;$g
. -{1 bz -zz
ry.fl'1s-rJ <,j4*-i,if iurt7 .t7. -S,6L

?q;i*liig-trtl* 5Nr#Wlae.i
'b; 1;\ W4ti'%6i'rt AK 6,Iti'if

"Berkatalah orang-orang yang kaJir, 'Apakah setelah kita menjadi
tanah dan (begituputa) bapak-bapak kita; apakah sesungguhnya
kita akan dikeluarkan (dari kubur)? sesungguhnya kami telah

diberi ancoman dengan ini dan (iuga) bapak-bapak kami dahulu;
ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu kalat.
Katakanlah, 'Berjalanlah kamu (di muka) bumi, laiu perhatikanlah
bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Dan janganlah kamu

berduka cita terhadap mereka, dan janganrah (dadamu) merasa
sempit terhadap apa yang mereka tipudayakan,. Dan mereka

(orang-orang kalir) berkata, ,Bilakah datangnya adzab itu, jiha
memang kamu orang-otang yang benar,. Katakanlah, ,Mungkin

telah hampir datang kepadamu sebagian dari (adzab) yang kamu
minta 6upaya) disegerakan itur. Dan sesungguhnya Tuhanmu

b e n ar-b enar merryp uny ai kar unia y ang bes ar (y ang diberikan-Nya)
kepada manusia, tetapi kebanyakan mereha tidak mensyukuri(nya).
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Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar mengetahui apa yang

disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Tiada

sesuatu pun yang gaib di langit dan di bun i nelainkan (terdapat)

dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). SesungguhnyaAl Qur'an

ini menjelaskan kepada bani Israil sebagian besar dari (perkara-

perkara) yang mereka berselisih tentangnya- Dan sesungguhnyaAl

Qur'an itu benar-benar meniadipetuniuk dan rahmat bagi orang-

orang yang beriman. sesungguhnya Tuhanma akan menyelesaikan

perkaia antara mereka dengan keputusan-Nya, dan Dia Maha

Perkasa lagi Maha Mengetahul Sebab itu bertawakallah kepada

Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kcbenaran yang nyata.

Sesungguhnya kamu tidak dapat meniadikan orang-orang yang

mati mendengar dan (tidakpala) meniadikan otang4)tang yang tuli

mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling

membelakang. Dan kamu sekali-kalitidak dapat memimpin

(memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka- Kamu

tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali orang-

orang ydng beriman kepada ayat-ayat Kamir lalu mereka berserah

dirl Dan apabila perkanan tulahiatuh atas mereka, Kami

keluarkan seienis binatang mebta dafi bumi yang akan

mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu

tidak yakin kePada aYat-aYat Kami"

(Qs. An-NamlP7lz 67-82) '

Allah hendak menerangkan puncak syubhat mereka, yaitu

menganggap tidak mungkinnya dihidupkan kembali yang telah mati

yang menjadi tanah, Z;.;: ElWr.t $ K $i 'l#{'utr\ J63

(berlcatatah orang-orang yang kafiL "Apakah setelah kita me4iadi

tanah dan [begitu pu@ bapak-tiapak kita; apakah sesungguhrrya Hta

atcan dikeluarkan [dari fuburJ?\. 'Amil pada 15! dibuang, YmB
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ditunjukkan oba,ojz;ti, perkiraannya adalah t!? ri1 Ldf lapakah kita
akan dibangkitkan kembali setelah kita menjadi) atau rii r's1 tH
(apakah kita akan dikeluarkan kembali setelah kita menjadi). Tidak

berpengaruhnya ohtfr terhadapnya adalah karena diselingi oleh

hamzah isti/ham (lwruah partikel tanya), disamping adarrya 0! dan

hnruf laam ibtida'di antara keduanya.

Abu Amr membacanya dengan dua isti/han (partikel tanya),

hanya saja dengan meringankan hamzah.

Ashim dan Hamzah membacanya dengan dua isti/ham,hanya

saja dengan menetapkan kedua hamzah-nya.

Ibnu Amir, Warasys3, dan Ya'qub membacany u tilf , dengan

dua hamzah, dan6y, dalambentuk khabar.

Abu Ubaid me-rajih-kan qira'ah Nafi, dan menolak pemaduan

dua kalimat.tanya.

Makna ayat ini adalah, mereka mengingkari dan menganggap

mustahil mereka akan dikeluarkan (dibangkitkan kembali) dari

kuburan mereka dalom kTdaan hidup setehh mereka menjadi tanah.

Mereka lalu menegaskan kemustatrilan itu dengan ungkapan

yang mengandung pendustaan terhadap pembangkitan kembali, ie
l3i,l3ie3(sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini),yalsi
pembangkitan kemb4li setelah mati, fi 62(&6i; Q-*i dan [jugaJ
bapak-bapak kami dahulu), yakni sebelum Muhammad

mengancamkan ini kepada kami. Kalimat ini sebagai kalimat
permulaan untuk menegaskan pengingkaran itu, yang diungkapkan

dengan kata sumpah rmtuk menambah kuatnya pernyataan.

-$i, it- Qni tidak lain) maksudnya . adalatr ancaman

pembangkitan kembali. '"-$'J( 3-+;l 4y (hanyatatr dongengon-

53 Kalimat "dan S/arasf ymg benar adalah: dan Al Kisa'i.
Dalam versi cetahya dicantumakan MushahhafuAl Qur'an.
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dongengan ofang dahulu trala) maksudnya adalah rnitos-mitos dan

kebohongan-kebohongan mereka belaka. Peqielasan tentang makna

1|61irclah dipaparkan dalam surah Al Mu'minuun

Altah swT lalu mengancam mereka karena tidak mau

mempercayai berita-berita tentang pembangkitan kembali yang

dibawakan oleh para nabi. Altah memerintahkan mereka agar

memperhatikan perihal umat-umat terdatrulu yang mendustakan para

nabi dan siksaan yang ditimpakan kepada mereka serta akibat yang

mereka atami, iry-;.{fia,L&.1?W$ ,6fi eW S (trataknntah,

"Berjalanlah kamu [di mukal bumi, lalu perhatikanlah bagaimana

akibat orang-orang yang berdo.sa), yakni yang mendustakan berita-

berita tentang pembangkitan kembali yang dibawakan oleh para nabi'

Makna p3r lyacni aan Wtl adalah menyaksikan bekas-

bekas mereka dengan penglihatan maq karena dengan menyaksikan

itu bisa menambatr pelajaran.

Ada juga yang mengatakan balrwa makrranya adalah, lalu

perhatikanlah dengan hati dan penglihatan kalian akibat yang

menimpa orang-orang yang mendustakan rasul-rasul mereka.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena mereka

diperintahkan untuk berjalan di muka bumi-

& fi 7i (dan ianganlah kamu berdulca cita terhadap

mereka)karena mereka terus-menerus berada dalarn kekufuran. J;

X e S3 gr" janganlah padarytt merasa sempit)' '6fu1 aaAatt
7;;st-1t"^pit). Dikatak arr ri,ra - rrrl.lr iib (sesuatu itu sempit).

Lafazh ini dibaca dengan keduanya l* fu ,s*1, Yaorrg merupakan

dua macam logat.

Ibnu As-Sakit berkata, "Dikatakan 'r*t'rt b .ull lb,J (uau

kesempitan di dada si fulan), yaittr sesuahr yang menyesakkan dada."
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Penafsiran ayat tersebut telah dikemukakan di akhir surah An-
Nahl.

i"ij(t::i,6 6li; (dan mereka [orang-orang kalir] berkata,

"Bilalcah datangnya adzab itu.') maksudnya adalah, adzab yaag

engkau ancamkan kepada kami. 4.* # oLQika memang lcamu

or ang-or ang yang benar) dalam hal. itu.

# S; i'K o1 {;'S -Qranknntah, "Mungkin telah hampir

datang'kepadamu."). Dikatakan ib.'lt c,ll: dar p. lt tiiS3f apabila aku

membonceng di belakang - orang itu. Dikatakan iil: apabila

mengikutinya dan datang setelahnya

Maknanya yaitu, katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-

orang kafir itu, "Mungkin adzab yang diancamkan kepada kalian telah

datang kepada kalian." Dengan pengertian ini, berarti huruf laam-nya

sebagai tambatran untuk menegaskan. Atau bermakna telah dekat

kepada kalian, sehingga dengan pengertian ini huruf laam-nya bukan

sebagai tambahan.

Ibnu Syajarah berkata, "Jadi, F S;adalah |33J lmenpisul
kalian)."

Contohnya ucapan Abu Dzu'aib berikut ini:

i:r\\=*tr fqrl;T I $ i7 -b t2t1 !(tr ''G
-,: vl J

"Yang hitam itu sudah menjadi putih pada antara sela-selanya.

Tak ada sambutan selamat datang untuk putihnya uban karena

menyusuli."

Al Jauhari berkatq *'^65'rl adalah logat lainnya untuk i6;1

(mengikuti), seperti *S aarri#f (mengikuti; menyusul), artinya sama."

Khuzaimah bin Malik bin Nahd berkata,

tfu, a+tt )t}& qlti;rfir;4r ti1
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"Tatkalageminimenyusulgugusanbintanglcartila'

malraberprasanglraburukterhadaplrcluargaFgthimah.,'

Al Farra berkata, ";$ 3; artinya i'5 o' (dekat kepadamu)'

karena itutah dikatakan r(Ii'
Al A,raj membacanya '€ tti, denganfathah padahwfi daal.

Ini bentuk logat lainnya. Namun dengan kasrahlebih masyhur.

Ibnu Abbas membacany "'i<'Jl 
(dekat kepadamu)'

Marfu'-nya 6jz1!; "i$ ,fr 
(sebagian dari [adzabJ vang

lrnmu minta [supayal arirg"rot*n itu) karena sebagai fa'il darr 32:.

Maksudnya adalah -tt,iJr;n Urlore-S €$'*-. (sebagian da;, adz"ab

yangkamuminta[supaya]disegerakanitu).Maksudnyaadalah,
mungkin sebagian dmi itu telah hampir datang kepadamu'

Suafupendapatmenyebutkanbahwaifiadzabmerekaberupa

dibunuhnya mereka saat Perang Badar'

Adajugayangmengatakanba}rwaifuadalahadzabkubur.

Allah SWT lalu menyebutkan tarunia-Nya yang berupa

penangguh ar adzabitu, 
"a(t( 

:F,F ;l 6i; ""b (dan sesungguhnva

Tuhanmu benar-benar mempunyai karynia yang besar fyang

diberitran-NyaJlrepadamanusia)denganmenanggutrkansiksaan.

PendapatyanglebihtepatadalatrmengartikanayatiniSecara

umum,yangpenangguhansiksaantermasukdiantarakaruniadan
nikmat-nikmat Allah SWT.

.alt;- i 'aH ifij ltetapi kcba,alan- merelra tidak

mensyuhtn) karunia dan nikmat-nikmat-Nya s€rta tidak mengetahui

hak atas kebajikan-NYa.

Allah swT lalu menerangkan bahwa Dia Maha Mengetatrui

uru-uou;;* ;" di dalam dada merekao 'iz-* 4(*' 
11 {4 A3 ib
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(dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar mengetahui apa yang

disembunyikan hati merela), t4rd 6 (apa yang disembunyikan).

Jumhur membacanyu!$, dengan dhammah pada huruf raa',
dai.'ilil.

Ibnu Muhaishin, Ibnu As-Sumaifi, dan Humaid membacanya

dengan fathah pada huruf taa' dan dhammah pada huruf kaaf.

Oikutuk* '^rE artinya aku menutupinya dan menyembunyikan
jejaknya,

'bAX-Vj (dan apa yang mereka nyatalan) maksudnya adalah

perkataan dan perbuatan yang mereka nyatakan

,# #OJ;$*:$;3| O i;F A6 giada sesuatu pun yans
gaib di langit dan di bumi, melainkan [terdapatJ dalam kitab yang

nyata [Lauh MahfuzhJ). Para mufassir berkata, "Tidak ada suatu

perkara gaib pun yang luput dari pengetahuan para makhluk, baik di
langit maupun di bumi, melainkan hal itu terdapat di dalam kitab yang

nyata." Maksudnya adalatr, melainkan hal itu terdapat secara nyata di
dalam Lauh Matrfuzh.

Lafazh lip termasuk kata sifat yang huruf taa'-nya untuk
mubalaghah.

Al Hasan berkatq *:*.dr 
Oang gaib) di sini adalah kiamat."

Muqatil berkata, "Pengetahuan tentang adzab yang mereka

minta supaya disegerakan itu terdapat dengan nyata di sisi Allah,
walaupun hal itu tidak diketahui oleh para makhluk."

Ibnu Syajarah berkata, "b.6it (yang gaib) di sini adalah semua

yang disembunyikan Allah dari para mal*rluk-Nya, dan itu semua

terdapat di dalam Ummul Kitab. Jadi, tidak ada sesuatu pun yang

luput dari pengetahuan-Nyq dan diantaranya adalah adzab yang
mereka minta supaya disegerakan sebelum waktunya."
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<rff- * i oft '1{r ',t,{,-L-,, {" ;f{, f;S (li iL
(sesungguhnya Al Qur'an ini menielaslan kepada bani Israil sebagian

besar dari [perkara-perlaral yang merela berselisih tentangnya).

Demikian ini karena Ahli Kitab berpecah-belatr dan bergolong-

golongan, yang sebagian merekfi menghujat sebagian lainnya {an

sebagian mereka berlepas diri dari sebagian lainnya. Lalu turunlah Al

Qur'an menerangkan kebenaran yang mereka perselisihkan.

Seandainya mereka mengambilnya, tentulatr mereka dapati apa yang

akan menghilangkan perselisihan mereka dan mencegah perpecahan

q;J{1*,35trit5ii5(dan sesungguhnva Al Qur'an itu benar-

benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman)

maksudnya adalah, sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi

petunjuk dan ratrmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan

mengikuti Rasut-Nya.' Dillhususkannya penyebutan orang-orang

beriman adalatr karena merekalah yang memanfaatkannya, dan

termasuk di antara mereka haaafr orang-orang yang beriman dari

kalangan bani Israil.

4Sr, #. ,4 14; Ly $esungshnva Tuhanmu akan

menyelesailran'perftara antnra mereka dengan fteputusan-Nya)

maksudnya adalah memberi keputusan di antara mereka yang

berselisih dari kalangan bani Israil dengan memutuskan yang benar,

lalu memberi ganjaran kepada yang benar dan memberi hukuman

kepada yang batil.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah memberi

keputusan di antara mereka sewaktu di dunia, sehingga jelaslah apa

yang mereka rubatr.

Jumhur membacanya ..*-{-2- dengan dhammah pada'huruf

haa' dan suhtn pada fu;r:uf lcaaf.
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Janah membacanya g$,dengan lcasrahpada huruf haa' dan

fathah pada huruf kaaf, y alcnUentut I amak dari iL+

#t"{r-?v@r" Dia Maha Perlcasa tagi Maha Mengetahui)

maksudnya adalah Maha Perkasa yang tidak terkalatrkan, lagi Maha

Mengetahui segala yang diputuskan-Nya. Atau, banyak ilmu.

Allah SWT lalu memerintahkannya untuk bertawakal dan

tidak banyak menaruh perhatian akan hal ito, J( ,Y Yif. @ebab itu

bertawakallah kepada Allah). Huruf faa' ini untuk mengurutkan

perintah ini dengan apa yang telatr disebutkan. Maknanya yaitu,

pasrahkanlatr urusanmu kepada-Nya dan bersandarlah" kepada-Nya,

karena sesungguhnya Dia penolongmu

Allah lalu menyebutkan dua alasan untuk itu:

. Pertatna, u:r5 6i e 1lyltrtungguhnya knmu berada di
atas lrebenoran yang nyata), yakni yang terang. Ada juga yang

mengatakan, yang menerangkan.

Kedua: 8;t U { &t (sesungguhnya kamu tidak dapat

menjadilcan or(mg-orang yang mati mendengar), karena bila beliau

telah mengetahui bahwa kondisi mereka seperti kondisi orang mati

dalam hal tidak berfungsinya pendengaran, atau seperti kondisi orang

hrli yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat memahami, maka

akan menjadi sebab yang kuat untuk tidak mempedulikan mereka.

Orang-orang kafir diserupakan dengan orang-orang yang telah mati,

yang tidak lagi berindra dan berakal, serta diserupakan dengan orang-

orang tuli yang tidak dapat mendengar nasihat-nasihat dan seruan ke

jalan Allah.

Allah kemudian menyebutkan kalimat untuk menyempurnakan

penyerupaan itu dan menegaskannya, *jl ,j: $l(apabita mereka

telah berpaling membelalang) dari kebenaran dengan berpaling yang

sempurna, karena orang tuli tidak .dapat mendengar seruan ketika

menghadap, maka apalagi jika membelakangi dan berpaling darinya.
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Pemyataan tidak dapat menderrgarnya orang-orang yang telah

mati adalah bentuk pemyataan umum, sehingga tidak dikecualikan

darinya kecuali berdasarkan dalil, sebagaimana disebutkan dalan Ash-

shafuifu, bahwa Nabi sAW berbicara kepada paxa kor.ban perang dari

pihak musyrikin yang dilemparkan ke dalam sumur Badar, lalu

ditanyakan kepada beliau, *wahai Rasulullatr, engkau berbicara

kepada jasad-jasad yang tidak lagi bernyawa."S4 Demikian juga

riwayat yang menyebutkan batrwa mayat dapat niendengar bunyi

sandal dari langkatr orang-orang yang mengantarnya ke kuburan

ketika mereka kembali setelatr menguburkannya.ss

Ibnu Muhaishin, Humaid, Ibnu Katsir, dan Ibnu Abi Ishaq

membacanya'$:;- I, d"tg* huruf yaa' bet-fathah dan'fathah pada

hlxuf m i i m, fa' il -ny aadalah filal 
r.

Ularrra yang lain membacany" i$, delsan dhammah pada

huruf ,aa' danknsrahpadahurtrf miim,d*i &1.
Qatadah berkata, *Jika engkau memanggil orang tuli yang

telah berpaling (membelakangi), malai dia tidak akan mendengar.

Begitu juga orang kafir, dia tidak mendengar keimanan yang

diserukan kepadanya."

Allah kemudian beralih dengan memberikan perumpamaan

sebagai orang b*a, |gLtri> e ,;51 ,il+r]-q (dan kamu setrali-kali

tidok dapat memimpin [memalingkanJ orang-orang buta dari

lresesatan merekn); Maksudnya, kamu sekali-kali tidak dapat

membimbing orang yang telah dibutakan Allah dari kebenaran, kamu

tidak dapat menga"rahkannya ke jalan yang mengantarkannya kepada

keimanan yang dituntut dariny4 dan kamu tidak mempunyai

kemampuan untuk itu, seperti finnan-Nya' a# g ,s4; i iiy

so shahih.
HR. Al Buk*rari (1370) dan Ahmad (6D76).
ts shahih.
HR. Al n;rktrari (133S) dan Muslim (4D201) dari hadits Anas bin Malik.
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(Sesungguhrrya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada

orang yang kamu kasihr. (Qs. Al Qashash [2S]: 56).

Jumhur membacanya dengan meng-idhafah-kan g;ti kepada

;;ji(,
Yahya bin Al Haxits dan Abu Hayyan membacany " F, *,

dengan tamyinpada ;ti.
Hamzah membacany a .{ N, dalam bentuky' 7 mudhari' .

Dalam Harf Abdullah dicantumk*uiJl fg;il?tf Ci.

Wh bi n I U b! (tramu tidak dapat meniadi*an

[seorapg punJ mendengar, lcecuali orang-orang yang beriman kepada

ayat-ayat Kami) maksudnya adalatr, kamu tidak dapat menjadikan

sesebrang mendengar kecuali orang berimdn, bukan orang kafr.

Maksud "orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat" adalah

orang-orang yang membenarkan Al Qur'an.

Katimat 6N ,{i Qau merelca berserah dirf) sebagu
alasan beriman, yakni maka mereka tunduk dan ikhlas.

Allatr lalu menakut-nakuti para hamba dengan menyebutkan

sebagian tanda kiamat dan kedahsyatan kiamat, iiO lAt gu$g @o"
apabila perlcataan telah jatuh atas mereka). Para mufasiir berbeda

pendapat mengenai makna jatuhnya perkataan atas mereka:

Qatadah berkata, "Ditimpakannya kemurkaan kepada mereka."

Mujahid berkata, "Ditetapkannya keputusan atas mereka,

bahwa mereka tidak beriman."

Ada yang berkata, "Ditetapkanny aadzabatas mereka."

Ada yang berkata, "Ditetapkannya kemurkaan atas mereka."

Makna-makna tersebut saling mendekati.
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Ada yang berpendapat bahwa maksud Jjzli uAA"n apa yang

disebutkan oleh Al Qur'an mengenai datangnya kiarnat dan hunr-hara

yang terjadi saat itu, yang mereka minta untuk disegerakan

kedatangannya.

Ada yang berkata, "Ditetapkannya kematian para ulama dan

sirnanya ilmu."

Ada yang berkata, "Apabila mereka tidak lagi memerintahkan

kebaj ikan dan mencegah kemungkaran. "

Kesimpulannya, maksud Fj adalah '*i (dipastikan;

ditetapkan), dan maksud Jji( lpert-at"a; adalatr isinya. Atau kata

mashdar ini sebagai maful,yakni JJai'Jl (yang dikatakan).

Penimpal kalimat syarat ini adalah ,;'ii 'n'ii.$ ? gA

# (Kami treluaikan sejenis binatang melata dari bumi yang akan

mengatakan kepada merelca). Para mufassir berbeda pendapat

mengenai ii.tLlt;

Ada yang berpendapat, ultn adalah fosil unta Nabi Shalih, dia

keluar ketika telah dekat kiaurat, dan ini termasuk tanda-tanda

kiamat."

Ada yang berkata, 'Itu adalah binatang melata yang berbulu

dan berkaki panjang yang disebutjasasah."

Ada yang berkata, 'Itu adalah binatang melata yang berwujud

manusia, tubuhnya di awan sementara kakinya di bumi."

Ada yang berkata, "Kepalanya kepala sapi, matanya mata babi,

telinganya telinga gajah, tanduknya tanduk ntsa, lehe,rnya leher

burung unta, dadanya dada singa, waflranya wanta harimau, perutnya

perut kucing, ekornya ekor dombq dan kakinya kaki unta Jarak antar

setiap sendinya dua belas hasta."

Ada yang berkata, "Itu adalah ular yang menempel pada

dinding Ka'bah, ketika kaum Quraisy hendak merehab Ka'bah.'

TAFSIR FATHUL QADIR 379



Maksudnya, binatang itulah yang keluar pada akhir zarnarL.

Ada yang berkata, "Itu addatr binatang melata yang tidak

berekor tapi berjanggut. "

Ada yang berkata, 'Itu adalah manusia yang dapat berbicara,

mendebat para ahli bid'ah dan orang-orang kafir."

Ada juga yang mengatakan selain itu, namun tidak perlu

berpaqiang lebar memaparkannya di sini.

Al Qurthubi me-rajih-lean pendapat yang pertama dalam

Tafsir-nyu . '

Para mufassir lalu berbeda .pendapat, dari tempat mana

binatang itukeluar?

Ada yang berkata, "Keluarnya dari bukit Shafa di Makkah."

Ada yang berkata, "Keluamya dari bukit Abu Qubais."

Ada yang berkata, "Keluatnya tiga kali, yaitu di salatr satu

pedalaman, hingga orang-orang di sana saling membuntrh dan banyak

terjadi darah, kemudian menghilang. Lalu keluar di

pedesaan, kemudian keluar lagi dari masjid yang paling besar, paling

"rnulia 
dan paling agung."

Ada yang berkata, "Keluarnya di antara rukun dan maqam.

(rukui yamani danmaqam ibrahim)."

Ada yang berkata, "Keluamya dari Taharnan."

Ada yang berkata "Kehratnya dari masjid KufalL yaitu tempat

memancarnya air (pada masaNuh)."

Ada yang berkata "Keluarnya dari negeri Thaif..

Ada yang berkata, "Keluarnya dari sebuah batu besar dari

bukitAjyad."

Ada yang berkata" "Keluarnya dari retakan pada Ka'bah."
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Para mufassir juga berbeda pendapat tentang makna

berbicaranya binatang itu kepada manusia:

Suafu pendapat menyebutkan, "Binatang itu mengatakan

batilnya seluruh agama selain Islam."

Ada yang berkata, "Binatang itu mengatakan sesuatu yang

buruk bagi mereka."

Ada yang berkata, "Binatang itu mengatakan kepada mereka

dengan firman Allah Ta'ala, 'b$.i i WE $( ;U( 'i lOot*o
sesungguhnya manusia dahulu tidak yabin kepada ayat-ayat Kcimi),

yakni tidak yakin akan keluamya binatang itq karena keluarnya

binatang itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah."

Jumhur membacanya

oleh q ir a' ah Ubay'p1aiit.

aari p3r, 
.r*t ditunjukkan

Ibnu Abbas, Abu Z'ur'e[r, Abu Raja', dan Al Hasan

membacanya 'jljk (melukai mereka), denganfathahpada huruf raa'
dan sukunpada huruf kaaf, daniiSr, yuito {;.ir 1f"q.

Ikrimah berkata, "Maksudnya adalatr t:r!'t li:.,-S (menandai

mereka dengan suatu tanda)."

Ada yang berkata, "Maksudnya adalah fg;rS (melukai

mereka)."

Ada yang bependapat, 'Qira'ahjumhur diambit a*i il33' --
dengan fathah pada huruf l*of dan suhtn pada huruf laam- yattu

ir"lr tf"Ul, dan tasydid-nya untuk menuqjukkan banyak." Demikian
yang dikatakan oleh Abu Hatim.

Jumhur membacanya i$i I q(t{ t-i'g ./6t 'tt1 
lOolr*,

sesungguhnya. manusia dahulu tidak yafin 'h,epada 
cyat-cyat Kami),

dengan kasrah pada 0! karena dianggap sebagai pernrulaan kalimat.
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Sementara itu, orang-omng Kufah dan Ibnu Abi Ishaq

membacanya,.j, dengan fatlah.

Al Akhfrsy berkat4 "Maknanya berdasarkan qira'ah dengan

fattuhadalah ;Or bt, @atrwa sesungguhnya manusia)."

Ibnu lvlas'ud juga memb acanya u'til iL.,.&ng* huruf 6aa '.

Abu Ubaid berkata, '?osisinya nashab karena pengan;[.t fi'l
terhadapnya, yakni ;r3r irf '€4 (memberitahu mereka bahwa

sesungguhnya manusis-..)." Berdasarkan qira'ah ini, maka

dikatakannya itu adalah'oj'rj;f WytS%ta61 @ on* a s e s ung guhny a

marutsia dahulu fidok yakin kepada ayat-ayat Kamf), sebagaimana

telah kami isyara*an tadi. Adapun berdasarkan qira'ah dengan

kasrah, maka kalirnat ini sebagai kalimat permulaan, sebagaimana

telah kami sebrtrkan, dan itu bukan dari perkataan binatang tersebut.

Sejumlah mufassir menyatakan demikian, bahkan Al Kisa'i dan Al
Farramemastikandemikian. 

.
Al Akhfrsy mengaqkan bahwa lcasrah pada.o!.adalah dengan

perkiraan iiir 6rcrrataan), yakni ... ./til 4 A 'Jft @"eatakan
kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia...). Berdasarkan

pendapat ini, maka makna qira'ah yang pertama sama dengan makna

qira'ah yang ke&m-

Maksud 'manusia" dalam ayat ini adalah manusia secara

umum, sehingga mencakup semua mukatlaf (yang dibebani tugas

syariaQ.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang

kafir saja

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-

orang kafirfvlakkah-

Pendapat pqtama lebih tepat.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4 3i;K6 &
# (mungkin telah hampir dotang kcpadamu), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) telatr dekat kqradamu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,

i'A3-Y3 'ffil) tsi l,'ff i$ iyt g" sesungguhnya Tuhanmu,

benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati merela dan

apa yang mereka rryatakan), dia berkat4 "Mengetahui apa yang

mereka perbuat pada malam dan siang hari."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya

mengenai ayat irn, i{6 u.6 Giada sesuatu pun yang gaib), dia

berkata, *Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi, baik yang

tersembunyi maupun yang nyata, kecuali Dia mengetahuinya."

Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd, Abdwrazzaq, Al Firyabi,

Ibnu Abi Syaibah, Nu'aim bin Hammad, Abd bin Humaid, Ibnu Abi
Ad-Duny4 Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari IbnuUmar, mengenai finnan-Nya, $$

i* f$i i <*" apabila perkataan telah iatuh atas mereka), dia
berkata, "Apabila mereka tidak memerintatrkan kebaikan dan tidak

mence gah kemungkaran. "

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya secara marfu'.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dmi Abu Al
Aliyatr, bahwa dia menafsir@ i* t;ni ei $$ @an apabila

perlrataan telah jatuh atas mereka) yaitu apa yang diwahyukan

kepada Nuh, bahwa tidak akan beriman kepadamu kecuali orang-

orang yang telah beriman.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny4 A# 6'ii'i'ti$ @ejenis binatang melata

dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka), dia berkata,

"(Maksudnya adalah)'$W (berbicara kepada mereka)."
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Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkata, "Perkataannya

memberitahu mereka, bahwa manusia tidak meyakini ayat-ayat

Kami."

AM bin Humaid, Ibnu .Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Abu Daud Nafi Al A'mq dia berkata: Aku

bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, ;i#, yakni

apakah aari 9cil9 i$fr (berbicara dengan lisan)? Atau dari F3'r*g
artinya luka? Dia lalu meqiawab, "Semuanya. Demi Allah, dia

berbicara kepada orang beriman dan melukai orang kaftr."

AM bin Humaid dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

IJmar, ayat ini, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, u.i
q t;:at b vr"n bi$ ,y.hr ri;f 'u 

a-", ry, qqi ,iyi; tt ,rg u;'
'*jt $ & ,ctq {F-'i::'e/t',;a;:s- r ,pil Wti G.o;1$ ,a
rythrt.'W ib'J-t( A,g ,w u qrt -jb<ie'i;il4!'o;?tt aV( b (ttu

bulrai perkanan dan bukanpembicaraan, tapi tanda yang ditandakan

lrarena perintah Allah kcpadonya, maka keluarnya dari Shafa pada

malam Mina, lalu pagi hwinya rnereka berada di antara kepalanya

dan ekarnya" maka tidak ada yang tergelincir dan terluka. Hingga

ketilu telah selesai dari apa yang diperintahkan Allah, binasalah

yang binasa dan selamatlah yang selamat. Langlcah pertama yang

dite mpuhnya adal ah AnthaWya).

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Binatang melata itu berbulu (seperti bulu temak berkaki empat) dan

berbulu (seperti bulu bunurg) dengan paduan berbagai wama. Dia

berkaki empat. Dia keluar pada a}fiir musim haji."

Ahmad dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Umamalu dari Nabi SAW, beliau bersabda, e '*A 'i.t:tlt 'EltS

=:JFi, l$-P;ib ri irttr ;,;:U,,ytj, e f,- e &'o :ifr j ;@t?
gyr;J ,ytj, ,y (Akan keluor binatang melata, lalu menandai para

pemuka mereka. Kemudian mereka memalonurkan pada kalian,
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hingga ada seseorang yang membeli binatang melata itu, lalu

ditanyalcan kepadanya, "Dari siapa englcau membelilrya?" Dta

menj avt ab, " D ar i I e or ang tel aki b ermonc ong.' )s6

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa

sesungguhnya binatang melata ittr akan keluar tiga kali.... Dia

menyebutkan menyerupai yang telah kami kemukakan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid

secara marfu', dia berkata, "Binatang melata ifu al<an keluar dari

masjid yang kemuliaannya paling agung."

Sa'id bin Manshur, Nu'aim bin Hammad, Abd bin Humaid,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Binatang itu keluar dari salah satu lembah Tahamatr."

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, Ahma{ Nu'aim bin

Hammad, At-Tirmidzi, dan dia menilainya hasan,Ibnu Majab, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzit, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, Ibnu Mardawaih,

dan Al Baihaqi dalam Al Ba'ts, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabd4 ,o"i0 Fet Ai bb t$t;t ,"\\i'ilS tli
yt4, 3e 116' '#-,p ,r:oiu. Stiil,ntw,ffb;ir:-Ji,'r4 M
-ll(J, 

'u bii, Ufi (Akan tnfiar seekor binataig ^rl"t" bumi yang

disertai dengan tongkat Musa dan cincin Sulaiman Lalu
mencerahkan wajah orang beriman dengan cincin itu dan memuhtl

hidung orang lcafir dengan tongkat itu, hingga mamtsia berkumpul

pada meja yang dikctahui orang mubnin dari orang kafir).s1

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, Nu'aim bin Hammad, Abd

bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abi Hatino, Al Hakim,

56 Sanadnya shahih.
Dikeluarkan oleh Ahmad (5D68). Para perawinya tstqarr, yaiu para perawi lsi-

Shahih,kecuali Umar bin Abdurrahman bin Athiyyah, perawi tstqdr.
57 Dha'y.
HR. Ibnu Majah (a066); Ath-Thayalisi Q56$; dan Al Hakim (41485)-

Dalam sanadnya terdapat Ali bin Taidperawi dha'rf.
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dan dia menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalam Al Ba'ts, dari

Hudzaifah bin Usaid Al Ghifari, dia berkata: Rasulullah, llY
menyebut tentang binatang melata, lalu beliau bersabda, &yJ (J

l1n, 
'U pE? (Ada tiga kpluaran baginya pada masa irz).s8 Lalu

disebutkan menyerupai apa yang telah kami kemukakan dalam hadits

panjang.

Tentang sifatnya, tempat keluamya, apa yang dilakukannya,

dan kapan keluarny4 telah disinggung oleh sejumlah hadits yang

sebagian shahih, sebagian lagi hasan, dan sebagian lalrl. dha'if.

Adapun hadits-hadits yang menyebutkan keluarnya binatang melata

itu dan bahwa itu termasuk tanda-tanda kiamat, adalatr hadits-hadits

shahih, diantaranya riwayat valid yang disebutkan dalam Ash-Shabih,

seperti hadits Hudzaifah secara mffifu', gq 'P bV & bUt it6 I
.. (tidak akan terjadi kiamat hWga kalian melihat sepuluh tanda...).se

Diantaranya beliau menyebutkan binatang melata. Riwayat ini
terdapat dalarn StahihMuslimdan kitab Sunanyang empat.

_ Juga seperti hadits, ,q# b ,pt L& ,j? Jr;ilrr r:lrti

!)Uri ,JE'.$tj TBersegeralah l-lton *itohrkon amal-amal Tinaunl
sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenatnnya, daljal, binatang

melata).60 Hadits ini terdapat dalam Shabih Muslim, juga dari hadits

Abu Hurairah secara malfu'.

Juga seperti hadits Ibnu Umar secara marfit', g;? prSi .1if 11

;!,b u,tlt ,"v {:U, Li}i ,,V.f 'u c:,21; i* {s"*"ggannya tandi
pertama yang kcluar adalah terbitnya matahari dari tempat

* oha'i1
Dikeluarkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi (1069); Ibnu Hajar dalam Al

Mdhalib Al 'AlUaL (a555); Al Haitsami datan Al Majma'(7/8), dan dia berkat4
"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam saoadqra terdapat Thalhah bin Amr,
perawi nattt* (nway*rya ditinggalkan)."

$ shahih.
HR. Muslim (42225)dan Ahmad (4/6).
@ shahih.
HR Muslim (4t2267\
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terbenamnya dan keluarnya binatang melata kepado marutsia pada

waktu dhuha).61Hadits ini juga terdapat dalam ShabihMuslim.

)A-iS,# c elW 3qi5 *b\]K;l-ii(
6wA 'rlb;.{#Wqrr*t6'(e- @

W
,6'tf C ;S o. SAi,2 J'W ;Ai C U'6 @ i;A-

li$td* J\9,;5@ -a*6 tiii ksVis x<',i,5 t

6j#,q W AitZ{,'Y'rri alt {t &"vfrtt 5 %

6gJ .K C $;-aj* tT rwt c #H &1 #\
3,u X q1, 

" 
5i $r$ tfi 4 rt ;1 r;-fi1

,*;iX'"$iiiArLia

,,Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan daritfurytiup wnat

segolongan orang-orang yang mendwtahan ayat-ayd karui, lalu

u'shahih.

HR. Muslim @D260);Abu Daud (431); dan Ibriu Majah (4069).

A#'u(Atfits

{'}36#"&('U},*.err!.K#
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mcreka dibagi-bagi (dalam kelompok-kelompok). Hingga apabila

mereka dotang,Allah bertirman, 'Apakah kamu telah mendustakan

ayat-ayat-Kq podahal ilmu kamu tidak meliputinya, atau apakah

yang telah funu'kerjakan?'Dan jatuhlah perkataan (adzab) atas

mereka disebubfutt kezhaliman mereka, maka mereka tidak dapat

berkata (apaqa). Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa

sesungguhnya Kami telah menjadikan malam supaya mereka

beristirahat podanya dan siang yang menerangi? Sesungguhnya

pada demihian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi

orang4rang ymtg beriman. Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup
sangkakalo, rnofu terkejutlah segala yang di langit dan segala yang

di b umi, lcec unli siap a yang dike h endaki Allah. D an s emua mereka

datang menghodqrNya dengan merendahkan diri Dan kamu lihat
gunung-ganw7 it$ kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal

dia berjalan sebagaimana berjalannya ab,an. @egitulah) perbuatan

Allah yang merrrbuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatq sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjahan. Barangsiapa
yang membawa kebaikan, maka dia memperoleh (balasan) yang

lebih baik daripadanya, sedang rnereka itu adalah orang-orang
yang amon tentaram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu

D an barangs iapa yang membawa kej ahatan, maka dis ung k ur kanlah

muka mereka fu dalam neraka Tiadalah kamu dibalasi, melainkan
(setilnpal) dengut apayang dahulu kamu kerjakan. Ahu hanya

diperintahkan untak menyemba;h Tuhan negeri ini (Makkah) yang
telah mcnjadihawtya suci, dan kepunyaan-Nyalah segala sesuatu,

dan ahu diperhtalrkan supaya aku termasuk orang-orang yang

bercerah dirt Dan supaya aku membacakan Al Qur'an (kepada .

manusia). Maha barangsiapa yong mendapat petunjuk maka

sesungguhnya dia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan)

dirinya, don barangsiapa yang sesat maka katakanlah,

'Sesungguhnya ohu (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi
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peringatan'. Dan katakanlah, 'Segala puii bagiAllalr, Dia akut
memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nyar rnaka

kamu akan mengetahuinya Dan Tuhanmu tiada lalai dari qpayang

katnu ke$akan' . " (Qt. An-Naml [2fl: &t-93)

Allah SWT lalu menyebutkan sebagian huru-hara tlari Kiamat

secara glob,al, (J iA P,t H frj <ar" [ingattahJ hoi lketika]
Kami lampulkan dari tiap-tiap umat segolongan). 'Amilpada'zhufni

adalah -fi'l yarrrg dibuang, yang di-lchithab-kan kepada Nabi SAW.

;:;jr aaAaU [iisjr lpenghimpunan; pengumpulan).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksud penghimpunan

ini adalah penghimpunan adzab setelah penghimpunan yang

mencakup seluruh makhluk.

Lafazh q di sini untuk ibtida' ghayah. i-$t ua*t, 'aOt;;rlt

(golongan), seperti i;ilr 6omUongan; kelompok; golongan).

Lafazh 4 pada kalimat WIa 41 S4 (ormg-orang yang

mendustalran ayat-ayat kami) adalah bayaniyyah $;i i{i <t"t,"

merelra dibagi-bagi fdalam kclompok-kelompokJ), yakni yang lebih

dulu dari antara mereka menahan yang belakangaL Peqielasannya

telah dipaparkan secara gamblang dalam surah ini juga tJ/akni ,:ir;)i
dari bjl -'aL i- -'e')jyang artinya ik 1or"o""gahny4].

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adatah 0FU-
(didorong).

Makna ayat ini yaitu, dan ingatlah, hai Mtrhamma4 akan hari

saat Kami menghimpun dari setiap umat segolongan orang yang

mendustakan ayat-ayat Kami, lalu saat penghimpunan ihr didoronglah

kelompok pertama mereka hingga yang terakhir. lvlaksudqra

sebutkanlah ini kepada mereka, atau terangkanlab sebagai peringatan

bagi mereka, agar mereka takut.
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;.V $ il: (hingga apabila mereka datang) ke tempat

an amal perbuatan, Allah berfirman kepada mereka sebagai

celaan dan damprataq ,*\AU @pakah kamu telah mendustakan

ayat-ryat-Ku) yang telah Alu tunrnkan kepada para rasul-Ku, dan

yang telah Aku perintahkan mereka agar menyampaikannya kepada

kalian. WUirLS );@"a"W ilmu kamu tidak metiputinya),bahkan

kalian mendustakannya dengan sangat sombong, tanpa

mempedulikannya dan tanpa mencari bukti kebenaran atau

kebatilannya karena kalian'angkuh, keras kepalq serta berani terhadap

Allah dan para rasul-Nya Di sini terkandung tambahan celaan dan

dampratan, karena orang yang mendustakan sesuafu tafipa berdasarkan

pengetahuan tentangnya, berarti telah berdusta dalam pendustaannya

dan menyatakan kejahilan serta ketidakpeduliaan pada dirinya, dan

buruknya pematraman serta dan gkalnya pengetahuan.

Dengan demikian, siapa yang menentang suatu ilmu syariat

atau suatr ilmu yang merupakan salatr satu pengantanya dan

merupakan sarana untuk mencapainya, yang dapat menambatr

pengetatruan mengenainya dan memaharni makna-mat<nanya, seperti

ilmu-ilmu.batrasa Arab selurtrhnya, yang terdiri dari dua belas bagian.

Juga ilmu ushul fiqtq karcna dengan ilmu ini bisa menyimpulkan

hukum-hulum syari'at dari dalildalilnya, di samping mencakup

penjelaian kaidah-kaidah bahasa secara menyeluruh. Demikian juga

semua ilmu yang membanhr dalam memahami Kitabullah dan Sunnah

Rasul-Nya berarti ia telah meneriakkan dengan suara yang lantang,

bahwa dirinya bodoh, ftlmun diamenentang secara bathil dan mencela

ilmu-ilmu syari'at. Oleh karena ihr dia layak ditimpa malapetaka

si}saan yang telah diperingatkan kepadanya lantaran kejahilan dan

kesesatannya, serta celaannya t€rhadap apa yang tidak dia ketahui

hakikatnya, sehingga hal ini menjadi pelajaran bagi yang lairurya dan

peringatan yang harus diwaspadai oleh orang-orang yang

menyerupainya dari kalangan mereka yang [emah akal dan agama
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serta dangkal ilmunya, yang dicampuri dengan kepalsuan dan

kedustaan.

Lafazhif pada kalimat 'rI-:'.'!{$(t (atuu apaknh vang telah

lcamu'kerjatran?) !V{*i daxi 156. il].adalah kalimat yang terputus.

Maknanya adalah 
'oi;ti 

# :e tf 1( latau apakatr yang telah katian

kerjakan) sehingga membuat kalian tidak memperhatikannya dan

memikirkan makna-maknanya? Pertanyaan ini sebagai kecaman bagi

mereka.

f* !f;t g5 @o" iatuhlah perkataan [adzabJ atas merelca)'

Penafsiran telah dikemukakan tadi. Huruf baa' pada kalimat W q
(disebabkan kezhaliman mereka) adatah baa' sababiyyah

(menunjukkan sebab), yakni ditetapkannya adzab atas mereka

disebabkan kezhaliman yang paling besar, yaitu menyekuhrkan Allah.

'oil;- S '&3 (malm mereka tidak dapat berkata [apa-apaJ)

ketika terjadinya adzab atas mereka. Maksudnya, mereka tidak

mempunyai alasan yang bisa mereka katakan. Atau, mereka tidak

dapat berkata apa-apa ketika melihat kedahsyatan yang besar-

Mayoritas mufassir mengatakan batrwa mulut mereka ditutup

sehingga tidak dapat berkata-kata.

Setelah menakut-nakuti dengan kedahsyatan kondisi Hari

Kiamat, Allah swT lalu menyebutkan apa yang bisa dijadikan bukti

tauhid, pembangkitan kembali, dan kenabian,- sebag{ petunjrk d1}

menepiskan alasan yang kelak diajukan, *":tK;,fJ.'Jii 6;6 U;-lt'
b:. 3qn\ @patrnh merela tidak memperhatikan, bahwa

sesungguhnya Kami telah menjadikan malam supnya merela

beristirahat padanya dan siang yang tnenerangt?)- Maksudnya, Kami

telah menjadikan malam untuk beristirahat dan tidru, karena pada

malam hari ada kegelapan, sedangkan dijadikan-Nya siang terang-

benderang agar mereka dapat melihat sehingga bisa berusaha untuk

mencari penghidupan yang memang mereka perlukan. Disifatinya
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siang dengan t rX, yang merupakan sifat untuk manusia, adalah

benhrk mubalaghah tentang terangnya, hingga seakan-akan dapat

melihat apa yang ada padanya. Ada yang mengatakan bahwa pada

redaksi ini ada kalimat yang dibuang, dan perkiraannya adalah, Kami

telah menjadikan malam itu gelap supaya mereka beristiratrat

padanya. Dibuangnya kata "gelap" karena telah ditunjukkan oleh kata

tai rs,ang menerangi). Penjelasannya telatr dipaparkan dalam surah

Al Israa' dan Yuunus.

,tl:i O 5! GesunSsuhnya pada demikian /a) maksudnya

adalalr hal yang disebu&an rtq ,?tl $erdapat tanda-tanda

ficehtasaan AllahJ), yakni tanda-tanda dan bukti-bukti. 1t]3- ,rA
(b agi orcmg-orang yang b eriman) kepada Allah SWT.

Allah SWT lalu menyebutkan tanda kiamat yang lainny", i-t
*:ri A U-(dan [ingatlahJ hari [tretikal ditiup sangkakala). Ini di-
'athf-karr-kepada '5 '6 d* berposisi nashab dengan penyebab

nashab yang sebelwnnya.

Al Farra mengatakan bahwa maknanya yaitu, dan itulah hari

ketika ditiup sangkakala

Pemaknaan yang pertama lebih tepat. 'Ll"tr a66146 tanduk yang

ditiup oleh Malaikat Israfil. Penjelasannya telah dipaparkan dalarn

surah Al An'aam

Ada tiga tiupan sangkakala:

Pertama: Tiupan yang mengejutkan.

Kedua:Tiupan yang membuat pingsan (maQ

Ketiga: Tiupan yang membangkitkan kembali.

Ada juga yang mengatakan bahwa hanya ada dua tiupan, dan

tiupan mengejutkan itu adalah tiupan yang membuat pingsan

(mematikan) atau tiupan yang membangkitkan kembali.
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A1 Qusyairi, Al Qurthubi, dan lainnya memilih pendapat ini.

Al Mawardi berkata, "Tiupan yang disebutkan di sini adalah

pada saat pembangkitan dari kubur."

,6.ii A 6 ;r#i A ,;'Brz' {maka terkciutlah segala yang di

langit dan segala yang di bzzf)-maksudnya adalatr takut dan cemas

karena kerasnya srura yang mereka dengar'

Ada juga yang mengatakan ba6wa maksud tF, Asini adalah

bersegera dan memenuhi seruan, yang berasal dari ungkapan q*i
,k e,yakni aku bersegera memenuhi panggilanmu dalam urusan anu'

Pemaknaan yang pertama lebih sesuai dengan makna ayat.

Penggunaan lafazh madhi, kendati di-' athf-kan (dirangkaikan)

dengan mudhari" bertujuan menunjukkan kepastian terjadinya"

sebagaimana disebutkan oleh para ahli ilmu bayan'

Al Farra berkata, "Ini dibawakan kepada maknanya" karena

maknanya A 'il (ketika ditiup sangkakala) [yakni detgan. fi'l
madhif;'

tii {4 i $S ltntuoli siapa yang ditrehendaki Altah)

maksudnya adalah, kecuali yang dikehendaki Allah untuk diterkejut

dengan tiupan itu.

Para mufassir berbeda pendapat dalam menetapkan siapa yang

dikecualikan ini:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa mereka adalah para

syuhada dan para nabi.

Ada yang menyebutkan bahwa mereka adalah para malaikat.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah para bidadari.

Ada yang mengatakan batrwa mereka adalah semua ormg

beriman, berdasarkan firman-Nya , bi U e it$3{"';f ';;3\'E i
i:A|. @arangsiapa yang membawa lcebaikan, maka dia memperoleh
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[balasanJ yang lebih baik daripadanya, sedang merelca itu adalah

orang-orang yang aman tenteram daripada kejutan yang dahsyat

pada hari itu). (Qs. An-Naml l27l: 89)

Bisa juga pengecualian itu mencakup semua yang disebutkan

tadi, karena memang tidak menolak kemungkinan bila demikian.

'u*6 ,!; kS (dan semua mereka datang menghadap-Nya

dengan merendahkan dirf). Jumhur membacanya i-fi, dalam bentuk

ism fa'il yatg dr-idhafah-kan (disandarkan) kepada dhamir yarry

kembali kepada Allah SWT.

Al A'masy, Yahya bin bin Wutsab, Hamzah, dan Hafsh dari

Ashim membacanya tg\ aA*rrbentukfi''/ madhi.

Demikian j ugaqira'ahlbnu Mas'ud. .

Sementara itq Qatadah membacanya tut'$3.

Az-Walberkata, "Orang yang 
rymbacanya 

dalam bentuk/?
madhi berarti menganggap tunggalnya J5, adapun yang membacanya
dalam bentuk ism fa'il berarti menganggapnya jamak pada

maknanya."

Pendapat Az-Zayaj tersebut jelas keliru, karena kedua qira'ah
ini tidak ada yang menganggap lafazh tersebut tunggal, karena yang

metrganggap tunggal hanya qira'ah Qatadatr.

Makna 'U*j adalah dengan diri. Lafazh ini
manshub sebagai ltoal $eteratgan kondisi). Jumhnr membacanya

b*5
Al A'qi membacanya U-VSt,tanpa furrut aliJi

Penafsirannya telah dipaparkan dalam surah An-Nahl.

Kalimat;LE $:i Jq ,ij: @* kamu lihat gunung-gunung

itu, kamu sangko dia tetap di tempatnya) di-'athf-kan (dirangkaikan)
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kepada {i. Xlritn"D ini untuk Rasulutla}r SAW, atau setiap yang bisa

melihat itu.

Kalimat ',+Lipberada pada posisi nashab sebagai haal doni

dhamir cj atau maf'ul-nya, karena penglihatan di sini adalah

penglihatan mata.

Adajugayangmengatakanbahwailtbadaldarikalimatyang
pertama. Pendapat ini lemah. Inilah tanda ketiga di antara tanda-tanda

kiamat.

Makna t+r;ipQramu sangpa dia tetap di tempatnya) adalah

qL, *.13 (tetap berdiri di tempatnya).

Kalimat VAf, i '5,* Qtadahal dia berialan sebagaimana

berjalannya awan) berada pada posisi nashab sebagai haal, yafui,

padahal dia berjalan cepat seperti berjalannya awan yang ditiup angin'

A1 Qutaibi berkata, ..Disebutkan bahwa gunung-gunung itu

berhimpun dan berjalan, padahal dalam penglihatan kasat mata seperti

diam dan tetaP di temPatnYa."

A1 Qusyairi berkata, "Ini terjadi pada Hari Kiamat, seperti

pada firman-Nya, tfi ZK 3q ;4" (Dan diialanknnlah gunung-

gunung maka menjadi fatamorgcinatah dia). (Qs. An-Naba' F8l:

20).-

orang-orang Kufah membacanyu (;'i'dengan fotluh pada

huruf siin.

Ulama yang lain membacanyatffi,dengan kasrah'

,ri 'g 'rrfr c$i ;nl 'S UtesttulahJ perbtntan Altah vang

membuat dengan t@t@h tiap-iiap sesuatu)' Manslrub'tya'i? fulz&

karena sebagai mashdar. Demikian Tlenurut 
Al Khalil, Sibawaih; dan

lainnya. Maksudnya adalatr tb U;?Ot'* (Allahlah yang melalorkan

perbuatan itu).
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Ada yang mengatakan bahwa ini mashdar yang menegaskan

kalimat Ai A & ii (dan [ingatlahJ lruri 0@til@J ditiup

sangkakala)

Ada juga yang mengatakan batrwa manshub-nya itu karena

ighra' (ar{tran), yakni lihatlah perbuatan Altatt.

Makna ,{, if'r}rt c$( Oang membuat dengan kokoh tiap-tiap

sesuatu) adalah 'ra(rl g. Oang membuat dengan kuat atau

. Dikatakan '*,yiartinya lelaki yang pandai banyak hal.

Kalimat 5J#. q W {31 $esunggtthnva Allah Maha

Mengetahui apa yong kamu trerialcan) sebagai alasan kalimat

sebetumnya, bahwa Allah telah membuat apayangdibuat-Nya dengan

kokoh. foit ^rtrrtyu 
yang mengetahui segala yang latrir dan yang

batin. Jumhur membacanya 5j7fi, dengan huruf taa' dalambentuk

khithab. Sementara Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hisyam membacanya

ijk-(mereka kerjakan), dengan hwuf yaa' dalam bentuk khabar.

tE?:;f, 'r::i\iv i (barangsiapa vang membawa lcebailcan,

malra dia memperoleh [batasanJ yang lebih baik doipadanya). Hunrf

alif dan laam 'tni menunjukkan jenis, yakni barangsiapa membawa

jenis kebaikan maka baginya pahala dan ganjaran di sisi Allah yang

lebih baik dari itu Qebih utama dan lebih banyak dari itu).

Adajugayang mengatakan "Lebih baik h*silnya'

Pe,maknaan yang pertama lebih baik.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksud 't:At 
ftebaikan)

di sini adalah laa ilaalu illallah.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah keilhlasan.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah

melaksanakan kewajiban-kewajiban.
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Memaknainya secara umgm adalah lebih tepat, dan tidak ada

Sandaran untuk mengkhususkannya, walaupun dikatakan oleh

sebagian salaf.

suatu pendapat menyebutkan bahwa kalimat ini sebagai

penjelasan kalimat 6k# q W ',i37 TtttunsSrrhnya Allah Mqha

Mengetahui apa yang kamu lceri akan).

Adajugayangmengaqkanbatrwakalimatinisebagai
penjelasan katimat 'Ufj lil YS (dan sernua merepa datang

menghadap'Nya dengan mer endahkan diri)'

Ashim, Hamzah, dan Al Kisa'i membacany" 6 qrii, dengan

tanwin, d* *;i denganfathah padahttruf miim

Nafi memb acarLy a detgan fathah tanpa tanwin'

Ulama yang lain membacany a b'i 9i, densat'meng'idhafah'

t<an gikepada;a\.
Abu ubaid berkata, "Ini cukup mengherankan bagiku, karena

taloarilannya lebih umum, sebab maknanya yaihr, tenteram dari kejutan

semuanya pada hari itu. Sedangkat qira'ah dengan tanwin maknanya

yaitu, tenteram dari suatu kejutan.'

Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah mashdar yang

bisa berarti banyak, sehingga tidak bisa me*tariih dengan apa yarrg

disebutkannya itu.

Dengan begitu, kedua qira'ahtersebut maknanya sama'

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksud 7$r ai

adalah ,S\i 7yi; sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,
,;*i1 'g i:il*- (Mereka tidak disusahlcan oleh kedahsyatan yang

besar fuia" ilari Kiamarl/.(Qs. /+l Anbivaa'[21]: 103)'

Alasan qira'ah Nafi yaitu, matuhub-nya ?i adalah karena

sebagai zharf (keterangan waktu), sebab tidak memungkinkan i'rab

sini
j
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padanya. . Juga karena tidak memungkinkan meng-idhafah-karr

(menyandarkan) tp, kepada zharf, maka menj'adi mabni.

Penjelasannya telatr dipaparkan secara gamblang dalam suratrHuud.

)6i A W :;K ';4?ii\ it, {i @an bamngsiapa yans

membav,a lreialutan, maka dismglatrlcanlah muka mereka lce dalam

neraka). Sejumlah sahabat dan beberapa orang dari generasi setelah

mereka mengatakan 
-bahkan 

sampai dikatakan bahwa ini merupakan

,j*u''(kesamaan pendapat) di kalangan ahli takwil- bahwa maksud
't3"Sr (kejahatan; keburukan) di sini adalah syirik. Alasan

pengkhususannya adalatr kalimat firman-Ny a, 2(1i C fii;3 &
(maka disunglatrkanlah mula mereka ke dalam neraka), sebab

balasan ini hanya untuk kejahatan syirik.

Makna 26f A ii3;3 JiK @atra disunghtrknnlah muka

merelra lce dalam neralca) yaitu, mereka disungkurkan ke dalam

neraka di atas wajah mereka dan dilemparkan ke dalamnya dengan

posisi muka terlebih dulu. Dikatakan Jd.lt 'rr;5 artinya aku

melemparkan orang itu dengqr wajatrnya lebih dulu, 'S'b t36
(maka dia pun tersunghr).

Kalimat I'J:i KC $yai4 {o lttadatah kamu dibalasi,

melainlran [setimpalJ dengan apa yang dahulu kamu kerjakan)

dengan asumsi perkataan yakni, "'semua itu dikatakan, dan yang

mengatakannya adalah para malikat penjaga neraka. Maksudnya,

tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai perbuatan kalian.

ti-; ,sii ,^$i t# 4 6 ',J tj Ay (atat hanya

diperintahlran untuk menyembah {uhan negeri ini [Mal:lcahJ yang

telah menjadikannya suci). Setelatr Anah SWT menerangkan perihal

permulaan ciptaan dan pembangkitan kembali, Allah memerintahkan

Rasul-Nya SAW untuk mengatakan perkataan ini kepada merek4
yakni katakanlah, ,,hai Muhammad, "Sesungguhnya atnr hanya
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diperintahkan unttrk mengkhususkan ibadah kepada Allah semat4

tidak ada sekutu bagi-Nya.'

Maksud 'eIf$ @egerf) ini adalah Mal&ah. Dilfiususkannya ini

dari negeri-negeri lainnya adalah karena di sanalah Baitullatr yang

suci, dan karena negeri itu merupakan negeri yang paling dicintai

Rasul-Nya

Maushul tyakni ,j'U i"i adalah shildnrntuk '2I{.$(negeri).

Makna li1; adalatr, menjadikannya zuci dan aman dari

penumpahan darah di dalamnya. Tidak boleh seorang pun berbuat

zhalim di dalamnya, tidak boleh dibtrru binatang buruannya, dan tidak

boleh dicabuti (dipotong) tanamannya.

,(g ((1n 
.lrcpunyaan-Nyalah 

segala sesuatu)

,F l:.: (dan kepunyaan Allahlah segalamaksudnya adalah {p
sesuatu).

'$fi 'u CSi 
ti Lat <a"" aht diperirxahkan supava aku

termasuk orang-ordng yang berserah dirf makzudnya adalah tunduk

kepada perintatr Allah dan pasratr dengan menaati-Nyq melaksanakan

perintah-Nya, dan menj auhi larangan-Nya.

Maksaa (fi itr uuuJ*, supaya tetap pada apa yang sekarang

aku lakukan.

'b(?\ Gtl '& (dan suprya alat me:mbacakan Al Qur'an

[kepada manusiaJ) maksudnya adalah senantiasa dan selalu

membacakannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa makzud "membacakan Al

Qur'an" adalah membacakari seruan untuk beriman.

Pemaknaan yang pertarna lebih tepat.

-*-;i|-,ilrifr| tl.;,jj;i {-; t*o*, boangsiapa yang mendapat

petunjuk maka sesungguhnya dia hanyalah mendapat petuniuk untuk
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firebailcanJ dirinya), karena manfaatnya kembali kepada dirinya.

Maksudnya adalah, barangsiapa mendapat petunjuk secara umum,

atau barangsiapa mendapat petunjuk dengan apa yalng aku bacakan

kepadanya, lalu dia mengamalkan apa-apa yang selaras dengan

keimanan kepada Allah dan menjalankan syariat-syariat-Nya.

Jumhur membacany u fjtl3'!, d"rrg* menetapkan hrxuf w.gwu

setelalr huruf laam l<arcna dianggap dari i:il,At y*g artinya iitVt
(pembacaan), atau dari .1[tr yang. artinyu i6fi (mengikuti). Sementara

itu, Abdullah membacanya ir 1t:J (dan bacakanlah), dengan

membuang huruf wawu, sebagai bentuk perintah untuk Nabi SAW.

Demikian pandangan Al Farra.

An-Nahhas berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun

membaca dengan qira'ah tersebut, dan ini menyelisihi semua

mushaf."

'uE9l'n6-q jfr|p ;: (dan barangsiapa yang sesat maka

katatranlah "sesungguhnya afu [iniJ tidak.lain harryalah salah

seorang pemberi peringatan') maksudnya adalah, dan barangsiapa

sesat karena kekufuran serta keberpalingan mereka dari petunjuk,

maka katakanlatr kepadanya, "sesungguhnya aku (ini) hanyalah salah

seorang pemberi peringatan, dan aku telatr melakukannya dengan

menyampaikan itu kepada kalian, maka tidak ada lagi kewajibanku

selain itu."

Suatu pendapa! menyebutkan batrwa kalimat penimpalnya

dibuang, yakni, maka akibat dari kesesatannya itu akan menimpanya.

Penggunaan kalimat'rUS,'u 6 T(!35 lsesungsrrhnya alru [iniJ tidak

lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan) pada posisinya

karena sebagai 'illah (alasan) untuk itu.

iy 'fit $i Ar" katakanlah, "segala puii bagi Altah.') atas

segala nikmat-Nya yang telatr dianugerahkan kepadaku, ytrtg berupa

kenabian, ilmu, dan sebagainya.
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Kalimat .gi!. Kfr (Dia akan memperlihatkan kepadamu

tanda-tanda lcebesaran-Nya) termasuk yang diperintatrkan kepada

Nabi SAW untuk beliau katakan. Maksudnya, Allah akan

memperlihatkan kepad4 kalian tanda-tanda kebesaran-Nya di dalam

diri kalian dan selain kalian.

vlft (matra lcamu alcan mengetahuinya) maksudnya adalatr

mengetahui tanda-tanda kebesaran-Nya serta bukti-bukti kekuasaan

dan keesaan-Nya. Namun pengetatruan ini tidak lagi bergUna bagi

orang-orang kafir, karena rnereka mengetatruinya ketika sudah tidak

diterima lagi keimanan dari mereka, yaitu ketika datangnya kematian.

Allah SWT lalu menutup surah dengan firman-Ny 4 )t4L,rlr6
;J3\3 (dan Tuhanmu tiada lalai dari apd yang kamu keriakan).lnt

dari perkataan Allah SWT yang tidak termasuk perkataan yang

diperintatrkan kepada Nabi sAw untuk dikatakannya. Di sini

terkandung ancalnan keras. Orang-orang Madinatr dan Syam, serta

Hafsh, dari Ashim, membac *ryu {17i, dengan hq{, taa' dalam

bentuk Htithab, sedangkan yang lain membacanya ttlLii- (mereka

kedakan), dengan htruf yaa'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyu'U,Dt (dengan

merendahlan diri),dia berkata, \y-ib (dengan merendahkan diri)."

Mereka juga meriwayatkan darinya mengenai finnan-Nya,

',3rt(# \qi 6jt (dan kamu lihat gunung-gunung it4 kamu sangka

dia tetap di tempatnya), dia berkata, "(Maksudnya adalah) be:-din- '7*
I tetqP cil tempamya), ola oerKara' (rYraKsuuuya au.tltzlrl) ut rurr. e,
i 'g'#fr -rs$( ;iIl (begitutahJ perbuatan Allah yang membiat2(Y

dengan kokoh tiap-tiap sesuatu),yakni dengan teliti."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga

mengenai firman-Ny a, tG 'K'GX 
G5( ltl & (begitutahJ perbuatan

Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu), dia berkata,

401TAFSIR FATHUL QADIR



.,Maksudnya adalah, yang membuat tiap-tiap sesuatu dengan baik dan

kokoh."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih'

meriwayatkan dari Abu Hgrairah, daxi RasulUllah SAW, mengenai

firman-Ny a, Q.i 3{" ";i, IJjiU ',8 n (barangsiapa yang memba'n'a

lcebailran, mala dia memperoleh [balasan) yang lebih baik

daripadanya), beliau bersabda tnt lt ijt I s, (Iulal$"1!y, adalah laa

ilaaha illaltaah).Mengenai firman-Nya, ,t #jJ !.*'$trit, ilt
)6i (dan barangsiapa yang membawa kciahatan, malca

disunghrkanlah muka mereka kc dalam nerafta), beliau bersabda, ,31

!:)Sr lUatrsudnya adalah syirrQ.

Jika riwayat tersebut memang benar dari Rasulullah SAW,

maka berpatokan dengan ini dalam penafsirannya adalah ' suatu

keharusan, dan kemungkinan maksudnya adalah, mengucapkan'laa

ilaaha illallaah' dengan segala hak dan kewajibannya

(konsekuensianya), sehingga mencalanp segala ketaatan. Ini dikuatkan

oleh riwayat dari Al Hakim dalarn Al Ktna dali Shaftr,,an bin Assal,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, i,efi lE ,*tpt ?"i otl- til
,t st u:,t'eill?, ut ',*:y:g6)tl ?t"'S*l ,!air;*' hr ,i:4 $. g(fu-'lltti
,Uf r j1 Uhlt Ul'-y'ri1y,{N,|tr-t goao Hari Kiamat nanti, iman dan

syirik alran datang berlutut di hadapan Allah SW. Lalu Allah berkata

kepada iman, "Pergilah engkau dan ahlimu ke surga." Allah juga

berkata kepada syirih "Pergilah engkau dan ahlimu fte neralu.').

Rasulullah SAw lalu membacakan ayat, (i1 3L Ii' '{SU',V i
(barangsiapa membawa kcbaikan, maka dia memperoleh [balasanJ

yang lebih baik daripadanya), yakni ucapan laa ilaaha illallaah. J6
';{!\ii @an barangsiapa yang membowa keiahatan)' yakni syirik.

)Ai O Fil;. :JK @ot" disunghtrkanlah muka mereka ke dalam

neraka).
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Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari hadits Abu

Hurairah dan Anas secara marfu'.

Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Ad-Dailami

meriwayatkan dari Ka'b bin Ajrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

ui> .{;i, .Hu,rf-.(W?i;f',) -h'ii ayjbf isus ,il(#u:iE u>

g,l' ,J A*i 
"r!$1 

tt:$tt ,4 <*i, ,q @*""stiapa membau'a

trebailran) maksudnya adalahpersaksian bahwa tidak ada tuhan selain

Ailah (malra dia memperoleh [balasanJ yang lebih baik daripadanya),

malrsudnya adalah surgo. (Dan barangsiapa yang membayta

lrejahatan) maksudnya adatah syirik,. (mala disunghtkanlah muka

merelca ke dalam neraka).

Beliau juga bersabda o7 gltt ,ui.i3 o{a (Yang ini selamat

danyang ini jatuh)."

Diriwayatkan oleh Abd bin Hurnai4 Ibnu Abi Hatim, Al

Hakim, dan dia menilainya shahih,.Al Baihaqi dalam Al Asma' wa

Ash-shifat, serta At Kharaithi dalam Malmrim Al ALhlaq, dari Ibnu

ilrlas'ud, " {'a$t, A: n (barangsiapa yang membowa kebaikan)

maksudnya adalatr kalimat laa ilaaha illallah. '#U',ti |ii lOan

barangsiapa memb atna kei ahatan) maksudnya adalah syirik."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, "Q Y-- :;f,
memperoleh [balasanJ yang lebih baik dmipadanya)

adalah memperoleh yang lebih baik dari pihknya"

(maka dia

maksudnya

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, *lEf" iiy (matca

dia memperoleh [balasanJ yang lebih baik daripadanya) maksudnya

adalah pahala."

Dia juga meriwayatkan darinya, dia berkata, "Maksudnya

adalah negeri Makkah."
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SURAH AL QASHASH

Surah ini berjumlah 88 aYat.

Mentrut AI Hasan, Ikrimatr, dan Athq semua ayafrtya

Makiyyah.

Ibnu Adh-Dharis, Ibnu An-Najjar, Ibnu Mardawaih, dan Al

Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Surah Al Qashash diturunkan di Makkah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Az-

Zubur.

Al Qurthubi berkata: Ibnu Abbas dan Qatadatr mengatakan

bahwa surah ini dittrunkan di antara Makkah dan Madinah.

Sementara itu, Ibnu salam mengatakan di Juhfah ketika

hijrahnya Rasulullah sAw, )A J\, t::dS af;i; A$ i; "ii I'y

Juhfah ketika

(sesungguhnya yang mewajibkan atasmu [melaksanakan hukum-

hukumJ Al Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat

kembali). (Qs. Al Qashash [28]: 85).

Muqatil berkata, o'Diantaranya ada yang Madaniyyah, yaitu

54ii ii,4r" 
g$\ lorong-orang yang telah Kami datanglcan kepada

mereka Kitab) (Qs. Al Qashash [25]:S))hingga, '4lr$i r;;{{ lXamt

tidak ingin bergaul dengan orang-orangiahil). (Qs. Al Qashash [28]:

ss)."

Ahmad, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dengan sanad yang dinitaiiayyid oleh As-Suyuthi, dari Ma'dikarib,

405TAFSIR FATHUL QADIR



dia berkata, "Kami menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu kami

memintanya unhrk membacakan kepada kami surah Al Qashash, dia

pun berkata, 'Itu tidak ada padaku. Silakan kalian temui orang yang

mengambilnya dari Rasulullah SAW, Khabbab bin Al Aratt'. Aku pun

menemui Khabbab, lalu aku berkata, 'Bagaimana Rasulullah sAw
membaca(nya), * atau u-b!' Dia menjawab, 'Rasulullah SAW

pernatr membacanya dengan masing-masing ifu'-"62

62 Dikeluarkan oleh Ahmad 014f40.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalar1r Al Majma' (7184), dan dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya tsiqah. Diriwayatkan juga oleh

Ath-Thabarani."

TAFSIR FATHTIL QADIR406



@;t*a
bJ,;, F,t ai"'dI @ |-J,5,-;J,jj;); drtc ;t
uSias;<;i;-fu @<,iq$-;A4t6?j)

.G5i "i i6 Ai'e:{"{l, 
o 
+ *i;t!lr, 4fr i,4

6j6"'.#' J +$ @ t -*;X,'nar,xi;;{a
@4'69€"'^S

C &6i#J }3i3 <;elGlJ 6'.il C {'f--3;
* +$gZ* -$-Js;-';, A Afr*iv€) 6,l;l3,tL+$9")*A-6{i,

,2.2 ir.t
V-g>9t2

;b(. -, Aytj:i 4:;;f S; A61' ;$ + #rz xe

f3; ;{) t H;.67;3r" ,,.Siit@ <49,$fr <-.

@ <*;C t3'U t:i3# ii".$ <;Fj
5 

-fi;. 
6 # rfri*i^; j y ,jj 6tt ;,qVi 46;

of6* :.1i. $ 36'&9 @ srru! g)6J i.';,
'q. 6K-W {" 6ri 6 {i + -.# 37k^

{ &3 ;+ & + *,5i Zg -#I-a6j @ <*/Fi
Kw s aG y, n efii e4; \i;?r* @ <,i8 .
$yxr$@<aA'ifi3'HilJK

ol-"(;

,a n/o 1.

9.I.)'ldP

TAFSIR FATHUL QADIR 407

"6*i -;$rrri



,#; 3, ;t''6 <i',l\-itj <;j;i,{3 \4fr '5 5 .$

@6;L:;1{H
"Thaa Siin Miittt Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Qar'an) yang

nyata (dariAllah). Kami rnembacakan kepadamu sebagian dari

kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang

beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang4renang di

muka bumi dan meijadikan pendud.uknya berpecah-belah, dengan

menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki

mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka'

Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang'orang ysng berbuat

kerusakan. Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-

orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak meniadikan

mereka pemimpin d.an meniadikan mereka orang-orang ydng

mewarisi (bumi), dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di

muka bumi, dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun'dan

Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan

dari mereka itu Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa, 'Susuilah

dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya makaiatuhkanlah dia

ke sungai (Nil). Danianganlah kamu khawatir daniangan (pula)

bersedih hati, karena sesungguhnya Kami ahan mengembalikannya

kepadamu, dan meniadihannya (salah seorang) daripara rasul

Maka dipungutlah dia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia

menjadi musuh dan hesedihan bagi mereka. sesangguhnya Fir'aun

dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan berkatalah istri Fir'aun,'(Dia) adalah penyeiuk mata hati

bagiku dan bagimu Janganlah kamu membunuhnya, mudah-

mudahan dia bermanfaat hepada kita, atau kita ambil dia meniadi

anak', sedangkan tnereka tiada menyadari Dan meniadi kosonglah

hati ibu Musu Sesungguhnya hampir saia dia menyatakan rahasia

tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya dia
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termas uk or ang-o ran g y ang perctrya ftepada i anii Allah). D an

berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang peremPuan'

'Ik'utilah dia'. Maka kelihatan olehnya Musa dariiauh, sedang

mereka tidak mengetahuinya, dan Kmti cegah Musa dari menyusu

kepada perempilan-perempuan yong mt u menyusui(nya) sebelum

itu; maka berkutalah saudara Musa, 'Maukah kamu aku tuniukkan

kepadamu ahli bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka

dapat berlaku baik kepadanya?'Maka Kami kembalikan Musa

kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan

sapaya dia mengetahui bahwajanjiAllah itu adalah benar, tetapi

ke b any akan manusia fidak mengetah uiny a "
(Qs. At Qashash [2Sl: 1-13)

Firman-Nyq fl glnb Siin Miim). Pembahasan tentang ini

telatr dikemtrkakan dalam pembahasan Gntang pembukaan surah

dalam suratr Asy-Syu'araa' dan yang tain" sehingga kami tidak

mengulangnya di sini.

Demikian juga pembahasan tentang firman-Nya, U): ,48

,;,5 ,4i ltnt adaloh ayat-ayat Kitab [Al Qur'anJ yang nyata [dari
AllahJ). Jadi, kata penunjuk di sini sebagai mubtada' dan khabar-Lya

adalah yang setelahnya. Atau sebagat klubar darr mubtada' yang

dibuang, dan Li)l sebagai badat dari kata penunjuk t.4E]. Bisa juga

l:iy beradapada posisi nashab karena tlengaruh 1fi. t"t g"rtian .a"5i
adalah yang mencakup keterangan yang haq dari yang batil.

Az-Zajjaj berkata, "(Maksudnya .aauftl yang menerangkan

yang haq dari yang batil, dan yang halal dari yang haram, yaitu dari

ir;f yang bermakna '7Ll 
lmenjeLaskan; menerangkan)."

6U3- ,,e;itU 6;3i ,ij # e. A{ t}i (xamt

membacakan lcepadamu sebagian dari hisah Musa dan Fir'aun
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dengan benar untuk orang-orang yang beriman) maksudnya adalah,

Kami wahyukan kepadarru sebagian kisah mereka dengan benar.

Dikhususkannya orang-orang beriman adatah karena

pembacaan ini hanya bisa diambil manfaatrya oleh orang beriman.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa mTful dun W dibuang,

dan perkiraannya adalatr W b $ 'qe jlti, (Kami membacakan

kepadamu sebagian kisah keduanya). Bisa juga ,ir di sini sebagai

tambahan. Demikian menurut pendapat Al Akhfasy, yakni 'V ''Jtb fi'oV'lt.*y' 6u-i membacakan kepadamu kisah Musa dan Fir'aun).

Pendapat yang lebih tepat yaitu, i4 sebagu bayan dengan

memperkirakan maful, sebagaimana disebutkan tadi. Atau untuk

menunjukkan sebagian, dan tidak ada landasan untuk menetapkannya

sebagai tambatran. !;ir ua*afr U'ialr (benar).

Kalimat e$i A ); <r;t-Ly (sesuns*thnya Fir'aun telah

berbuat sewenang-wenang dt mula bumi) dan yang setelahnya adalalt

kalimat permulaan untuk menerangkan apa yang global dari kisah ini.

Para mufassir mengatakan bahwa makna 9G adalah sombong

dan sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Sedangkan maksud

,rjvf @umi) di sini adalah Mesir.

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna i6 ai sini adatatr

mengaku sebagai tuhan.,

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah sombong

dari menyembah Tuhannya (enggan menyembah Tuharurya).

\::-> qi* j<r (dan menjadikan pendudulcnya berpecah'

belah) maksudnya adalatr berkelompok-kelompok dalam melayaninya

dan mematlhinya sesuai dengan kehendaknya.

Kalimat "fr!f,{L,i^ t iio. (de ngan me nindas s e go I o ngan dar i
mereka) adalatr katimat permulaan yang menerangkan perihal

masyarakat yang dijadikannya berpecah-belah dan berkelompok-
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kelompok itu. Bisa juga kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai

haal dari fa'il J1Q, yakni menjadikan mereka berpecatr-belah dan

terkotak-kotak dalam keadaan menindas segolongan dari mereka. Bisa

juga sebagai sifat untuk '6"6 Golongan yang dimaksud adalatr bani

Israil.

Kalimat iiq.GSj 'ii6 {i{*""yembetih anak laki-

laki merelca dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka)

sebagai badal dari kalimat yang pertama. Bisa juga sebagai kalimat

permulaan sebagai penjelasan, atau sebagai haal, atan sebagai sifat,

sebagaimana sebelumnya dengan perkiraan tidak sebagai badal

darinya.

Fir'aun menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan

membiarkan anak-anak perempuan mereka karena para peramal pada

masa itu memberitahunya bahwa kerajaannya akan runtuh di tangan

seorang anak laki-laki yang lahir dari bani Israil.

Az-Zajjaj berkata, "Hal yang mengherankan dari kebodohan

Fir'aun yaitu, jika ramalan itu dianggapnya memang benar, maka

tidak ada gunanya melakukan pembunuhan itu. Begitu juga bila

Fir'aun menganggap ramalan itu salatr, tidak ada gunanya melakukan

pembunuhan itu." .
'tUi:St'q 5( ,lislsesung$thnya Fir'aun termasuk orang-

orang yang berbuat kerusakan) di muka bumi dengan melakukan

kemaksiatan-kemaksiatan dan kesewenang-wenangan. Ini
menunjukkan bahwa pembunuhan ifu termasuk perbuatan orang-orang

yang berbuat kerusakan di muka bumi.

,i*f +\HJ 6.,r( :9'#, 6 +$ (dan Kami hendak

memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi [Mesir
itufi. Penggunaan bentuk mudhari' dalam menceritakan peristiwa

yang telah berlalu bertujuan menghadirkan gambarannya, yakni, Kami
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hendak memberi karunia kepada mereka setelah mereka (bani Israil)

ditindas.

Huruf huruf wawu padakalimat ijj untut merangkaikarurya

dengan kalimat i; 6;j-'Ly {r"rrrswinya Fir'aun telah berbuat

sewenang-wenang), walaupun kalimat yang dirangkaikan kepadanya

adalah jumlah ismfiryah, karena antara kedua susunan kalimat ini ada

kesesuaian dari segi batrwa masing-masing dari keduanya adalah

penafsiran dan penjelasan. Bisa juga sebagai haal day;i fa'it ,3)55-
dengan perkiraan adanya mubtada', yakni u-$, &'#'of '*j 't);:
,/)\i ;2 t.i+AZt (dan Kami hendak memberi karunia kepada-orang-

orang yang tertindas di bumi)

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

''{4 'i113 (dan hendak menjadikan mereka pemimpin)

maksudnya adalatr pelopor dan penyeru dalam kebaikan, menjadi

penguasa dan raja diantara manusia.

@ft '&Jt (dan meniadiksn mereka orang-orang yang

mewarisi) kerajaan Fir'aun serta tempat-tempat kaum Qibthi dan harta

mereka. Jadi, kerajaan Fir'aun meqiadi milik mereka dan mereka

tinggal di tempat-tempat tinggalnya dan tempat-tempat tinggal

kauntnya, serta memanfaatkan kekayaannya dan kekayaan mereka.

,6'i\ A-{'riS; (dan atran Kami teguhpnn pedudukan merepn

di muka bumi) maksudnya adalah menjadikan mereka, yakni Kami

jadikan mereka menguasai b''mi dan penduduknya sehingga bisa

bertindak sesuka mereka

Jumhur membacanya ';rlli, tanpa huruf laam, sementara Al
A'masy membacanya 'ikddengan huruf laam 'illah.

l13ifi, |r;1$ <;;] Gjt <a"" akan Kami perlihatkan

lrepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya). Jumhur membacanya

Gj3, a"ng*, huruf nuun berdhammah dan kasrah pada huruf raa',

dengan atggapan fa' il-ny a adalah Allah SWT.
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Al A'masy, Yahya bin Wutsab, Hamzah, Al Kisa'i, dan Khalaf

membacanya GT.5 dengan fathah pada huruf yaa' dan huruf raa',
dengan mggapan fa' il-ny a adalah Fir' aun.

Qira'ah yang pertama lebih rekat dengan alur redaksinya,

karena sebelumny a'rii;j3, !Gi, aur-',SA;,dengan htu:af nuun.

Al Fana membolehkan o?? e;t, dengan dhammah pada

huruf yaa' dar kasrah pada huruf ,ro', yul*i it??ht g;" (dan akan

Allah perlihatkan kepada Fir' aun).

Makna j+ (dari mereka itu) adalah, dari orang-orang yang

ditindas. <riaJL- $LL 17 lapa yang selalu mereko khawatirkan).

Maushul M ini adalah maful kedua berdasarkan qira'ah yarg
pertama, dan sebagai maful pertama berdasarkan qira'ah yang kedua.

Maknanya yaitu, Allah memperlihatkan kepada mereka, atau mereka

melihat apa yang selalu mereka k*rawatirkan dan selalu mereka

upayakan untuk dicbgatr, yaitu sirnanya kerajlm mereka dan

hancurnya mereka di tangan anak lelaki dari bani Israil yang ditindas

itu.

*.*"5-J 5;j I 6yf';i5 (dan Kami ilhamlan trepada ibu

Musa, "Susuilah dia.') maksudnya adalah, Kami ilhamkan kepadanya

dan kami masukkan ke dalarn hatinya. Jadi, ini bukan wahyu yang

biasa diwahyukan kepada para rasul.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu adalah mimpi yang

dilihatnya di dalam tidurnya.

Ada yang mengatakan batrwa itu melalui seorang malaikat

yang diutus Allah untuk memberitatrukan itu kepadanya.

Para ulama telatr sependapat batrwa ibunya Musa bukan

seorang nabi, dan diutusnya malaikat kepadanya 
-menuut 

pendapat

yang mengatakan demikian- adatatt seperti berbicaranya malaikat

kepada orang yang botak, orang yang sopak, daq orang yang buta,
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sebagaimana disebutkan pada hadits valid yang dicantumkan dalam

A s h - S h abi bai n dan I ainnya.

Disebutkan juga pada hadits yang terdapat dalam Ash-Shabih,

bahwa fara malaikat mengucapkan salam kepada Imran bin Hushain,

walaupnn dia bukan seorang nabi.

Kalimat ,*ri -J adalatr kalimat penafsiran, karena

pengilhaman itu meyggdung makna perkataan. Bisa juga sebagai

mashdar,yakni qa1\l oL,

Umar bin Abdul Aziz membacarLya *j 9f, dengan kosrah

pada huruf nuun dalam latazh tsf, dan dengan hamzah washal pada

lafazh *)t. Jadi, lasrah pada htruf nuun it:u karena bertemunya dua

sulann, dar. hamzah washal itu dibuang untuk yang selain qiyasnya.

S" * $$ 6on apabila kamu khawatir terhadapnya)

maksudnya adalah khawatir akan sarnpai beritanya kepada Fir'aun,

Ai --Z $tZ (maka jatuhkanlah dia ke sungai) Nil. Penjelasan

tentang bagaimana dia menghanyutkannya di sungai telatr dipaparkan

dalam suratr Thaahaa.

,if *; AG 7; (dan javganlah kamu khavvatir dan jangan

[pulal bersedih hati) maksudnya adalah, janganlatr engkau khawatir

dia akan tenggelam atau hilang, dan jangan pula bersedih hati karena

berpisah dengannya.

4y ii6 $- Qrarena sesungguhnya Kami akan

mengembalikannya kepadamu) dalam waktu dekat dengan cara yang

bisa menyelapatkannya . <Ay;j$ (z 
"&F.t 

(dan.menjadiknnrrya

[salah seorangJ dari para rasul).yang Kami utus kepadaparahamba.

ftxuf faa' pada kalimat 6i;3f. irJ,iif|y1tra dipungttlah

dia oleh keluarga Fir'aun) adalatr sempurna. !ur)t [yakni dari

,{li{61 adalah mendapatkan sesuatu tanpa mencarinya (tanpa

mengupayakannya; fk"i menemukan).
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Maksud <r;) 3$ (lntu*go Fir'aun) adatalu orang-orang

mengarrrbil peti yang di dalamnya terdapat Musa dari laut. Pada

redaksi ini ada kalimat yang dibuang, dan perkiraannya yaitu,

kemudian dia menghanyutkannya di sungai setelatr menempatkannya

di dalam peti, lalu ditemukan oleh seseorang yang berasal dari

keluarga Fir'aun.

Huruf taam pada kalimat (;3 fili ;{ 5H). (yans

akibatrrya dia menjadi musuh dan kcsedihan bagi mereka) adalatr

huruf laam 'aqibah (untuk menunjukkan akibat), karena mereka

mengambilnya sehingga akibatnya dia menjadi seorang anak yang

disayangi, dan bukannya menjadi musuh, Ialu akibat dari itu adalah,

dia kelak menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Dikarbnakan

permusuhan ini akibat perbuatan mereka, maka pendorong yang

dilakukan oleh pelaku diserupakan dengan perbuatan yang

menyebabkannya. Contohnya adalatr ucapan penyair berikut ini:

7t:H.trfitj 'r>'rJ.tli
* C e gahl ah kematian, dan b angunlah kehancwan -"

Penyair lain mengatakan,

q /U,71:;s,t1:rb'\ *'-lk ;:i 6an)

"(Jntuk kematianlah setiap wanita menyusui dan mirawat,

Dan giliran kita untuk kehancuran masa adalah membangunnya-"

Jumhur membacany " 
(F:, dengat fat hah pada huruf haa' dart

zaay.

A[ A'masy, Yatrya bin Wutsab,Hamzah, Al Kisa'i, dan Khalaf

membacany u €i3,dengan dhammahpada hunrf tua' dan suhtn pada

htr:uf zaay.
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Abu Ubaidah dan Abu Hatim memilih qira'ah yang pertama.

Keduanya adalah dua macam logat atau dialek, seperti kata iGir dan

ir,]r ri:riir dan 15!r; serta ieJr dan plJr.

Kalimat <+*L ti'LL Vfl#i 'b:i6 <Fj 5l
(sesunggultnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-

orang yang bersalah) sebagai penjelasan alasan (sebab) untuk yan-g

iebelumnya, atau sebagai i'tiradh dengan maksud menegaskan.

Makna Q)rL adalah durhaka dan berdosa dalam segala

perbuatan dan peftataan mereka. Ini diambil dari L;Jr ltaun;,.yang
merupakan kebalikan dan $jr/rt (benar). tni dibaca jtga'ii*v,
dengan huruf yaa' tanpa hamzah. Kemungkinan makna qira'ah ini
sama seperti makna qira'ahjumhur, hanya saja lebih ringan karena

dibuangnya hanzah. Kemungkinan juga dan jS;- - t!3, yakni

melampaui kebe,naran.

6$ j*',;ri 6?itVi EA; (dan bertratatah istri Fir'aun,

"[DiaJ adalah penyejuk mata hati bagifu dan bagimn.') maksudnya

adalatU istri Fir'arm berkata kepada Fir'aun.

Mufu'-nya 5j adatah karena sebagai Hrubar dafi mubtada'

yang dibuang. Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa'i dan yang

lainnya-

Ada jusa yang mengatakan bahwa itu karena sebagai

mubtada', dan khabar-nya adalatr tj3fr { ganganlah kamu

membunuhnya). Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj.

Pendapat p€,rtama lebih tepat

Istri Fir'atm mengatakan perkataan ini ketika dia melihat Musa

sampai kepadanya dan mengeluarkannya dari peti. Dia mengatakan {
f*:{' gangoilah kmnu membunuhnya) kepada Fir'aun dan kaumnya,

atau kepada Fir'aun saja dalam bentuk ungkapan penghormatan

baginya.
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Abdullah bin Mas'ud membacany" iJ tttii I o'*?'aip ;lu3
',')yt d f (dan berkatalatr istri Fir'aun, "Janganlatr kamu

membunulinya. [Dia] adalah penyejuk mata hati bagiku dan

bagimu."). Bisa juga iri, d"rrg* nashab karena pengaruh kalimat {
ff:i yang menj alarinya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dia berkata, "Janganlah

kamu membunuhnya, karena Allah telah mendatangkannya dari negeri

ya+g jauh, dan bukan dari bani Israil." Dia lalu mengemukakan alasan

tersebut, yaitu diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi merek4

atau diangkat sebagai ffi*, -(.fr- 6 7S (mudah-mudahan dia

bermanfaat kepada kita) sehingga kita mendapatkan kebaikan darinya"

6J i:J;, J lotou kita ambil dia meniadi anak), karena kita tidak

memiliki anak. Dia minta Fir'aun memberikan anak itu kepadany4

dan Fir'aun pun memberikan anak itu kepadanya.

Kalimat €,i4{ & $edangkan mereka tiada menyadar)

berada pada posisi nashab sebagai haal (keterungan kondisi), yakni

mereka tidak menyadari batrwa mereka telah bertindak salah dalarn

memgngutnya, dan mereka tidak menyadari bahwa kehancuran

mereka adalah melalui tangan anak tersebut. Jadi, ini sebagai haal

(keterangan kondisi) keluarga Fir'aun. Kalimat ini berasal dari

perkataan Allah SWT.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini berasal dari perkataan

istri Fir.'aun, yakni orang-orang dari kalangan bani Israil tidak

mengetahui bahwa ia telah memungutnya, dan mereka tidak

menyadari. Demikian yang dikatakan oleh Al Kalbi. Pendapat ini jauh

dari sasaran yang benar

Al Farra menceritakan dari As-Suddi, dari Al Kalbi, dari Abu

Shalih, dari Ibnu Abbas, batrwa kalimat ',itri { liorgorlah tramu

membunuhnya) berusal dari perkataan Fir'aun. Namun pendapat ini

disanggah oleh pendapat yang menyoroti tafaztrnya dan sebagai

sanggatrannya, cukuplah bahwa sanadnya dha'rt
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6r" -Fi S lri '{,* (dan menjadi kosonglah hati ibu

Musa)-P-ara mufassir mengadkan bahwa maknanya yaitu, kosong dari

segala sesuatu kecuali perkara Musa, seakan-akan dia tidak peduli hal

lain selainMusa

Abu Ubaidatr berkata, "(Maksudnya adalatr) kosong dari

memikirkan segala sesuatu di dunia selain memikirkan Musa."

Al Hasan, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Zud berkata, "(Maksudnya

adalatr) kosong dari apa yang diilhamkan kepadanya, yaitu t; A67)
a;i {a""iarrS*tlah kamu k}uwatir dan jangan [pulal bersedih hati),

karena syetan membayangkan kepadanya tentang tenggelam dan

binasanya Musa-"

Al Akhfasy berkata, "(Maksudnya adalatr) kosong dari rasa

takut dan sedih, karena dia tahu Musa tidak akan tenggelam

berdasarkan ilham kepadanya. "

Diriwayatkan juga seperti itu dari Abu Ubaidah.

Al Kisa'i berkata, "(Maksudnya adalatr) lupa dan bingung."

A[ 'Ala' bin Ziyad berkata, "(Maksudnya adala]r) kacau."

Sa'id bin Jubair berkata, 'r(Maksudnya adalah) sangat sedih,

sampai-sampai dia hampir berkata, 'Duhai anakku', karena sangat

berduka"

Muqatil berkat4 "Hampir' saja bibirnya berteriak kepadanya

karena khawatir tenggelam."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, ketika dia

bahwa Musa berada di tangan Fir'aun, akalnya melayang

karena sangat gelisah dan bingung."

An-Nahhas berkata "Pendapat yang paling benar di antara

pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang pertafira, dan orang-orang

yang mengatakannya lebih mengetahui tentang Kitabullah. Bila
hatinya kosong dari segela sesuatu kecuali ingatan tentang Musa,
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berarti kosong pula dari aPa yang diilhamkan kepadanya. Pendapat

yang mengatakan kosong dari kesedihan adalah pendapat yang kelinr

dan jelek, karena kalimat setelatrrya adalah, 'i5 +-t#e1(u oL

W ;p 6fJ $ gesungguhnya hampir saia dia menyatakant ralusia

tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhlcan lutbtya)."

Fadhdhalatr bin Ubaid An-Nashari, Muhammad bin As-

Sumaifi, Al Aliyah, dan Ibnu M,haishin membacanya 6i, dengan

huruf foa', zary, dan 'ain, dariift, ya*i takut dan khawatir-

Ibnu Abbas membacanyu 6j, dengan huruf qaaf betfattuh,

huruf raa' ber-pasrah, dan huruf 'ain, dai t'lt {; yang artinya

rambutnya rontok (botak). Jadi, 'd* adalah lbi @an meqiadi),

sebagaimana perkataan penyair berikut ini:
ct,n[4;-rr;;+i3 g., ;i ;itiA ;a

"Para khalifah telah berlalu dalam p"'rintahyong biiaksana,

dan Madinahpunmeniadi di tanganAl Walid-"

W ;p ratr'3 6 -:J.i .r, -t# ,ilr'u tlgesunggtthrrya

hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Mttso, seandainya tidak

Kami teguhkan hatirrya). ollfrli al mukhaffafah min ats-tsaqilah lyatg
diringankan dari yang berat, yakni dari 0!], ism-nya adalah dhamir

sya'nyang dibuang, yakni o;rS r$1(sesungguhnya hampir saja) dia

menyatakan perkara Musq batrwa dia adalah anakny4 lantaran sangat

bingung, ,rt o,, dan sedih. 
-t;5 

dd rQ - rd yang artnya 'fi
(nyata; tampak). ,t#- u;df aftinya 'rasl lmenyatakan; menampakkan)'

Ada juga yang berpendapat bahwa dhamir prrda akembali
kepada ilham yang diilhamkan kepadanya.

Pendapat yang pertama lebih tepat-

Al Farra berkata, "Hampir saja dia menyatakan namanya

karena terasa sangat sempit dadanya seandainya saja Kami tidak

meneguhkan hatinYa."
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Az-Tajjaj berkata, "Makna +6ll ,J" k'Jr 1*"neguhkan hati;
yakni dari W {" 6\1 adalair mengilhaminya kesabaran dan

meneguhkannya"

Penimpal {j OUr*g, yakni t {6 W d," u.: irf Ii
(seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, niscaya dia

menyatakan[nya]).

Huruf laam pada kalimat (r'uli'n {Kagupaya dia
termasuk orang-orang yang percaya [trepada janji A.llahJ) terkait

dengan l48,6ami teguhkan). Maknanya adalah, Kami teguhkan

hatinya agar temrasuk orang-orang yang meyakini janji Allah, yaitu
yang telah diilhamkan kepadanya, $L;jit" GLA"sungguhnya Kami
alcan me nge mb al i kanny a kep adamu)

Suafir pendapat menyebutkan batrwa huruf baa' pada kalimat
q. 

-sl$ 
adatah tambatran untuk menegaskan. Maknanya adalah,

y# (menyatakannya), seperti ungkapan JS'tr, SBJI A:i"t (aku

mengambil tali dengan tali).

Adajuga yang mengatakan bahwa maknanya adalah )?t ,t#
9. (menyatakan perkataari mengenainya).

,=-* -*+\-J'6i <a"" berkatalah ibu Musa kepada saudara
Musa yang peremlruon, "Ilattilah dia.') maksudnya adalah, ibu Musa

berkata kepada saudara perempuan Musa, yaitu Maryam, "Ikutilah
dia. Cari tahu tentang beritanya dan lihatlah di mana dia sampai dan

kepada siapa?" Dikatakan "rlSr 
L:";,ri apabila aku mengikuti sesuatu

dengan mencari tatru perihalnya.

# & -*,;fr (matra kelihatan olehnya Musa dari jauh)
maksudriya "dalalL dia melihatnya dari kejauhan. Asalnya dari 9k ob

f* farri tempat yang jauh). Dari pengertian ini ada istilah &i!i
(bukan orang dekat atau bukan kerabat; orang asing).

Seorang penyair berkata,
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"Janganlah kau larang aht menerima pemberian dariiaula

lrarena sesungguhnya aht hanyalah orang asing di tengah

. perkampungan."

Ada juga yang mengatakan batrwa makna ;4 & adalah ,f
ir4 (dari sisi[nya]). Maknanya yaitu, terlihat olehnya Musa de,ngan

inengintip-intip. Pemaknaan ini dikuatkan oleh qira'ah An-Nu'man

bin Salim: y,V'*.
Posisi kalimat ;^+ ;" adalah nashab sebagai haal (keteraagan

kondisi), baik sebagai haal dalJ, fa'il, yaksi terlihat olehnya Musa

dengan sembunyi-sembunyi dari kejauhan, atau haal dari mainr Lu
(Musa) pada .$,yakni W rA. (dalarn keadaan Musajautr darinya).

Jumhur membacan y a -2 i$1, dengan fathah pada huruf Daa'

dan dhammah pada hwaf shaad.

Qatadatrmembacanyadengatfathahpadaht:nrtf shaad.

Isa bin Umar membacanya dengan knsrah.

Al Muba:rad berkata, "'i#J dan * i2:*i. artinya sama (aku

melihatnya)."

Jumhur membacany a Jl ;fi, dengan &n dtnrunah Grada

hwuf jiim dartnuun).

Qatadah, A1 Hasan, Al A'raj, dm Zaid bin Ali membacanya

,* ,f , denganfathahpadahwaf jiim dan suhm pada huruf mntn-

Abu Umar bin Al 'Ala' berkata, "Makna .)i & aialah ,f
dp (karena rindu). Itu adalah logat bani Judzam, mereka mengatakan

"$t'r*,yakni 4y c.iay(aku rindu padamu)."

<'iaf\{ {t $edang merelm tidak mengetahuiltya)bahwa dia

(suadara perempuan Musa) mengikutinya dan mencari tahu beritanya

,*r-p ,ti-lt a;t3';t ;y
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'e$l ,5; GJ:-t (dan Kami cegah Musa dari menvusu

lrepado-perempuan-perempuan yang mau menyusui[nya).'ro.g\
adalah bentuk jarnak dari"i?;,yakni gqit'c eb[ltl e6-ft'u*i
cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang

menyusui[nya]).

Ada juga yang mengatakan bahwa 'illiadalatr bentuk jamak

dd &V iengan fathah pada huruf atian- yaitu iQlr, folitr

(payudara; buah dada).

Makna 3i, e (sebelum rtu)

mengembalikannya kepada ibunya.

mendatanginya Atau, sebelum saudara

jejaknya.

Istri Fir'aun telatr minta dipanggilkan perempuan-perempuan

pemberi susu untuk menyusui Musa, namun Musa tidak mau menyusu

kepada seorang pun dari mereka. Saat itulah .tlfr (bertrata) saudara

perempuan Musa, 'H fr;tl<i# 6{F '.{:l1S (mautrnh tmmu atru

tunjulrJran ahli bait yang alan memeliharanya untukrnz), yakni yang

akan menjamin pemeliharaannya dan penyusuannya <rj=€i) II ft3
(dan merelra dapat berlaht baik kepadanya), yalai menyayanginya

dan tidak lalai dalam menyusui dan merawatnya? Padaredaksi ini ada

kalimat yang dibuang, dan perkiraannya yaitu, mereka berkata

kepadanya, "Siapa mereka?" Lalu dia menjawab, "Ibuku." Lalu

dikatakan kepadany4 *Apakatr ibumu ada susunya?" Dia menjawab,

"Ya. Susu saudaraku, Harun." Mereka pun ditunjukkan kepada ibu

Musa, kemudian mereka menyerahkan Musa kepadanya, dan Musa

pnn mau menyusukepadanya. Itulahmakna firman-Ny r" .i dytl;;;
,44i- 5 -S 

@"fo Kami trembalikan Musa kepada ibunya, supaya

senang latinya) dengan anaknya 'at. <ilX 7t @"" tidak berduka

cita) atasperpisahan dengannya . 3- it 6 Ai 'Jq (dan supaya

dia mengetahui balrua janji Allah itu), termasuk yang dijanjikan

kepadanyq sebagaimana diilharnkan kepadanya, 4L tj:V 4

adalah sebelum Kami

Atau, sebelum ibunya

perempuannya mengikuti
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(sesungguhrtya Kami aftan mengembalikanrrya kepadmn) adalah

jL lOtnor), tidak ada penyelisihan terhadap janji-jaqii it1 dan itu

semua pasti terjadi.

'4i'\i I P;JU 'i$ij ltttopi pcbanvapan noasia tidak

mengetahuinya) maksudnya adalatr, kebanyakan kehiarga Fir'aun

tidak mengetahui itu. Batrkan mereka lengatr terhadap takdir dan

rahasia qadha'. Atau, kebanyakan manusia tidak mengetahui itu
Atau, tidak mengetahui bafuwa Allah telatr menjanjikm kepadanya

untuk mengemlalikan Musa kepadanya.

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dai Mujahid,

mengenai firman-Ny u, Giqlfrj<; (dan menjadipan pefitehya
berjecah-belah), dia berkata, "(Maksudnya adalah) 'e 'Oi

(memecah-belatr mereka)."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Qatadalu mengenai firman-Nya 'J<.t

q qi-l (dan menjadikan pen&tdubtya berpecah'ielal), dia

berkata, "Membinasakan segolongan dari mereka dan membiarkan

segolongan lainnya, serta mematikan segolongan dari mereka dan

membiarkan hidup segolongan lainnya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzii, dan Ibnu Abi tlatim

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, mengenai firman-Nya, ,t13r3;

'{rJ 'r*t53 ,6'ii j 'ri;#J 6-5i :* "#'@an Kn,i hendak

memberi lrarunia kepoda orang-orang yang tertindas di bwti [MesirJ

itu dan hendak me.njadikan mereka pemimpin), dia be*at4
"Maksudnya adalah para penguas 

". 
1$t5 '$143 @or rneriadikn

merelra orang-orang yang mewarisi [br*rJ), yakni yang mewarisi

bumi setelah Fir'aun dan kaumny". E feLS"Hr{i536;}G;5
.4i:ii- ljl\L (dan akan Kami perlihatkan kcpado Fir'aut dan

Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka kttmeafrrko, dfri
mereka itu).
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya G; i 6;Gft (dan Kami ilhamkan kcpada ibu Musa),
dia berkafa, *Maksudnya adalatr mengilhamkan kepadanya tentang

apa yang harus diperbuat terhadap Musa."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al A'masy, dia berkata:

Ibnu Abbas tentang firman-Nya, g$ ,.* (s$ {aa"
rybila kmnu khonatir terhadaprrya), bahwa maksudnya adalah

hawatir tetangganya mendengar suara Musa.

Ibnu Abi Haiim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai

firman-Nya €j -*; i:fi'6;16 (dan meniadi kosongtah hati ibu
i,{usa), dia berkata, "Kosong dari mengingat urusan dunia selain ingat
akan Musa."

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin
Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al
Hakinn, dan dia menilainya slwhih, dari beberapa jalur, dari Ibnu
Abbas, firman-Ny4 6* -g; $ fi'{.8 (dan menjadi
kosonglah luti ibu Musa), dia berkata, o'Kosong dari segala sesuatu

kecuali ingafan akan Musa"

Mengenai firman-Nya, + -t# 
3X4 ol(sesungguhryta

ha npir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa), dia berkata,
*Maksudnya adalah dia berkata" 'Duhai Anakku'."

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir,
Ibnu Abi Hatim, serta Al Hakim, dan dia menilainya shahih, darinya,

mengenai firman-Ny4 ,r-* -*+\- J'6j @o" berkatalah ibu Musa
kcrydo saudara Musa yang perempuan, "Ilafiilah dia. "), dia berkata,

"(lvdakzudn5ra adalatr) ikutilah jejalcnya. ,r!+ & -h ,#i (maka

kclilutan olehrrya Musa dari jauh), yakni dari sisi yang jauh."

Ath-Thabarani dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu
Umamah, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, g'-f;, $t
sot'? eprt ,;i *f ?yi t:tk *,, €-r f'r3 hr'o( @agaimana
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perasaanmu bila Allah menikahkanht dengon Maryan biti Inton,

Kultsum saudari Musa dan istrilrya Fir'aun?). Khadljah me,njawab,

"selamat untukmu, wahai Rasulullah."63 Riwayat ini dikeluarkan juga

oleh Ibnu Asakir dari Ibnu ebi nawwaa secara'marfu'de,ngan rcdaksi

yang lebih panjang dari ini, dan pada bagian akhirnya disebrilkan

bahwa Khadijah berkatq "semoga harrronis dan banyak anak--

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi llatim,

serta Al Hakim, dan dia menilainya shohih, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, #e'efit&13;3(dan Kami cegah Musa

dari meltyusu kepada perempuan-perempuan y@rg mou

menyusui[nyal sebelum itu), dra berkata *Tidak seorang prm wanita

yang hendak menyusuinya kecuali Musa tidak urau men) x;u

kepadanya."

'u#,5 q;4 3{{3 $ (9 )04r, d;:;b';rt {6;
e#'- ;- -6 W'{. ;t,i$t & -i3 b tF Lrfi 'g:' @
e. "5i,9 

4* 4 d-il r:ffi :r# e6\1 *,i(S
3,"*Sr f'fevS,9 e$i, 36W i,:i 6i';fj, 4i6

G,Zt-% fr + # ; 3{Y CLqi6 @ a;
W<;5i-;i'i9
tj,r:i:r,s'$(19 6iW rtgi e'6 @ a-,;X-

ir'"iJ'6tx@ U ?'jj ;frw;; 5 36 it-;; ;.iq
a Dha'Y.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalan Al Maima' (9D18) dan Al Albani dalam

Dha'if Al Jamr'(1333).

e3$1;"s,,3u@#i fiAi
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%atKjti 6i56:-iJce3wa6K;ti,Ji56":-iJce3
iiK J ij 16,6-it a 1q6K ;l

dtr;#_ JY' 6; rr$t 6 n\{,'"T*_

iiKJii6,$'itagq'bK
4t65_J6$;4ri,fiC*i;M*

')7 4.tt4s-b
fr JF"
)t ;l1.tz 7qt e*)\

-t,Iri.,

lj( 'u--);5(

;;,r;.
/.t

Yt

Lt-/.

e@ (4;ti, J{ of UG trJ1-6+'a;}U'i6
iLn ;{; u;@ {*$:t ;$i'q & J) 36"5;rW $
i(,';;[ij@,yl,fri6:"4r*-6=r;;r3|<j;

re-i u'ES -z,ji;-*di GtA o* tu 4i
tI luirijf ;fr4;i,

qLr;Jui+gi $ifj,Xq fi +u6iv
@i4ri.'ayJi-4

"Dan setelah Musa cukup umut dan sempurna akalnya, Kami
berikan kepadanya hikmah ftenabian) dan pengetahuan. Dan
demikianlah Kumi membert bahsan kepada ordng-orang yang

berbuat bailc Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika
penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu

dua orang lakiJakiyang berkelahi; yang seorang dari golongannya
(bani Israit) dan seorang (lagt) dari musuhnya (kaum Fir,aun).

Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan
kepadanya, untuk mcngalahkan orang yang dari musuhnya, lalu
Musa mcninjunya, dan matilah musuhnya itu Musa berkata, ,Ini

adalah perbuatan syetan, sesungguhnya syetan itu musuh yang
menyesatkan lagi nyata (permusuhannya),. Musa mendoa, ,Ya

Tuhanku, sesunggahnya aku telah menganiaya diriku sendiri,
karena itu ampunilah aku'. MakaAllah mengompuninya,

,/)
>tb(

4ryoL

@

6
r-rJG

b

.9TL->
E' -\

€: !
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sesungguhnya Allah Diatah Yang Maha Pengampun lagi Maha

Pgnyayang. Musa berkata,'Ya Tuhanku, demi nikmatyang telah

Engkau anugerahkan kepadahu, aku sekali-kalitiada akan meniadi

penolong bagi orang-orang yang berdosa'. Karena ita,iadilah Musa

di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir

(akibat perbuatannya), maka tiba'tiba orang yang meminta

pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya

M us a b e r kata kep adanya,'s es ungguhnya kamu benar-benar orang

sesat yang nyata (kesesatannya),. Maka tathala Musa hendak

memegang dengan keras orang yang meniadi musuh keduanya,

musuhnya berkata,,Hai Musa, apakah kamu bermalcsud hendak

membunuhka, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh

. seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak

menjacli orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini), dan

tiadalah kamu hendak meniadi salah seoramg dari orang-orang

yang mengadakan perdamaian,. Dan datanglah seorang laki-laki

dari ujung kota betgegas-gegas seraya berhata,'Hai Musa,

sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu

antuk metnbunuhmu, sebab itu keluarlah (dari kota ini),

sesungguhnya aku termasuk orang0rang yang memberi nasehat

kepadamu,. Maka keluarlah Musa dari kota ilu dengan rasa takut

me n ungg u-nungg u deng an khawatit, dia b erdoar' Ya T uhanku,

selamatkanlah aku dari orang-orang yang zhalim ilu'. Dan tatkala

dia menghadap keiurusan negeri Madyan dia berdoa (lagi),
, M ud.ah-mudahan Tuh anku membimbingku ke ialan y ang benar'.

Dan tatkala dia sampai di sumber air negeri Madyan dia meniwnpai

di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya),

dan dia menjumpai di betakang orang hanyak itu, dua orangwanita

yang sedang menghambat (ternaknya)- Musa berkata,'Apakah

maksuclmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita meniawab,

'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami)' sebelum

penggembala-penggembala ita memulangkan (ternaknya), sedang

TAFSIR FATHUL QADIR 427



bapak kami adalah orang tuayang telah laniut umurnya'. Maka

Musa memberi minanternak itu untuk (menolong) keduanya,

kemudion dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa , 'Ya
Tuhanku, saangguhnya oku sangat memerlukan sesuatu kebaikan

yang Englcau turunkan kepadakut . "
(Qs. AI Qashash p$z U-24)

Firman-Nya, i:fi il. $; (Dan setelah Musa cuhtp umur).

Pembahasan tentang i,rt {ta^ndipaparkan dalam sr:ra}r Al An'aam.

Rabi'ah dan Malik mengatakan bahwa artinya adalah

mencapai akil baligh (dewasa), berdasarkan firman Allah Ta'ala, iil
6:f 'fi, Fu aF L$W$t$ampai merekn cuhtp umur untuk lcawin,

kemudian jika merurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai
memelihoa hota). (Qs. An-Nisaa' [4]: 6). Maksimalnya adala]r di

usia 34 tahun, sebagaimana dikatakan oleh Mujatrid, Suffan Ats-

Tsauri, dan yang lain.

Ada juga yang mengatakan bahwa 15li adalah usia antara 18

hingga 30 tahun.

{;rXL (dan sempurna atratnya). it:fili tyakni dan d}-:$l
adatah usia antara 30 hingga 40 tatrun.

Ada yang mengatakan bahwa it3;7i adalah mencapai usia 40

tahun

Ada yang

bentuk fisik.

Ada juga

mengataka& it3l"li mengisyaratkan sempumanya

yang mengatakan batrwa maknanya sama [dengan

mengindikasikan bahwa keduanya berbeda.

6g K ii$( gAni berikan kcpadanya hilonah JtrenabianJ
dan pengetahtan). Fgi, adalah hikmah secara umum.

15tt, namun pendapat ini lemalu karena 'athf (perarrgkaian) ini
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Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kenabian'

Ada juga yang mel ltakan !4y" itu adalah l'emahaman

tentang agama. Sedangkan illr aaalatr iiilt (pematraman; kecerdasan),

demikian yang dikatakan oleh As-Suddi'

Mujahid mengatakan batrwa itu adalatr 'aiiir (pemahaman;

kepandaian).

Ibnu Ishaq berkata, "Maksudnya adalah pengetahuan tentang

agamanya dan agama nenek moyangnya'"

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini sebelum kenabian-

penjelasan tentang ini telah dipaparkan dalam surah Al Baqarah.

'4# ,s* $rt (dan demikianlah Kami memberi balasan

kepada orang-orang yang berbuat baik) maksudnya seperti balasan

yang Kami berikan kepada ibu Musa ketika dia pasrah kepada

perintah Allah, lalu menghanyutkan anaknya di sungai, dan meyakini

kebenaran janji Allah. Kami memberi balasan kepada slang-orao$

yang berbuat baik atas kebaikan mereka, maksudnya secaraumgm'

'';.iii{:t (dan Musa masuk tre trota [MemphisJ) maksudnya

adalatr Musa masuk ke kota trtama Mesir'

Ada juga yang meflguiut * ba6wa maksudnya adalah kota lain

di antara kota-kota Mesir.

Katimat 6 A .# * iy G"ti*a pentutuhya sedang

tengah)berada pada posisi nashab sebagai haal @etexangan kondisi),

baik haal danfa'il, yakni memasukinya dengan sembrmyi-sembunyi,

maupun haal daimaf'ul.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa setelah Musa mengetatrui

kebenarannya dalam agamanya, dia mencela perbuatan kagm Fir''aun,

lalu tersebarlah hal itu darinya, maka mereka pun takut ke'padanya,

dan dia ptrn takut kepada mereka" sehingga Musa tidak me'masgki kota

itu kecuali dengan sembunyi-sembunyi.
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Ada yang mengatakan bahwa Musa memasukinya di waktu

antara waktu Isya dan 'atamah (waktu sepertiga malam yang

pertama).

Ada juga yang mengatakan di waktu istirahat siang (waktu

tidur siang).

Adh-Dhahhak berkat4 "Musa berusaha memasuki kota itu saat

penduduknya sedang lengah, sebagaimana dikisahkan Allah, W'i:.;t
-*t- ,u (i ,Si'- {$j lmaka didapatinya di dalam kota itu dua

orang laki-taki yang berkelahi; yang seorang dari golongannya [bani
Israit): Makzudnya adalah dari golongan yang mengikuti agamanya,

yaitu bani Israil. 
"iG 

bras (dan seorang fia7i dari musuhnya fimum

Fir'aunJ),yakni golongan yang memasukinya karena agamanya, yaitu

kaum Fir'aun."

-);=i u ,s51 fffi (matra orang yang dari golongannya '

meminta pertolongan fupadarAa) maksudnya adalah meminta ry:Y
agar membantu dan menolongnya terhadap musuhnya itu. b rslt ,y

A3X @nnk mengalahkan orang yang dari musuhnya). Musa pun

menolongnya, karena menolong orang yang dizhalimi hukumnya

wajib dalam semua agama.

Stratu pendapat menyebutkan bahwa'orang Qibthi [yakni yang

beras6l dari kaum Fir'aun] hendak memaksa orang Israil itu untuk

membawakan kayu bakar tanpa upah untuk keperluan dapur Fir'aun,

namun dia menolaknya dan meminta tolong kepada Musa.

{;';$ (lolu Musa meniniunya)- g'it adala}r pukulan dengan

kepalan tangan, begrtujuga !6r a* }irr.
Ada yang mengatakan batrwa !0r pada kulit, sedangkan ]li'!r

padajantung.

Ada juga yang mengatakan batrwa Musa memukulnya dengan

tongkatnya.
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Ibnu Mas' ud membacanY 
" 

66'6.

Ats-Tsa'labi menceritakan, batrwa dalam Mushaf utsman

dicantumk 61ar: ir:jlui, dengan htxaf nuun

Al Ashma'i berkata, *i;$5 Aengan huruf tfrwF- artinya

memukul dan mendorongnYa."

Al Jauhari berkata, "fiJt adalah pukulan di dada'-

Abu Zaid mengatakan bahwa ;dlr itu adalah pukulan di

seluruh tubuh. Sedangkan 1Ir aauUn pukulan di dada dengan kepalan

dua tangan. Demikian juga riwayat dari Abu Ubaidah

A$ it:i (dan matilah musuhnya ifz) maksudnya adalah, Musa

membunuhnya. Segala sesuatu yang telah Anda lalrrkan dan selesai

darinya, dikatakan *'*?t $ lAnaa telah menyelesaikannya).

suatu pendapat menyebutkan bahwa Musa tidak bermaksud

membunuh orang Qibthi itu, tapi hanya bermaksud mencesahnya,

namun kematian justru menjemputnya. Oleh karcxra itu, dia

mengatakan , iqf ,y a (i pnt adalah perbuatot s,etei'Musa
mengatakan ini kendati yang terbr:nuh itu orang kafir yang berhak

dibuntrh, karena saat itu dia tidak diperintatrkan rmtuk membrrnuh

orang-orang kafir.

Ada juga yang mengatakan batrwa saat itu edalah saat

menahan diri dari perang, karena kondisi itu lebih ailran bagi mereka"

sehingga dia tidak berhak untuk membinasakan mereka

Kemudian dia menyebutkan sifat syetan, lt' ?# 3f XS

(sesungguhrrya syetan itu musuh yang menyesdkan lagi nyata

[permusuhannya) maksudnya adalatr musuh bagi manusia yang

selalu berusaha menyesatkannyq dan nyata-nyata permusrhan dan

penyesatannYa.
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Suat' pendaat menyebutkan bahwa kata pen,njut f';6 1izr4

menunfulkan perbudan orang yang terbunuh itu karena dia kafir

menyelisihi apa )'rang dikehendaki Allah'

Ada jup yang mengatakan batrwa kata penunjuk ini

menunjukkan orang yang terbruruh itu, bafiwa dia'termasuk bala

tentara syetan dan golongannYa-

Musa kemudian memohon kepada Allah SWT agar

mengaimpuninya atas apa yang telatr dilak'kanny ai1t. iliit ALJ) iV

il :ti + EG,; (Musa mendoa, "Ya Tuhanht, sesungguhnya aht

telah mengutiqn frrifu sendiri, karena itu ampunilah alat." Maka

Atlah mengotlptqtirrtn). Maksudnya adalah kesalahan tersebut. i4y
j;j 3frfr 'ri1se^naqgfirnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun

lagi Maha Peryayotg).

Alamn pe,rmohonan ampunnya itu addah karena tidak seorang

nabi pun yang dibolehkan memburiuh kecuali diperintahkan.

Ada juga 5rang mengatakan bahwa dia memohon ampun

karena meninegatkantindakan yang lebih utam4 sebagaimana sunnah

para rasul. Ataq sestrnggghnya a}u telah menzhalimi diriku sendiri

dengan membrmgh orang kafir ini, sebab bila Fir'aun mengetahui itu,

tentu dia "kan membunuhku karena hal itu.

Makna ,) j-i|(karena itu ampunitah alat) maksudnya adalah,

tutupilah hal itu sehingga tidak diketatrui oleh Fir'aun. Pemaknaan ini

menyelisihi z:hahirnya, karena Musa AS masih menyesali hal itu dan

merasa takut dibatas kamena sebab itu. Bahkan pada Hari Kiamat nanti,

ketika manusia me,minta syafaat darinya, dia berkata, "sesungguhnya

aku telah me,mbrmuh seseomng yang aku tidak diperintahkan untuk

membunuhnya- Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, ya;rt:'t

hadits syafaat

suahr pendapat menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi

sebelum dia menjadi nabi.
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Adajugayangmengatakanbahwaifuterjadisebelumdia
mencapai rr;ia taklif, dan saat itu dia baru berusia 12 tahun'

semua penakwilan jauh tersebut berpijak dari kepastian

terpeliharany a para nabi dari kesalatran besar, dan para nabi memang

terpelihara dari melakukan dosa-dosa besar. Pembunuhan yang

dilakukannya itu terjadi karena tidak sengaja, sehingga tidak termasuk

dosa besar, sebab biasanya pukulan tidak menyebabkan kematian'

setelah Allah mengabulkan doanya dengan mengampuni

dosanya itt,'.rto rt L,6 7U lUrto berlmta, "Ya Tuhanlat, demi

nikmat yang telah Engkau anugerahknn kepadalat "). Huruf baa' di

sini [-li-J bisa sebagai partikel sumpah, dan penimpalnya diperkirakan,

yaitu Aku bersumpah dengan nikmat-nikmat-Mu kepadaku, bahwa

aku akan bertobat.

Kalimat i*;Jt_ w 63i iG, @t* setali-trati tiada akan

menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa) sebagai penafsiran

dari kata penimpal sumpah itu, dan seakan-akan dia bersumpah

dengan nikmat-nikmat yang telatr Allah anugerahkan kepadanya,

bahwa dia tidak akan membantu orang yang berdosa'

Bisa juga htxuf baa' ini adalah huruf Daa' sababiyyah

(menunjukkan sebab) yang terkait dengan kalimat yang dibuang,

yakni lindungilah aku disebabkan apa yang telah Engkau anugerahkan

kepadaku.

Jadi, katim at ;*;5-W 63i JG @n, selali-trati tiada akan

menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa) dirangkaikan

dengannya. Dengan demikian, ini adatatr bentuk memohon belas

kasihan kepada Allah Ta'ala dan bertawassul dengan penganugerahan

nikmat-nikmat-NYa.

6 pada kalimat (A -q Uisa sebagai masuhul dan bisa juga

sebagai mashdar.
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Maksud ..nikmat yang telatr dianugerahkan Allah kepadanya"

yaitu, Allah telah menganugerahinya hikmatr dan ilmu, atau ampunan,

atau semua ifu.

Maksud ..dengan menolong orang-orang yang berdosa" adalah,

berteman dengan Fir'aun dan masuk ke dalam golongannya, atau

membantunya dalam melakukan hal-hal yang berdosa'

Al Kisa'i dan Al Farra mengatakan batrwa firman-Nya, ';it

'6i-W 45i (atu sepati-pati tiada aknn menjadi penolong bagi

orang-orang yang berdosa) bukan berita, tapi doa, yakni, maka

janganlah Engkau, wahai Tuhanku, menjadikan aku sebagai penolong

mereka.

Al Kisa'i berkata, "Dalam qira'ah Abdullah disebutkan: ili
'w;*\. (t* 'qt ri *fi$ (maka janganlatr Engkau, wahai Tuhanku,

menjadikan aku sebagai penolong orang-orang yang berdosa)"'

Al Farra berkata, "Maknanya adalatr, ya Allah, aku sekali-kali

tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa'"

An-Nahhas berkata, "Jika dianggap sebagai berita, maka lebih

sempuma dan lebih seirama dengan alur redaksi."

$;-e5- 'A-fi 4',e* Qtarena itu, jadilah Musa di kota itu

nlerasa tahtt menunggu-nunggu dengan khavvatir [akibat

perbuatannyan,maksudnya adalah, pada waktu pagi di kota itu, yang

di sana dia telah membunuh seorang Qibthi.

6if adalah khabar'gif. Oisa-juga sebagai haal, sedxrgkarr

khabar 'fut 
"aa"U ,r.fi.r, rutu tinAi"u sebagai khabar kedua,

bisa juga sebagai haal kedua, dan bisa juga sebagai badat dui W.
Sementara ifit, maf'ul *{i aiArru"g. Malaranya adalah, menunggu-

nunggu hal yang tidak disukai. Atau, menunggu-nunggu kegembiraan.

,i,fr ;'ii fAil "$i 
fE (mata tiba-tiba orans vans

meminta pertolongan kemarin berteriak meminta .pertolongan
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lrepadanya). rit adatah fujaiyyah (menunjukkan tiba-tiba), dan

maushul t.rj,l] i"i sebagai mubtada', adapun khabar'nya 'l{${'
Maksudnya, tiba-tiba saja orang Israil yang kemarin meminta tolong

kepadanya untuk melawan orang Qibthi yang lain, hendak meminta

tolong lagi kepadanya dan menztraliminya sebagaimana orang Qibthi

yang dibunuh Musa kemarin.

'Ll4*1i'Lla*\l [Yakni dar^ L;4il;gl adalatr it,+fi (permintaan

tolong), yaitu dari lli'Ct At (teriakan; suara), karena orang yang meminta

tolong biasanya bersuara dan berteriak dalam meminta tolong.

Contohnya ucapan penyair berikut ini,

.-,[Hr L;'; *trsr ok
*Adalah lrami, Ulla datang kepada lcami orangyang meneriakkan

ketalafian,

malca s ilrap untubtya adal ah memuhtl-muhtli p angkal -p angkal

pohon."

U ?t$ ;$ 6j 5 36 (Musa bertrata trepadanva,

"sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata

[kesesatannya\.\ maksudnya adalah U'ii' ti;. (benar-benar nyata

kesesatannya), karena engfuu melawan orang yang engkau tidak

mampu melawannYa

Ada juga yang berpendapat batrwa Musa mengatakan

perkataan ini.kepadanya lantarab orang itu kemarin menyebabkan

Musa membunuh seseorang, dan kini dia ingin menyebabkannya

membunuh orang lain lagi.

6$lf i "5U;''fi-6'"$'6W 
(matra tatkata Musa hendak

memegang dengan pcras orang yang meniadi musuh iceduawya)

maksudnya adalatr hendak memegang orang Qibthi yang menjadi

musuh Musa dan musuh orang dari bani Israil itu karena tidak

seagama dengan mereka berdua.

r y'r k S€t C 6yk
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Tentang makna ;r.fi- dan perbedaan qira'atrnya, telah

dipaparkan.

i*U6 ;ifr K di* 6 3r5 6fr-JG l,nrsur,nva bertrata,

"Hai Musa, apakah kamu bermaksud lrcndok membunuhht,

sebagaimaia ftamu kemarin telah membwruh seorang manusta?").

Orang yang mengatakan ini adalah orang Israil itu, ketika mendengar

Musa mengatakan kepadanya , A ?t$ 4 (sesungguhnya kamu

benar-benar orang sesat yang nyata [kcsesannnyaJ) dan melihatrya

hendak memegang orang Qibthi karena mengiranya $"1
memukulnya, maka dia berkata k"pada Musa, ttr' ;ft K din 6 ii\
i*U @palah kamu bermaksud hendak membumthka, sebagaimana

lmmu kemarin telah membunuh seorang nanusia?). Ketika orang

Qibthi tersebut mendengar itu, dia menyebarkannyq padahal

sebelumnya tidak seorang pun dari orang-orang Fir'aun yang

mengetahui bahwa Musalatr yang telatr membunutr orang Qibthi

.kemarin, sampai orang Israil itu menyebarkannya Demikianlatr yang

dikatakan oleh mayoritas mufassir.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang mengatakan 6 lr;il

i*WX eK# @pakah kamu bermaksud hendak membunuhht,

sebagaimana lmmu kcmarin telah membmuh seorang manusia?)

adalah orang Qibthi itu, dan dia telah mengetahui berita tersebut dari

orang Israil itu. Ini penafsiran yang benar, karena ofimg Qibthi ini

telah disebutkan sebelum ini tanpa adanya pemisah, karena memang

dia itulatr yang dimaksud dengan Vni lf (musult keduanya), yakni

musuh Musa dan orang Israil ifiL dah tidak adz hal yang

mengharuskan r:ntuk menyelisihi zhahimya, maka tidak perlu

menafsirkan batrwa orang yang berimao k€pada Mrsa yaitu yang

meminta tolong kepadanya pada kali yang p€rtamq dan pada kali

yang kedua dia juga yang menyebarkan berita itu. selain itu, kdimat

6*t Agf*6K 6-1lj i:l(Kamu tidak bennaksud melainkan hendak
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menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri [ini]) tidak

layak terlontar dari orang yang seperti itq kecuali dari orang kafir.

crlpada kalimat L-j o\$amu tidak bermaksud) adalah partikel

panafl (yang meniadakai), yakni L--i 6 (kamu tidak bermaksud)

menjadi orang yang berbuat seweftmg-wenang di negeri ini'

Az'zajjaj berkata, "secara batras4 ]rftjr artinya yang tidak

merendahkan diri terhadap perintah Allah. Orang yang membunuh

tanpa hak juga disebut 3*.u

Ada yang mengatakan batrwa iftlr artinya yang bertindak

semaunya, yaifu memuktrl, membunuh, dan sebagainy4 tanpa

mempertimbangkan akibatnya dan tidak mencegah dengan cara yang

t"bih b:;( 
n 'rfs 6 Li V @o, tiadatah. tramu hendak meniadi

salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian)

maksudnya adalah orang-orang yang mendamaikan antar manusia'

$;'{i$$1'48/Sa.iTdandatanglahseorangla6-lakidari
ujung kota bergegas-gegas). suatu pendapat menyebutkan batrwa

laki-laki itu adalatr Hazqil, yaitu orang beriman dari kalangan kaum

Fir,aun, dan dia adalah putra pamannya Musa (sepupunya Musa).

Ada yang mengatakan bahwa namanya Syam'un'

Ada yang mengatakan bahwa narumya Thalut'

Ada juga yang mengatakan bahwa rulmanya Syam' an'

Maksud '$-fi$ladalatr 6fiJ: u-'t;st rj ("j""g kota)

Lafazh fi Uisa berada pada posisi rafa'sebagai sifat untuk

fi. Vit^juga berada pada posisi nashab sebagai haal @eterangar-r

kondisi), karena walaupun Latazh J$ ltrorong laki'laki) adatah lafazh

nakirah (indefrnitif; tidak tertentu), namun telatr dikhususkan dengan

'y-.;:16 e (dari uiung kota)-
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ij!I)- q 6;;t-'JCS: 5S 6fr 36 1'oo1. berkata, " Hai

Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedong berwtding tentang

lramu untuk membunuhmu.") makzudnya adalah berrrusyawarah

untuk membunuhmu dan saling berunding kax€,namtl

Az-Zayai berkata, "(Maksudnya adelah) sebagian mereka

memerintahkan sebagian lain untuk membunuhmtr--

Abu Ubaid berkata, "(Maksrdnya adalah) 'tt;'!4 cli. o:l:j%-

(berunding tentang dirimu trntuk membtmuhmu)-"

Maksudnya adatah para pemuka kaum Fir'arm-

Al Azhari berkata, t'i'glr';hydan iiii'l 'rlE attnyal&fi-'ni:a;;. Vl
(kaum itu sebagiannya memei,intahkan sebagian lainnya; saling

memerintatrkan), seperti finnan-Nya, ff5 Kq litl (dan

musyawarahkanlah di antara kamu begola senotuJ dengan baik).

(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6).

QAt i ii A # (sebab itu keluntah [dari kota iniJ,

sesungguhnya aht termasuk or(mg4rang tgrg nemberi nasihat

trepadamu) untuk keluar. Huruf laon dr sini [:nakni pada kalimat ii)
I il b ay an, karena ma' mul dari mai rur-nyatidak mendahuluinya.

C:j(-(+ A d (maka keluolah lrttsa dui kota itu dengan

rasa takut menunggu-nunggu dengan khawdu) matsuanya adalah,

maka keltrarlah Musa dati kota itu dalam keadaan takut terhadap

orang-orang ztralim dan menunggu-nrmggu kalau-kalau mereka dapat

menangkapnya.

Musa lalu berdoa kepada Tuhaonya agar menr yelamatkannya

dari hal-hal yang ditaktrtinya, ir*'ES ,Ft 'w ,4 A $n Tuhanht,

selamatlranlah aht dori orang-orang Wry zholim ifz), yakni dari

orang-orang kafir itu dan cegahlah mereka dariktl serta buatkanlah

penghalang antara aku dengan mereka
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6i itG;';:;t (1i @"" tatlala dia menghadap ke jurusan

negeri Madyan) maksudnya adalah mengaratr dan menuju negeri

Madyan.

Az-Zaiiai berkata "Maksudnya adalah menempuh jalan yang

menunju negeri MadYan.'

Dikatakan pX ,12 ,v4 t:trS (rumahnya menghadap rumah si

fulan), asalnya dari iti'ilr (berjurrrra)' Negeri ini tidak termasuk

kekuasaan Fir'aun, karena itulah Musapergi ke sana'

+*?i :6:' ,r---+- S 4 # 36'(dia berdoa [tagiJ' "Mudah-

mudahai Tuhanht membimbinght kc ialon yang benar. ') maksudnya

adalah menunjukkanku aratr jalan yang menuju Madyan'

<iiiti';;(5-t @an dia sampai di sumber air negeri

Madyan) maksudnya adalah #\ ,Pt (sampai ke tempat itu), yaitu

gumber air tempat orang-orang mengambil X. ,y,pi <;iA ** 
";t_Crr*- (dia menjumpai di sana selanrpulan orang yang sedang

meminumlran [ternaloryaJ) maksudnya adalatt di sgmber air itu dia

mendapati sehrmpulan orang sedang meminumkan tenraknya.

Lata^'{igaa*.g digunakan dengan arti memasuki sesuatu,

dan kadang digunakan dengan arti sarnpai kepada sesuatu walau tidak

memasukinya, dan inilah yang dimalaud di sini.

Pemaparan tentang makna ';; tetatr dipaparkan dalam

pembahasan fnman-Ny u, Cr2$$|fuq$ (Oo, tidak ada seorang pun

daripadarnu melainkan mendatangi neraka rrzl. (Qs. Maryam [19]:

7r).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa <ii adalatr nama

kabitah, bukan nama negeri. Baik sebagai nama kabilah mauPun

sebagai nama negeri, Lafazf.ini tidak muwhuif.

ei ;r'G.i (dan dia meniumpai di belakang orang banyak

itu) makiudnya adalatr di belakang orang-orang yang sedang
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meminumkan ternak merek4 yaitu di antara mereka dan di arah dia

datang.

Ada juga yangmengatakan bahwa maknanya adalah, di tempat

yang lebih rendatr dari mereka.

,l:uf it*j (dua orang wcinita yang sedang menglumbat

[ternalorya) maksudnya adalah menahan kambing-karrrbingnya dari

sumber air itu hingga selesainya orang-orang meminumkan ternak

mereka dan sampai tempat pun sudah lengang yang di antara mereka

dan sumber air itu.

Makna 3i'.ilr aaaAr 'u,Aryilitr lmenanan dan mencegah).

K#- 11 7U (U*, berknta, "Apakah maksudmu [dengan
berbuat begituJ?") maksudnya adalalU Musa berkata kepada kedua

wanita itu, "Mengapa kalian berdua tidak meminumkan kambing-

kambing kalian bersama orang-orang itu?"

ij.air adalah ltiilr 6erkara; urusan).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dikarakan 
"!*" 

6 (apa

maksudmu) bagi yang terkena musibalu atau teraniaya, atau bagr yang

melalnrkan sesuatu yang diingkari.

{6) 3#- e: ,i3 { fi6 (Ke&ta wanita meniawab, "Kami

tidak dapat meminumkan [ternak kamiJ, sebelum penggembala-

penggembala itu memulangkan fternafuyafi maksudnya adalah,

kebiasaan kami adalah melambat-lambatkan hingga orang-omng

beranjak dari sumber air itu agar tidak berbaur dengair mereka Atau,

karena tidak dapat meminumkan ternak bersama mereka.

Jumhur membacanya 3*3', dengan fathah pada huruf yaa'
dan lcasrah pada ht;rirfi daal, bentuk mudhoi' drrii ibl y*g
muta' addi (transitif) dengan hamzah.
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Ibnu Amir,. Abu Amr, dan Abu Ja'far membacanya dengan

fathah pada huruf yaa' dao. dhammah pada huruf daal,'dari - )1:P

]!rli, bentuk fi'l lazim (intansitifl

Berdasarkan qira'ahyang pertama, maful-nyadibuang, yakni

@ti'ohi (mengembalikan ternak mereka). tq .ah bentuk

jurnuk dari grj (penggembala). Jumhur membacanya XG)it delean

ftasarah paria huruf raa'. Abu Amr dalam suatu riwayat darinya

membacanya dengatfathah pada huruf raa'. Abtr Al Fadhl berkata,
,.Itu adalatr masMar yang menempati posisi sifat karena itulah

Iafazbnyasama untuk tunggal dan jarnak-" Dibaca jugaiolt, dengan

dhammahsebagai ism iam'.Thalhah bin Mushalrif membacanyu F,
dengan dhammahpada huruf nuun,d*i 

"i!f.
+ U g;3 @edang bapak tami adatah orang tua yang

telah lanjut uiurnya) makzudnya adalah 'iJ,, Ae (anjut usia). Ini

kelanjutan dari perkataan kedua wanita itu, yakni dia tidak dapat

meminumkan ternak-ternaknya karena sudah lanjut usi4 karena itulah

dia memerlukan kami, padatral kami adalah dua wanita yang lemah

trntuk meminumkan kambing-karnbing. Ini karena tidak ada lelaki

yang melakukan itu untuk kami.

Setelah Musa mendengar perkataan kedua wanita ,*, 4 fi
(makn Musa memberi minum ternak itu untuk [menolongJ keduanya)

karena kasihan kepada mereka berdua.

'j 
Qremudtan) t"t"Juh selesai meminumkan kambing-kambing

mereka berdua, ,#i Jydj @io ftembali kc tempat yang teduh),lalu

duduk di sana.

Ada yang mengatakan bahwa tempat teduh itu adalah tempat

berteduh di wilayah itu.

Kemudian ketika dia merasa letih dan lelalu dia berdoa kepada

Tuhannya, f q ';iyeii Q. 4t(ro Tuhanh+ sesungguhnya aht
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[sangat memerlukanJ sesuatu kebaikan yang Englcau turunkan

kepadah),yakni kebaikan apa pun.']a1 1*ngot memerlukan).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah

makanan. Hrxuf laampada kalim at 6jQUerma<"a 4.
Al Akhfasy berkata, "Dikatakan 'i 'ni :i aan 4 ,g artinya

sama (dia membutuhkannya)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Al Mahamili dalam Amali-tya
meriwayatkan dari jalur Mujatrid, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, ,ilii {:$J (dan setelah Musa cuhtp umur), dia berkata, "Tiga
puluh tiga tahun. d;J$ (dan sempurna akahrya), yakni empat puluh
tahun."

Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Al Mu'ammarfn meriwayatkan dari
jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, darinya, dia berkata, "131i adalatr

antara usia 18 hingga 30 tahun, sedangkan )f*,li [yakni dafi {A:i{rt
adalah antara 30 hingga 40 tahun. Bila telah melewati 40 tahun maka

berangsur-angsur berkurang. "

Ibnu . Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari beberapa jalur darinya, mengenai firman-Nya,
qJ U # * t9 L-#i',1:; (dan Musa mosuk ke l<ota [MemphisJ
ketika pendudulmya sedang lengah), dia berkata, "Pertengatran siang."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu
Jurarj, dari Atha Al Khurasani, darinya jugq mengenai ayat ini, dia

berkata, "Maksudnya adalah antara Maghrib darr Isya."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, " 4ii e L6
(yang seorang dari golongawUa), bahwa maksudnya adalah dari

kalangan bani Israil. .rfi U.6t, (dan seorang [laytJ dari musuhnya

fiaum Fir'aunJ), yakni orang Qibthi. .* u ,eflt fffi Oang
seorang dari golongannya) dai. kalangan bani Israil, -i3C e "5i 

iF
(dan seorang fiaSiJ dari musuhnya fkaum Fir'aun), yakni orang
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Qibthi. ,{ ;;i 6} iJ{i Qalu Musa meniniunya, dan matilah

musuhnya itu), yak,ni i:rti,i (matilah musuhnya itu). Lalu hal itu terasa

berat oleh Musa.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya, f4 ,;'iy fl?iit 
"'.$ 

$,U, lmia*a

tiba-tiba orang yang meminta pertolongan lcemarin berteriak meminta

pertolongan kepadarrya), dia berkata, "Maksudnya adalatr orang yang

sebangsa dengan Musq yang kemarin meminta tolong kepadanya'"

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Il61imalL dia berkata "Orang yang meminta tolong

sebelumnya itulah yrqg meminta tolong itu."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata,

"Siapa yang membunuh dua orang, maka dia adalah jabbar (yang

tidak kenal belas kasian; seweftmg-wenang)." Kemudian dia

membacakan ayat, ,;lf ilAgglr$ 6-itLj olQramu tidak bermalaud

melainlcan hendak menjadi orang yang berbudt sewenang-wenang di

negeri [iniJ)."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Ikrimah, dia berkata, "seseorang tidak disebut jabbar (yang tidak

kenal belas kasian; sewenang-wenang) hingga dia membunuh dua

orang."

Al Firyabi, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Musa keluar dengan rasa

takut menunggu-nunggu dengan l<*rawatir (akibat perbuatannya) dan

kelaparan karena tidak membawa bekal hinggu dia mencapai sumber

air Madyan, dan -1,ri5- ,rAi <, iA # @i sana sehtmpulan

orang yang sedang meminumtran [ternalmya) serta dua wanita yang

telah duduk dengan kambing-kambingrya. Musa lalu bertanya kepada

keduanya, + U eit xaj 3# tl: ,ll'{ 66 KY (,

("apalrah maksudmu [dengan berbuat begitu|)? " Kedua wanita
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menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan [ternak lannl, sebelum

penggembala-penggembala itu memulangkan [ternalotyaJ, sedang

bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya."). Musa

bertanya lagi, "Adakatr sumber air lain yang dekat dengan kalian

berdua?" Mereka mer{awab, "Tidak ad4 kecuali sumur yang tertutup

batu besar, dam tidak seorang pun yang senggup menggesernya."

Musa lalu berkata, "Kalau begittr, mari berangkat dan tunjukkanlah

tempat itu kepadaku." Keduanya pun beranjak bersamanya. Musa la,lu

berisyarat dengan tangannya kepada batu besar tersebut hingga

menggeserkannya Kemudian Musa mengambilkan setimba air untuk

mereka berdua, lalu memberi minum kambing-karrbing itu. Setelah

itu Musa mengembalikan batu besar itu ke tempatnya semula. if; f
'i4 * U 5y;i5 Q Cy-.';36 g JlQrcmuaun dia kembati ke

tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aht
sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunlcan

kepadaht."). Kedua wanita itu mendengarnya.

Ketika keduanya kembali kepada bapak mereka, bapaknya

mereka heran karena cepatnya mereka kembali, maka dia bertanya

kepada keduanya, dan keduanya memberitahunya. Bapak mereka lalu

berkata kepada salah satu dari kedua putrinya itu, "Berangkatlah

engkau dan panggrllatr dia."

Wanita itu pun datang Musa), lalu ,; 6y JG
6 (41C, A 4;)-3;,i-(dia berkata, "sesungguhnya bapalcht

memanggil lramu agar dia memberi balasan terhadap firebaikanJmu
memberi minum [teinak) kamiJ.").

Wanita itu pun berjalan di depan Musa, maka Musa berkata,

"Berjalanlah engkau di belakanghl lorena sesunggulrnya aku adalatr

orang dari keturunan Ibrahim, tidak halal bagiku untuk melihat darimu

apa yang Allah haramkan atasku, dan tunjukkanlah jalarurya

kepadaku."
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@ a,l,r, i ;ai oi;ii"Jit 4s G;;f 4L ;r-'':'&(*'
U:nlrSa;;t y+ <.;t#,ft. r+ttiG @ara tattata

Musa mendatangi bapabtya [S\u'aibJ dan menceritakan kepadanya

cerita [mengenai diriruyaJ. Slu'aib berkata, "Janganlah lcamu tahtt.

Kamu telah selamat doi or(mg-ordttg yang zhalim itu." Salah

seorang dari kedua woita itu berkata, "wahai Bapakku, ambillah

dia sebagai orang yang bekcria ftroda HtaJ, ftarena sesungguhnya

orang yang paling baik yotg kamu ambil untuk bekerja [pada kitaJ

ialah orang yang htat tagi dapot dipercoya.'). Syr'aib lalu berkata

kepadanya, ..Ap& yang engkau lihat dari kekuatan dan amanahnya?"

Wanita itu pun memberitahunya, '?eriha[ kel<uatannyq dia mampu

menggeser batu itu sendirian, padahal batu itu tidak dapat digeser

kecuali oleh beberapa orang. sedangkan perihal amanahnya, dia

berkata, 'Berjalanlah engkau di belalorgku dan tunjukkanlah jalannya

kepadaku, karena seSungguhnya adalah dari keturunan Ibratrim, tidak

halal bagiku darimu apayang Allahharamkan'."

Lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Mana di antara dua waktu

itu yang dipenuhi oleh Musa?" Dia menjawab, "Yang lebih baik dan

lebih mencukupi."

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah dalam At

Mushannaf,Abd bin Humai4 Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta

AI Hakim, dan dia menilainya slnhih, dari Umar bin Khaththab, dia

berkata, "sesungguhnya ketika Musa mencapai sumber air Madyan,

dia mendapati dua ofirlg wanita di sanA Musa berkata, 'Apa yang

sedang kalian berdua lalarkan?' Keduanya pun menceritakan

kepadanya, lalu Musa mengfuampiri batu [yang diceritakan oleh kedua

wanita itul, lalu dia mengangkatrya sendirian, kemudian

mengambilkarr air, dan Musa hanya mengambilkan air satu timba

hingga kambing-kambing itu kenyang. Lalu kedua wanita itu kembali

kepada bapak mereka dan menceritakan ifu, sementara Musa kembali

berteduh, iS f U StrJi -q 
CL+; Jtii (totu berdoa, "Ya
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Tuhanku, sesungguhrrya aht sangat memerlukan sesuatu kebaikan

y ang Englrau turunkan kcp adalal).

umar melanjutkan," {1Lil 19 r;; At$'i& (kcmudian

datanglah kepada Musa salah seorang dori kedtn wanita itu berialan

dengan malu-malu) dengan melrutgpkan kainnya padalrajahnya, tidak

seperti para wanita yansbawel. (fi7( A444-;$.6,8 <ryAC
6 gto berkota, "sesungguhnya bapakht memanggil komu agar dia

memberi balasan terhadap [kcboikanJmu memberi minnr [ternakJ

lami."). Musa pun berdiri hsamanya, lalu berkata kepadanya

"Berjalanlah di belakang}u dan sebutkan jalannya kepadakq karena

aku tidak ingrn hembusan angin menerpa pakaianmu sehingga

menampakkan lekuk tubuhrhu."

Sesampainya di ayahnya, Musa bercerita kepadany.4 lalu salah

satu dari kedua wanita itu berkata, eftfr , i <.yZZg 4l-
U:rtLrif {w"noi bapalcktt, ambillah dia sebagai or(mgyong bekcrja

[pada kitaJ, lcarena sesungguhnya orang yong palins boikyang kamu

ambil untuk bekcrja fpada kital ialah or(mg y@rg fud lagi dqat
dipercaya).

Bapaknya lalu berkata, "Wahai putrikq apa yang engkau

ketatrui daxi amanatr dan kelanatannya?" Wanita itu berkat4

"Tentang kekuatannyq dia mampu mengangkat batg itu [sendirian],

padahal batu itu tidak dapat terangkat kecuali oleh sepuluh omng.

Sedangkan amanabnya, dia berkata kepadaku, 'Bedalanlah di

belakangku dan sebutkan jalannya kepadakq karena sesrmggtrhnya

aku tidak ingrn hembusan angin menerlxr sehingga

menampakkan lekuk ttbuhmu'.'

Hal tersebut menambah rasa suka bapaknya tepadanya maka

# "64 c'tZL 6i$ '6 3rJ efiC (berkatatah dia [s\a'aibJ,
"sesungguhnya aht bermaksud menikahkan kmnu dengan salah

seorang dari ludua anakku ini.') hingga /Xi M oL;5!.l;t
'44i (dan lramu insya Attah akan mendapatiht termasuk orang-
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orang yang baik), yakni baik dalam pergaulan dan memenuhi janji

yang aku ucapkan. 'SG {uertroral Musa, ;C:il g "4;; €{.6y"
l9 4i3 fi ,U, Qnilah [perianjianJ antara aht dan pamu. Mana

saja dari lredua waldu yang ditentukan rtu aht sempurnalcan, makn

tidak ada tuntittan tambahan atas diriht tta?tu.Dia (Syu'aib; bapak

wanita itu) berkata , "Ya:'Dia juga mengatakan , 3.+4 35(' i9 {\tV
(dan Altah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan): Selanjutnya dia

pun menikahkannya.
' 

Musa lalu tinggat bersamanya dan bekerja memelihara

kambing-kambingnya serta keperluan-keperluan lainnya. Musa

dinikahkan dengan Shafira, sedangkan ftlma saudarinya adalah

Syarafa. Kedua wanita inilah yang dilihat Musa tengatr menahan

kambing-kambing mereka.

Setelah mengemukakan riwayat ini dari beberapa jalurnya,

Ibnu Kastir berkata, "sestrngguhnya sanadnya shahih."

Ahmad dalam Az-Zuhd,Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ili ;; AJ

<ii (dan tatkala dia sampai di sumber air negeri Madyan), dia

berkata, "sampai di sumber air itu dan dia membayangkan hijaunya

sayuran di dalam perutnya karena lapar."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

dia berkata, ..Musa keluar dari Mesir menuju Madyan yang berjarak 8

mil, sementara dia tidak membawa makanan kecuali daun-daun

pepohonan. Dia keluar dalam keadaan takut ftarena telatr membunuhl.

Dia belum juga sampai di Madyan hingga telapak kakinya terasa

sakit."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan darinya,

dia berkat a, ."t)i1!i (sedang menghambat fternatcnya) maksudnya

adalah menahan kambing-kambingnya hingga orang-orang selesai

(meminumkan ternak mereka) sehingga sumur itu pun kosong."
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Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, Ib4u Mardawaih, dan Adh-Dhiya dalam Al Mukhtarah

meriwayatkan darinya juga, dia berkata, "Sungguh, Musa berkata, J.3

'i4 * U 5y"ii Q iL@o Tuhanlat, sesungguhnya aht sangat

memerlulran sesuatu kcbaikan yang Engkau turunlcan kepadaht),

sedangkan beliau adalah makhluk yang sangat memuliakan-Nya.

Beliau sangat membutuhkan sepotong kurma karena perutnya telah

menempel ke punggungnya karena sangat lapar."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya, dia berkata, "Beliau hanya meminta makanan."

Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Az-Zuhd dan Ibnu Abi
Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata, "Beliau hanya

meminta sebelah roti untuk menegakkan tulang punggungnya akibat

lapar."

4);)-i'ii-$ ayJG W it "is 
t6?Lx:,Q

|;;|'Si*Jt3 efii *l;,fr,3,1{19i"6 ej:,C A
G aLZZa .i:s. t43;yJ6 @D l+r+,:ei rAt o
j; fu; # "r|'e+'Gts,;u J tI" #.6i)

';$,;j &sts s @'3,;, 3116 g; K$W <,ii
ayff.;i #l jtt 6c rr;hi raq -/3( "*'U :A

LL64 "6 # oy16,@ aij( Lgr\ sjzJt,i

CK'M o\;=-3{:-1, A& &1 "J -J rZ'$e
>6,r$ #-ii6":6;;.A:f,iu @ 1*!4)
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44c$ -5 ri{ 6 4r;A 6 ;*^ru'*u;6
:tA t; i'$ ifrTY*q:s 5i t^t;3 W\*,{, ils
q e i:i.ii @ 4.$i'u 4$,in $,ti {, t5
6)-(i $ii n ALG 4t ;J$ # )* -b, id. G

(,;' YtL #L lx$jS <;6t ly-Ai; o" aLS).

Ar*
i'Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua

wanita itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata,'Sesungguhnya
bapakku memanggil kamu agar dia memberi balasan terhadap

(kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami?. Maka tatkala Musa
mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita
(mengenai dirinya). Syu'aib berkata,'langanlah kamu takut Kamu
telah selamat dari orang-orang yang zhalim itu'. Salah seorang dari

kedua wanita itu berkata, 'Wahai Bapakku, ambillah dia sebagai

orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang

yang kuat lagi dapat dipercaya'. Berkatalah dia (Syu'aib),

'sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah

seordng dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa hamu bekerja

denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
maka'itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak

hendak memberati kamu Dan kamu insyaallah akan mendapatiku

termasuk orang-orang yang baik'. Dia (Musa) berkata,'Inilah
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(perjanjian) antara aku dan kamu- Mana saia dari kedua waktu

yang ditentukan itu aku sempu.makan, maha tidak ada tuntutan

tambahan atas diriku 0a5il. Dan Allah adalah saksi atas apa yang

kita ucapkan'. Maka,tatkala Mwa telah menyelesaihan waktu yang

ditentukan dan dia berangkat dengan fuluarganya, dilihatnya api di

lereng gunang. Dia berkata kepoda kehurganyar'Tunggulah (di

sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat

membawa suatu berita kepadamu dafi (umpat) api itu, atau

(membawa) sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan' badant.

Maka tatkala Musa sampai ke (tempot) api ilu, diserulah dia dari

(arah) pinggir lemhah yang sebelah kanan(nya) pada tempatyang

diberkahi, dari sebatang pohon kayr+yaitu, 'Hai Musa,

sesungguhnyaAku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan

lemparkanlah tongkatmu'. Maka tathala (tongkat itu meniadi ular

dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular

yang gesit,larilah dio berbalik ke belakang tanpa menoleh.

(Kemudian Musa diseru, 'Hai Musa, dntanglah kepada-Ku dan

janganlah kamu takul Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang

yilng aman. Masukkanlah tanganmu he leher bajumu, niscaya dia

keluar putih tidak bercacat bahan karena penyakit, dan

dekapkanlah kedua tangantnu (ke dada)mu bila ketahutan, maka

yang demikian itu adalah dua mukiizat dari Tuhanmu (yang akan

kamu hadapkan) kepada Fir' aun dan pembesar-pembesarnya-

Sesungguhnya mcreka adalah oflt rg-ordng yangfasik' . "
(Qs. Al Qashash 128122532)

Firman-Nya, ;;*1 :[",# tlibALrii(+ (ke mu di an d at angt ah

trepada Musa salah searang dari ke&n wbnita itu berjalan dengan

malu-malu). Ada kalimat yang dibuang, yang ditunjukkan oleh

konteksnya.
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Az.Zajjaj berkata, ..Perkiraannya adalatr, lalu keduanya

kembali kepada bapak mereka dengan seger4 padahal biasanya

mereka lambat dalam meminumkan kambing-kambing mereka.

Keduanya lalu menceritakan tentang lelaki yang telah meminumkan

ternak mereka, maka bapak mereka pun menyuruh anaknya yang lebih

tua --ada 
juga yang mengatakan: yang lebih muda- rmtuk

memanggil lelaki itu. Wanita itu ptrn datang kepada Musa'"

Mayoritas mufassir berpendapat, bahwa kedua wanita itu

adalah kedua putri SYu'aib.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kedua putri

saudaranya Syu'aib, sedangkan Syu'aib telah meninggal'

Pendapat pertama lebrhraiih, dan itulah zhahirnya Al Qur'an.

Lafazh u* @erialan)beradapada posisi nashab sebagai lual

dari fa'it c';E, dart i1;ai 'p g,,gon malu-malu) ad,.lah haal

lainnya. Maksudnya adalah, dalam keadaan malu-malu ketika berjalan

dan datang

Kalimat ;)ji. ,i 6y JG (dia berkata, "sesunggulvq,

bapakht memanggil kamu.") adalah kalimat permulaan sebagai

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakao,

"Apa yang dikatakannya ketika dia mendatanginya?"

6 6 (, A $4.(agar dia memberi balasan terhadq

[kebaikanJmu memberi minum [ternakJ lrami) maksudnya adalah

sebagai balasan atas jasamu telah meminumkan ternak kami.

.6i *d ,ftJ ,t*}(!f' lmatra tatkala Musa mendaongi

bapalmya [Syu'aibJ dan menceritaknn ftepadanya cerita [mengenoi

dirinya). 
"#)i 

adalah l,ata mashdar yang digunakan sebagai

maf,ul, yakni uo i"rat. Maksudnya adalatr memberitahu semua

pengalamannya sejak membunuh orang Qibthi hingga sampai ke

sumber air MadYan.
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JG @er*ara) Syu'aib , 'a+;Eti;ii<r'J;1ii5i gangantah

kamu talat. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zhalim itu),

yakni Fir'aun dan kaumnya, karena Fir'aun tidak mempunyai

kekuasaan atas negeri Madyan. Mengenai hat ini, Ar-Razi

mengemukakan interpretasi yang sangat rumit dan tidak layak

dinyatakan sebagai tafsir atas Kalamullah 'Azza wa Jalla. Jawaban

atas kerumitan itu cukup jelas bagi yang kurang berilmu sekalipun,

apalagi bagi yang cukup ilmu. Hal yang paling menonjol diantaranya

adalatr bahwa Musa menerima ajakan dalflMah demi mendapat balasan

atas apa yang telah dilakukannyq yaitu memberi minum ternak. Lalu

dibantah, bahwa beliau mengikuti Sunnatullah dalam menerima

ajakan seorang nabi diantara nabi-nabi Allah. Dan sarrbutan atas

ajakan itu tidak karena ingin mendapat upah atas pekerjaan tersebut.

Cileh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa ketika
disuguhkan makanan kepadanya, beliau berkata, "Sesungguhnya aku

adalah ahli bait. Kami tidak al<an menjual agama kami walaupun

dengan emas sepenuh bumi."

fl$ 6S- fA::tal @atan seorang dari kedua wanita itu
berlrata, "Wahai Bapakht, ambillah dia sebagai orang yang bekerja

[pada kita). Wanita yang mengatakan ini adalah wanita yang

mendatanginya. Ini menunjukkan bahwa penyewaan

(memperkerjakan) adalah disyariatkan dalam agama mereka.

Para ulama telah sama sependapat tentang bolehnya dan

disyariatkannya hal itu, kecuali orang tuli, karena tidak dapat

mendengar dalil-dalilnya.

Kalimat *-=)i?tjS a;;A i; Oy(tcarena sesungguhnya

orang yang paling baik ymg kamu ambil untuk bekerja [pada HtaJ

ialah orang yang fuat lagi dapat dipercaya) adalah peqielasan yang

sebelumnya tentang usul kepada bapaknya untuk mengarnbil Musa

sebagai orang yang bekerja padanya.
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Telah dikemukakan dalam riwayat dari Ibnu Abbas dan Umar,

bahwa bapaknya bertanya kepadanya mengenai karakter luat dan

amanat itu, lalu dia .pun menjawabnya sebagaimana telah

dikemukakan tadi.

#"6i) oAL64i'$l o;l:ti (berkatatah dia [syu'aibJ,
"Sesungguhnya aht bermaksud menikahkan knmu dengan salalt

seorang dari kedua anakht ini.").Ini menunjukkan disyariatkannya

wali wanita menawarkan kepada lelaki, dan ini sebagai Sunnah yang

benar dalam Islam, sebagaimana diriwayatkaq bahwa Umar

menawarkan putrinya (Hafshah) kepada Abu Bakar dan Utsman.

Kisah itu cukup dikenal. Ada juga kisah-kisah lainnya yang terjadi

pada masa sahabat dan masa Nabi SAW. Begrtu juga pernah terjadi

seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW.

e- 'r{3 ,;i.U bi tt (atus dasar bahwa kamu bekeria

denganlru delapan tahun) maksudnya adalah atas dasar engkau

menjadi orang yang bekerja untukku selama delapan tahun.

Al Farra berkata, "Maksudnya adalah atas dasar engkau

menjadikan balasannya dengan menggembalakan karnbing-

kambingku selama delapan tahun."

Kalimat iiU 01 tb @^ dasar balwa kamu bekcrja

denganht) berada pada posisi nashab sebagai haal $aerungan
kondisi). Kata i;Y adalah bentuk mudhari' dari iir;t. Mafut
keduanya dibuang, yakni aru lairimu; [yakni: mempekerjakan

dirimu kepadaku selama delapan tahun].

waktu).

Kalimat t= 'rj;s (delapan tahun) adalah zharf Seterargan

Al Mubarrad berkata, "Dikatakan ,f Xi g.1l-.l t ,af (aku

menyewakan rumahku dan budakku), tanpa madd dan dengan madd

t?Tl. Yang pertama (tanpa madd) lebih banyak digunakan."
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3;a # tj; # o$ gr" iitca kamu cuhrylmn sepuluh

tahun ilraka itu adalah [suatu lcebailmnJ dari kamu) maksudnya

adalah, jika engkau sempurnakan penyewaanku terhadap dirimu untuk

penggembalaan sehingga menjadi sepuluh tahun, maka itu suatu

kebaikan darimu, bukan suatu keharusan dariku atasmu.

Syu'aib menetapkan batrwa selebihnya dari delapan tahun itu

hingga genap sepuluh tahun adalah sebagai suatu kebaikan dari

kepribadiannya

Kalimat 3;a i; @atro itu adalah [suatu trebaikanJ dari

kamu) berada pada posisi r"fa' dengan perkiraan adanya mubtada',

yakni '!*'o2;4 f-*t itu adalah [suatu kebaikan] dari kamu).

<*'&1i'1-JrZ (matra aht tidak hendak memberati trnmu)

dengan menglarus$*y menggenapkan hingga sepuluh tahun.

Derivasi (asal kata) 'U,ir 
ftesulitan) dari !1tJr @elah; rekah) yakni

dugaannya terbelah menjadi dua bagian, sehingga terkadang

mengatakan bisa, dan terkadang mengatakan tidak bisa.

Syu'aib lalu mendorongnya untuk menerima tawaran itu,
'*.1rtt( 6, 11t\ 54 bt, -!);5, (dan kamu insya Allah akan

mendqatiht termasuk orang-orang yang baik) dalam persahabatan

dan pemenuhan janji.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah baik

secara umum sehingga termasuk juga baik dalam muamalah terkait

dengan persewaan itu.

Dibatasinya hal itu dengan *kehendak Allah" adalatr sebagai

bentuk pemasrahan unsan kepada petunjuk dan pertolongan Allah.

Setelah Syu'aib selesai berbicara, Musa memberi keputusan'

4$ 4.4f'i$ <aa [Musal berkata, "Inilah [perianjianJ antara

aht dm kmru). Kata penunj"k t6rf3] ini sebagai mubtada' dart

khabw-nya adalah yang setelahny a. Y,,ata penunj uk ini menunj ukkan

perjaqiian mereka berdua.
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Kalimat i;ri ;CJl (i <*""" saia dari kedua waldtt vang

ditentulrnn itu aht semprnokan) adalah kalimat syarat, dan

penimpalnya adalah i9 65ii, <^"*o tidak ada tuntutan tambahan

atas diriht fia50.
Maksud *kedua waktu tersebuf' adalah delapan tahun dan

sepuluh tahun.

Makna i;"nadalah aku penuhi dan alor sempurnakan-

Latazh G'il posisinya khafadh karena dr'id@h-kannya
(disandarkannya) iSf tpua. kalimat t1i-11 rcpaaanyq dan 6 sebagai

tambahan.

Ibnu Kaisan berkata,:'6 berada pada posisi khofadh kmena di-

idhafah-kawrya tpf tepa4anya Sedangkan ;(Sii sebagai badal

(pengganti) darinya."

Al Hasan Gf, dengan suhtnpada huruf yaa'-

Ibnu Mas'ud membacanya *it ;1;3i lg1.

Makna t9 <r5;:; $ @aka tidak ada tuntutan tambahan atas

diriht tlastl) adalah, maka tidak ada kezhaliman atasku dengan

meminta 14s1foehan atas apa yang telah aku selesaikan dari kedua

waktu tersebut. Maksudnya" sebagaimana alal tidak dituntut tambahan

atas delapan tahun, maka aku juga tidak ditunfirt atas kekurangan dari

sepuluh tahun.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya yaitu,

sebagaimana aku tidak diftntut tambahan atas sepulutr tahun, maka

Acul,rga tidak ditunhrt tambahan atas delapan tahun. Ini lebih tepat-

Asal makna iri'.Uir adalah melewati batas yang tidak wajib.

Al Mubarrad b€rkat4 "Musa telah mengetahui bahwa tidak

ada tuntutan atasnya bila menyelesaikan kedua waktu itu, akan tetapi

dia memadukan keduanya. agar yang pertama lebih sempuma

pemenuhannya."
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Jnmhur membacany u 65i, dengan dhammah pada huruf
'oin.

Sementara itu, Abu Haiwah membacanya dengan kasrah.

'J4 35'i {i )ii| (dan Atlah adalah salai atas apa vang
kita ucapkan) maksudnya adalah saksi dan pemelihara atas syarat-

syarat yang berlaku di antara kita, sehingga tidak seorang pun dari kita
yangkeluardari itu.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ini dari perkataan Musa.

Adajuga yang mengatakan bahwa ini dari perkataan Syu'aib.

Pendapat pertama lebih tepat karena kalimat ini ada dalam

rangkaian perkataan Musa.

'Sii Gj in 15 (maka tatkala Muso telah menyelesaikan

wabu yang ditentukan) maksudnya adalah yang lebih sempurna dan

lebih terpenuhi, yaitu sepuluh tatrun, sebagaimana riwayatrya akan

dikemukakan di akhir pembahasan bagian ini.

fi:r:r:ffao' di sini statusnya sempunra.
.1 .2.

a}.\ tL: (dan dia berangkat dengan keluarganya) menuju

Mesir- Ini menunjukkan bahwa seorang lelaki boleh membawa

keluarganya ke mana saja yang dikehendakinya.

6e ,;hi uF ,t t/3( (ditihatnya api di lereng gunung)

maksudnya adalah melihat api dari arah yang setelah lereng gunung.

Penafsiran tentang ini telah dipaparkan secara gamblang dalam surah

Thaatma-

ilt<:; &:, 7F (,( i3( oSrlK:i *-a X (dia bertmta

kcpada kcluuganya, "Tunggulah [di siniJ, sesungguhnya aht melihat

api, mudalumudahan aht dapat membanta suatu berita kepadamu

dui ftempatJ api itu."). Penafsiran ini juga telah dipaparkan da]am

surah Thaahaa dan fu1-11rn1.
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itl J lotou [membav'al sesuluh api). Jumhur membacanya

dengan lmsrah pada huruf iiim. Serrrentara Hamzatr dan Yahya bin

Wutsab membacanya dengan dhammah. Sedangkan Ashim, As-

Sulami, dan Dzarr bini Hubaisy membacanya dengan fathah-

Al Jauhari berkata, "ijtir 'ii'l#laan ii'ii'ir adalatr i;jr 6aru
api). Bentuk jamaknya oL ,ob dan.sb."

Mujahid berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa 'a:liA adalatr

sesuluh dari bara api, mentrrut bahasa semua orang Arab-"

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalah sepotong kayu yang

tebal, seakan-akan di ujungnya ada api walaupun tidak ada-"

6J"U,; 'P'(agar kamu dapat menghangatkan badan)

maksudnya adalah berdiang (menghangatkan badan) dengan api itu.
, a/. -a /.t€li -Uf (maka tatkala Musa sampai ke [tempatJ api. itu)

maksudnya adalatr sampai ke tempat api yang diliharnya itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr sampai

ke pohon itu.

Pendapat pertama lebih tepat, 
'karena 

pohon itu belum

disebutkan sebelumnya.

,iS ,tlt # u.4tj' (diserulah dia dari [arahJ pinggir

lembah yang sebelah kanan[nyafi. U inl unhrk ibtida' ghayah

(menunjukkan permulaan fu*). il$ ^A*X 
sifat.untuk u$f;, yaitu

dari liJr yang artinyakjt (berkah), atau dari 4rV (aiah kanan)

yang merupakan lawannya kiri berdasarkan posisi Musa, yakni yang

setelah kanannya, bukan yang setelah tiryr1a. ;1rif ,tf artinya tepi

atau pinggir lembah. Begitu jugaxti q2tir Ja3.

Ar-Raghib berkata, "Jamak i*tgt adalah'r'rlAl.-

Kalimat ,UrtX 'ffrrlQtada tempat yang diberkahi) terkait

dengan 4J, atau dengan kalimat yang dibuang, dengan anggapan

ini merupakathaal d*i ,F.
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Sementara ifi, , {;3\ ;A @art sebatang pohon kayu) adatah

badal isytimal dmi )Ul d*, karena pohon itu tumbuh di atas lembah

itu.

Al Jauhari berkata, "Dikatakan l-liti ugre (ringgir lembah-

lembatr), tidak dikatakan dengan katajamak."

Jumhur membacany a'i,iitdengan dhammahpada huruf Daa'.

Sementara itu, Abu Salamah, Al Asyhab, serta Al Uqaili

membacanya dengan fathah. 
'Ini salatr satu bentuk logat atau dialek

atau aksen yang diceritakan oleh Abu Zaid.

';ifr 6 a;; r;A 6 Oritu, "Hai Musa, sesungguhnya Aht
adalahAtlah\. 6ini sebagai mufassir (yang menafsirkan). Bisa juga

J i"i ua"f.n al mulchaffafah min ats-tsaqilah (yaygdiringankan dari

yang berat atau dari yangber+asydid; yakni dari 0f. Ism-nya adalah

dhamir slo'n, dan kalimat senrannya sebagai penafsirnya.

Pendapat yang pertama lebih tepat

Jumhur membacany a e) dengan menyamarkan perkataan,

atau karena seruan itu telah mencakup maknanya. Lafazh ini dibaca

juga dengirn fathah, namun iru qira'ah yang lemah.

Firman-Nya, $l-G ,i il| (dan lemparlcanlah tongkatmu)

dirangkaikan dengan kalinrat 6F- J $taitu, "Hoi Musa.").

Penafsiran ini dan yang setelahnya telah dipaparkan dalam surah

Thaahaa dan An-Naml. Pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang,

dan perkiraannya adalah, maka Musa pun melemparkannya, lalu

tongkat itu menjadi seekor ular yang bergerak dengan gesit.

TV qV ti,lit;3 ({ii @atra tatkala [tonglmt itu menjadi ular'

danJ Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seelar ular
yang gesit) maksudnya adalah, karena gerakannya cepat sementara

ukuran tnbuhnya besar. f'$ ;It Qaritah dia berbalik ke betakang),

yakni melarikan diri.
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Manshub-nya Qi adalah karena sebagai haal (keterargan

kondisi). Kalimat ,i* l; (tanpa menoleh)juga berada pada posisi

nashab sebagai haal, yak,ri tidak kembali.

fuSt A 4L|fr'$ # 4fr(hai Musa, datangtah

kcpada-Ku dan jangantah kamu tahtt. Sesungguhrrya kamu termasuk

orang-orang yang aman). Penafsiran semua yang disebutkan di sini

telatr dipaparkan secara gamblang, sehingga l<ami tidak

mengulanginya.

Demikian juga firman-Nya, f ',i{fi. G q Arfi-i;i
ALG 4q -iS; ,j!, (masukknnlah tanganmu ke leher baiumu,

niscaya dia keluar putih tidak bercacat bukan karena perryakit, dan

delraptranlah kedua tanganmu [kc dadaJmz). tr:-i1i ir* (sayapnya

manusia) adalah lengannya. Seluruh tangan juga bisa disebut it4,
yakni dekapkanlatr kedua tanganmu kepada dirimu dalam bentuk

terbentang untuk melindungi diri dari ular itu, seperti sikap orang

yang takut terhadap sesuatu yang menakutkannya. Ungkapan ini
dikemukakan dengan tiga bentuk ungkapan, yaitu:

Pertama: q 4;):i-;ti (dan dekapkanlah kcdua tangarunu

flre dadaJmu).

Ke du a : ALG a6- t ;:;ti (dan de trap tcanl ah tre &n t anganmu

fke dadaJmu).

Ketiga: 4 A ii- j;& (Dan masukkanlah tanganmu ke leher

bajumu). (Qs. An-Nani[27); l2).

Bisa juga bahwa maksud flalr adalah tetap bertahan ketika

berubahnya tongkat menjadi ular.

Makna 
-4i G (bita kctahttan) adalalL disebabkan

ketakutan. 
= 

4( uautah {Jr (takuO. Jurnhur membacanya 6}1,
dengat fathah pada huruf raa' dan haa'. Qira'ah ini dipilih oleh Abu
Ubaid dan Abu Hatim.
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Sementara itu, HafstU As-Sularni, Isa bin Umar, dan Ibnu Abi
Ishaq membacanya y$i dengatfathah pada huruf raa' dan suhtn
padahuruf haa'.

Ibnu Amir dan orang-orang Kufah, kecuali Hafsh,

membacanya.i)r,dengan dhammahpada huruf raa' dan suhtn pada

huruf &aa'.

Al Farra berkata, "Maksud Lqtdi sini adalalr tongkafirya."

Seorang ahli ma'ani berkat4 " - J)i adalah lengan baju

menurut logat bani Himyar dan bani Hanifah."

Al Ashma'i berkata, "r4ku mendengar seorang badui berkata

kepada badui lainnya ?\t ,tO ,Pt @erikan kepadaku apayangada

di lengan bajumu). Lalu aku tanyakan kepadanya tentang U}t, d*
dia pun berkata, f3r Qengan baju)."

Berdasarkan itu, maka maknanya adalah, dekapkanlatr

tanganmu kepada dirimu dan keluarkanlah dari lengan bajumu.

Kalimat <l}.-fi' (maka yang demikian ifu) menunjukkan kepada

tongkat dan tangan .*{;3 <;;f ly-4: v g(,';j. (adalah dua

mu$izat dari Tuhanmu fyang akan lcamu hadapkanJ kepada Fir'aun
dan pembesm-pembesarrrya) maksudnya adalah dua bukti yang nyata.

Jumhur membacanya <4i;,dengan tak){if padahtxuf nuun.

Sementara itu, Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan

tasydid.

Suatu pendapat menyebutkan bafrwa dengan tasydid adalah

logat Quraisy.

Ibnu Mas'ud, Isa bin Umar, Syibl, dan Abu Naufal
membacanya dengan hurufyaa' setelah huruf nuun ber-lcasraft. Huruf
yaa' rni sebagai pengganti salah satu dari kedua huruf nuun-tya. hi
merupakan logat Hudzail. Ada juga yang mengatakan ba]rwa ini logat

bani Tamim.
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Kalimat a) n (dari Tuhanmu) tery,art dengan kalimat yang

dibuang, yaitu irrii 'u 9$s ([yang berasal) dari Tuhanmu). Begitu

juga kalimat "*>6 <;;) JL11.y*S akan kamu hadapkanJ kepada

Fir'atnt dan pembesar-pembesarrrya) terkait dengan kalimat yang

dibnang, Vaitu t1t;i atau ):\..tj (yang akan ditujukan atau yang akan

disampaikan) kepada mereka.

<4ri1(,5 ti,rL 
;fr;(sesunssrrhrrya 

mereka adalah oranS-

orang, yang fasik) maksudnya adalah melarrpaui batas dalam

kezialiman dan benar-benar keluar dari ketaatan. Kalimat ini sebagai

per{elasan alasan untuk yang sebelumnya.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abu A1 Hudzail, dari umar bin

Khaththab, mengenai firman-Nyr, ;4r*1i IF ,4i (berjalan dengan

malu-malu), dia berkata, "Dia datang dengan menutupkan lengan

bajrmya pada waj atrnYa."

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu Hudzail

secara mauqufpadanya.

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata,

"Musa masuk ke tempat Syu'aib, dan temyata dia sedang mqkan

malam, maka Syu'aib berkata kepadanya, 'silakan makan'. Musa lalu

berkata, 'Aku berlindung kepada Allah'. Syu'aib berkata, 'Mengapa?

Bukankah engkau sedang lapar?' Musa menjawab, 'Benar- Akan

tetapi aku takut ini adalah pengganti atas pengambilan air yang aku

lalrukan untuk mereka berdua, sedangkan aku dari kalangan atlli bail

Kami tidak menjual sesuatu pun dari amal akhirat walau dengan erlas

sepenuh bumi'. Syu'aib berkata, 'Tidak, demi Allah. Akan tetapi ini

adalah kebiasaanku dan kebiasaan nenek moyangku. Kami

memuliakan tarnu dan menyuguhkan makanan'. Musa pun duduk lalu

makan."
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Malik bin Anas, bahwa

tetah sampai kepadany4 bahwa Syu'aib yang menceritakan kisah itu

kepadaMusa-

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibali, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdullatr bin

Mas'ud, dia berkata, "Kawannya Musa adalah Atsron, putra saudara

Nabi Syu'aib-"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang

yang mempekerjakan Musa adalah Yatsrib, penguasa Madyan."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya,

dia berkara, 't{ama ipar Musa adalah Yatsribi."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al
Hasan, dia berkata, "Orang-orang mengatakan bafuwa ihr adalatr

Syu'aib, padahal bukan Syu'aib, tapi pemilik sumber air tersebut pada

saat ittr"

Ibnu lvlajalu N Bazzar, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Utbah bin Al
Mundzir Al Sulami, dia bertutur, "Kami sedang bersama Rasulullah

SAW, lalu beliau membacakan surah thaa siin huruf zffm [surah Al

Qashash], hinsga ketika bacaan beliau sampai pada kisah Musa,

beliau uersaraa, CYt ti, ,i2 ,* Gb 3t V d.w *;t Ail\
. J+ti "tt 

tltt ig'k 6ttungguhnya Musa mempekeriakan dirinya

seluna detqm iahun atau sepuluh tahun untuk memelihara

trenaluomya dan tmtuk mendapatkan malanan perutnya. Setelah

menyel es aikmt w afuuny a ..).

Ialu dikatakan, 'Wahai Rasulutlah, waktu yang ruma yang

diselesaikan oleh Musa?' Beliau menjawab, '6tj.t$l Ai d;iv:1?2 tt;j
c;.rti r;6ri.!6 ,9 ts:it$- 6 ,ri b W- ilf ouj jfu irf ,s?1 Vl f
f;i Vang lebii baik dan lebih memenuhi. Ketitra beliau hendak

meninggalkan \yru'aib, beliau menyttruh istrinya meminta ryahnya
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untuk memberinya kambing-kambing sebagai penghidupanrrya

Ayahrrya pun memberinya kambing yang dilahirlcan oleh kambing-

kambingnya...)."64 Hadits yang panjang. Dalarn sanadnya terdapat

Maslamatr bin Ali Al Husni Ad-Dimasyqi Al Bilathi, perawi yang

dinilai dha'if olehpara Imam hadits.

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalur lainnya, namun ada

catatan padanya. Sanadnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim

adatalr: Abu Ztx'ah menceritakan kepada kami dari Yahya bin

Abdillah bin Bukair: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepadaku dari At
Harits bin Yazid Al Hadhrarni, dari Ali bin Rabah Al-Lakhmi, dia

berkata: Aku mendengar Utbah bin Al Mtrndzir As-Sularri 
-salrabat

Rasulullatr SAW-.... Dia lalu menyebutkannya.

Ibnu Lahi'atr perawi yarry dha'rt dal perawi-perawi lainnya

dalarn sanad ini juga ada catatan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Anas sebagian riwayat tadi

secara mauqufpadanya.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf,,

Abd bin Humaid, Al Buk*Iari, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkkan dari beberapa jalur dari Ibnu Abbas, bahwa dia

ditanya, *Waktu yang manakatr yang diselesaikan oleh Musa?" Dia

menjawab, "Beliau menyelesaikan yang lebih banyak dan lebih baik.

Sesungguhnya utusan Allah apabila telah berkata maka dia lakukan."

Diriwayatkan menyerupai itu darinya oleh Al Bazzar, Aba

Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, ser&a Ibnu Mardawaih

Perkataarurya "sesungguhnya utusan Allah apabila telah

berkata maka dia lakukan" perlu diberi dicermati lebih jauh, karena

Musa tidak mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan waktu yang

6 Dha'y.
HR. Ibnu Majah Q444). Dalam sanadnya terdapat BaqiyyatL perawi dha'rf.
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lebih banyak di antara kedua waktu tersebut, akan tetapi dia

mengatakan, ti" A|i tt i# {:'il 6 @ono saia dari kedua

wahu yang ditentukan rtu aht sempurnaknn, maka tidak ada tuntutan

tambahan atas dirilu [lagt]).

Telah diriwayatkan juga dari beberapa jahir dari Rasulullah

SAW, bahwa Musa menyelesaikan kedua waktu tersebut.

Al Khathib dalam TariWt-nya meriwayatkan dari Abu Dzat,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ditt i 'ql'd;i ti1

,y,Sa aruidt ,p suj crfiir'q\'-i*bft .v"lilt *;a ,yi sai ,;a
igV"t $ s- ,aitr "--E *$: ,il @t 

'engkau 
ditanya, "Waldu yang

manalah yang diselesaikan oleh Musa?" Maka lcatakanlah, "Yang

lebih baik dan lebih sempurna." Dan bita engtrau ditanya, "Wanita

manalrayang beliau nikahi?" Maka kataknnlah, "Yang lebih muda di

antara lre&tanya." Yaitu yang datang lalu berkata,"lf/ahai Bapakku,

ambillah dia sbbagai orangyang bekcrja [pada kitaJ.").

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairatr, dia berkata:

Rasulullah sAw bersabda, #3\'qf ifit'eiil..^:\Il;J U 1ry d J'6

u"* a#, ,p rul 6"tiu of: ,co'6\l ,p Vi ;!a'giurit
berlmta lrepadalat, "Hai Muhammad, jika kaum Yahudi menanyaknn

lrepadamu, 'Waktu yang manaknh yang disempurnakan oleh Musa?'

Malra lratakanlah, 'Yang lebih sempurna'. Dan jika mereka bertanya

lrepadamu, 'Wanita manakah dari dua wanita itu yang dinikahi oleh

Musa?' Maka katalanlah, 'Yang lebih muda dari antara keduanya'.").

Al Baz.z-ar,Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dalam Al Ausatk,

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang dinilai dha'if
oleh As-Suyuthi, dari Abu Dzar, batrwa Nabi SAW ditanya, "Waktu

yang manakah di antara kedua waktu itu yang disempurnakan oleh

Musa?" Beliau menjawab, tt&'6'tli ("1;1 qang tebih baik dan lebih

memenuhi). Beliau juga bersabd a, rs:.)!dt Sti V\t c#t?r'qt'.Y.*"op
t;f,3a (Oan bila engkau ditarrya, "Wanita manakah di antara kedua
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wanita itu yang dinikahirrya? " Maka katakan, "Yang lebih muda dari

ant ar a ke duany a.' l).6s

. Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetatrui yang diriwayatkan

dari Abu Dzar kecuali dengan sanadini. Telatr diriwayatkan juga oleh

Ibnu Abi Hatim dari hadits Uwaid bin Abi Imran, dia perawi yang

dha,if. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa beliau

menyempurnakan kedua waktu itu, mempunyai banyak jal rr

periwayatan yang saling menguatkan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Suddi, dia

berkata: Ibnu Abbas berkata, "setelah Musa menyempgmakan

waktunya, dia berjalan bersama keluarganya" dan dia tersesat

sementara itu adalah musim dingin, maka dia mencari api. Tatkala

melihatnya, dia mengira itu adalah api, padahal itu dali cahaya Allah.

*ZrA ft:, -,F i( iir, elG{S +^y ;f (dia berkata trepada

lrcluarganya, 'Tunggulah [di sini) sesungguhrrya aht melihat api,

mudah-mudahan aht dapat membawa suatu berita kepadamu dari

[tempatJ api itu'.). Jika aku tidak menemukam berit4 maka aku akan

membawakan sedikit api 5JU3 'i{1 (agar trainu dapat

menghangatlan b adan) dari dingin."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, "rf,lrq ft! -rF

(mudah-mudahan aht dapat membawa suatu berita kepadamu dari

[tempatJ api itu) maksudnya adalatr, mudah-mudahan aku

menemukan orang yang dapat menunjukkan jalan kepadaku. Saat itu

mereka memang telah tersesat jalan."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nyq iG 37 latau fmembawal sesuluh

api), diaberkata, *(Maksu&rya adalah) r7(f (sutuh api).'

6s Sanadnya dha'rf.
Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam Al Maima' (41150, 7187), dia berkata"

"Diriwayatkan oleh Al Bazzar..Dalam sanadnya terdapat Ibnu lahi'ah."
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Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nyu 2$( rli U4)j'(diserulah dia dari ([arahJ pinggir lembah),

diaberkata "seruan itu dari langit dunia."

Namun zhatrirnya Al Qur'an menyelisihi apa yang dikatakan

olehlbnuAbbas RA itu.

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, serta Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari Abdullatt

bin Mas'u4 dia berkata "Disebutkan kepadaku tentang pohon tempat

Musa p€rnah menghampitiryu, maka aku berjalan menunjunya siang

dan malamku hingga paginy4 dan ternyata pohon itu berwarna coklat

kehijauan yang sangat menawan. Alu pun bershawalat dan mengucap

salam untuk Nabi SAW, lalu trntaku merunduk kepadanya karena

sedang lapa4 kemudian meraih darinya sepenuh mulutrya, namun

tidak dapat menelannya dan (memuntahkannya dari muluhya). Aku

talu bershalawat dan mengUcapkan salam unhrk Nabi SAW, kemudian

beranjak."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, firman-Nya" 4L€* aq Fr: (dan delcapkanlah

kcdua tanganmu [kc dadaJmu), diaberkata, "3d (tanganmu)."

f, &u" gi j:13,!41;it"e; lfr i 6 @ -"3.#

i;q fi,@ 5,1ri i % cfi 6 Wg(Ky|,iu.
'i,7,,ri; ;' 6 ;iA'?,, Jyit;^ 6jG gq 6S9.tj
; a:'.{\'.# u.rfi "; S;. Jq@ atjfi\ t ;<r;-,9
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i6j @ a;.#,i &{,;i;",$(4 fi iK,6 -e*-

4ii6 --ra* * g H Lry Ctei \&r_i;t

L6i6Y, @ a;:;r qt#r:*; # #,
*t <,a 6;i;e"At e F+ :3 .t;ffi

{Iq)iG}6ciij@ '+.;fi(D'ao.i5;tGi)Lt])
I 2 rt - a.t., zez.s-A e- -, )^e15(

"Musa berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh

seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka

akan membunuhkn- Dan saudaraku Harun, dia kbihfasih lidahnya

daripadak4 maka utuslah dia bersamtku sebagaipembantuku

untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir

mereka akan mendustakanku'. Allah berJirman,'Kami akan

membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepatdamu

berdua kekuasaan yang besar, maka mereha tidak dapat

mencapaimu; (berangkatlah hama berdua) dengan mcmbawa

mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah

yang menangt. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan

(membawa) mukjizat-mukjizat Kami yang nyata, mereka berkata,

'19)J Ls3(r qW;)1;; $;t\ <r-?*t<,r$Kfru$.:,
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'Ini tidaklah lain hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami belum

pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek moyang

kami dahulu'. Musa menjawab, 'Tuhanku lebih mengetahui orang

yang (patu| membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan

mendapat kqudahan (yang baik) di akhirat Sesungguhnyla tidaktah

ahan mendapat kemenangan orang-orang yang zhalim'. Dan

berkata Fir'aun, 'Haipembesar kauntku, aku tidak mengetahui

tuhan bagimu selain aku Maka bakarlah hai Haman untukku

tanah liot, kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya

aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-

benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta'. Dan

berlaku angkuhlah Fir'aun dan balatentaranya di bumi (Mesir)

tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka

tidah akan dikembalikan kepada KamL Maka Kami hukumlah

Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke

dalam laut Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang

zialhn Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang

menyeru Qnanusia) ke neraka dan pada Hari Kiamat mereka ticlak

akan ditolong. Dan Kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia

ini; dan pada Hari Kiamat mereka termasuk orang-orang yang

dijauhkan (dari rahmatAltah). Dan sesungguhnya telah Kami

berikan kepada Musa Kitab (Taurat) sesudah Kami binasakan

generosi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi

manusia dan petunjuk serta rahmal, agar mereka ingalu

(Qs. At Qashash [28]: 33-43)

Setelah Musa mendengar firman Allah SWT, bahwa itu adalah

dua mukjizat.yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun, dia memohon

kepada-Ny a agnmeneguhkan hatinya, maka Ci fi, ti| ay-,, itit
(Musa berkata, "Ya Tuhanlat, sesungguhnya aht telah mernbunuh

seor(mg marutsia dari golongan mereka."), yakni orang Qibthi yang
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dibunuhnya. ,ffi. .,1 3& (matra alat talatt mereka akan

membunuhkz) karena hal itu.

(a. ,* 4t ';" -116 "43 <a," saudaraht Harun' dia

lebih fasih idoinyo daripadala). ltt karena tidah Musa kelu

sebagaimana yang telatr dikemukakan penjelasannya'

Secara bahasa, 't;r:oar tyakni dari i;;l adalah CjU'
(bersih). Dikatakan *r'4 dnL'ei'# -'ifi'.;rllj*tnya susu itu

bersih dari buih. Contoh dari pengertian ini adalah &11 &, yakni

laki-laki itu bahasanya bagus. 'rat art@a berbicara dengan bahasa

Arab. Ada yang mengatakan bahwa -a*frt artinya yang clapat

berbicara bahasa Arab, sedangkan F.ilt artinya yang tidak dapat

berbicara bahasa Arab. Adapun mentrut istilah para ahli bayan,

'z6iajl afiinya bersihnya kalimat dari ketidakteraturan kata,

kejanggalan, dan penyelisihan qiyas. il,A i;Ui (fasihnya perkataan)

artinya bersihnya perkataan dari kelemahan susunan dan rangkaian'

Manshub-nya (31 gebagai pembantuht) adalah karena

sebagai haaL ,\jt artinya foiit lyang membantu),
z t t- s.,

dari fit'rl( yang,

artinya 'a&f latu membantunya). Dikatakan 9'1! '\) d')io (fulat'

pembantu fulan) apabila dia membantunya dan meneguhkannya.

Contohnya adalah ucapan penyair berikut ini,

)G'r',p e ur6t'io' g;', t:r< ?:tl\f t J
*Tidakkah kau perhatilan balwa Ashram adalah penyolanght,

dan dia adalah sebaik-baik orang, saat miskin maupun kaya."

Dalam qira.ah Nafi dan Abu Ja,far, huruf hamzah.nya

dibuang untuk meringankan. Bisa juga ditinggalkannya huruf hamzah

ini berasal dari ungkap* rr+lr & ,ss::l yang artinya menambahinya

dari seratus. Jadi, maknanya yaitu, uhrstatr dia bersamaku sebagai

tambahan dalam membenarkanlu.
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' 2.,,-<t:r6- (untuk

Hamzah membacanya

kalimat, atau sifat untuk

Ulama yang lain
kata perintah.

membenarkan [perkataanJht). Ashim dan
ltzt-€);', dengan rafa' sebagai pennulaan

('.y., atausebagai haat dan mafut'it 'jl.
membacanya dengat jazm sebagai penimpal

Ubay dzr- Taid,bin Ali membacanya tt.i:.Ai-(sehingga mereka

membenarkan) yakni Fir'aun dan kaumnya

93.f3- 6 .3(A 6l6uungguhnya aht Hrcwatir mereka atran

mendustalcanht) jika aku tidak disertai oleh Harun karena lidahku
tidak lancar dalam berdebat.

Ai,, 33,:% 1X" 3u Qaa"n berfirman, "Karni akan
membantumu dengan saudaramu) maksudnya adalah, menguatkanmu

denganmu. Jadi, ;^a'l ta [yakni dmi i'rAl 3fr:,1adalah kiasan
tentang penguatan. Dikatakan dalam doa kebaikan '!:rhb h' "rh

(semoga Allah menguatkanmu), dan kebalikannya adalah ; hr tj
'! rbb (semoga Allatr melemalrkan kekuatanmu).

Jumhur membacanya 3'r#, denganfathah padahtxuf 'ain.

Al Hasan datzflidbin Ali membacanya dengan dhammah.

Diriwayatkan juga dari Al Hasan, batrwa dia membacanya
dengan dhammah dan s.uhtn.

Isa bin Umar membacanya denganfathah.

(!*" gi j:1: (dan Kami beritran trepadamu berdua
kekuasaan yang besar) maksudnya adalah hujjah dan bukti, atau

kekuasaan atasnya dan atas kaumnya. K4y'bJ$- {$ @atre mereka
tidak dapat merrcapaima) dengan penganiayaan dan mereka tidak
akan mampu mengalahkan kalian berdua dengan hujiatr.

Kalimat 
-6,$1a110 

er angtutl ah kamu b e r dua) dengan m e mb aw a
mukjizat Kam) terkait dengan kalimat yang dibuang, yaitu kamu
berdua dapat mencegatr mereka dengan mu\fizat-mukjizat Kami. Atau
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o

tirua L:,ir5t..,.
Kami).

(berangkatlatr kamu berdua dengan membawa mukjizat

Suatu pendapat menyebutkan bahwa huruf baa' dr sini adalah

partikel sumpah, dan penimpalnya adalatr ij6, Pendapat ini sangat

lematr.

Al Akhfasy dan Ibnu Jarir berkata, "Pada redaksi ini ada

kalimat yang didahulukan dan dibelakangnya penyebutannya,

perkiraannya yaitu, W, oASIt rKiit ,ft 6t (kamu berdua dan

orang yang mengihtti kamulah yang menang dengan mukiizat-

muljizat Kami)."

Pemaknaan yang paling tepat adalatr yang pertama-

Pada kalim at 'bjtii Kt $ 6 Qramu berdua dan orang

yang mengihtti kamulah yang menang) berita gembira

bagi keduanya dan sekaligus menguatkan hati mereka berdua-

# Wy",.;; ii|(iii (maka tatkala Musa datang kepada

merelra dengan [membavtal mulgiizat-mulgiizat Kami yang nyata).

b$t artinya yang sangat jelas menunjukkan. Keterangan tentang

memperlihatkan mukjizat-mukjizatim, yaitu tongkat dan tangan, telah

dipaparkan dalam surah Thaahaa.

;;ii 
", 

$yi:i" C i.Jll (mereka berkata, "Ini tidak lain

hanyalah sihir yang dibuat'buat) maksudnya adalah kebohongan yang

dibuat-buat dari dirimu sendiri. lair+, (;{ t|-t @a" kami belum

pernah mendengar fseruan yang sepertiJ ini) yang engkau bawakan

dengan klaim kenabian ini. Atau, kami tidak pernah mendengar sihir

ini. i4lti\W.UeQtada nenek moyang knmi dahutu).

e* ;, er't\.',t< a+F "; 6;' J6 (Musa meniawab,

"Tuhanlru lebih mengetahui orang yang [patutJ memba'wa petuniuk

dari sisi-Nya.") maksudnya adalah dirinya. Dia mengemukakan

dengan ungkapan ini supaya tidak secara terus-terang mengemukakan

maksudnya sebelum jelasnya hujjah bagi mereka.
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Jumhur membacanya 6;,J9, dengan hvruf wmyu.

Mujahid, Ibnu Katsir, dan Ibnu Muhaishin membacanya jri
e-i,tanpa huruf warryu. Begitu juga dalam Mushaf-Mushaf penduduk
Makkah.

. 'Orang-opng Kufatr 
-kecuali 

Ashim- membacanya 'okVi
,tl,tht z4O'i ldan siapa yang alcan mendapat kesudahan [yang baikJ di
aklirat), dengan huufyaa', dengan anggapan ismbfiadalah f,4
)\3Ji. Bentuk mudzakkar-nya ini adalah karena adanya pemisah.

Lagipula, latazhitu adalatr tainrts majizni (bukan muantatsnhf.iml.

Ulama yang lain membacany" iK, dengan huruf taa'. lnr
lebih jelas daripada qira'ah yang pertarna.

- Maksud 16( di sini adalah dunia, sedangkan maksud '^:*
,ri( ltesua**- 9r+"1 adatah negeri akhirat. Maknanya yaitu, d.
iitl;,A Lgtir 'i ijir lriupa yang akan mendapat kesudahan yang

baik).

Dhamir pada kalim at (,i!s,hi Af- { ilg @ewnggthwa
tidaklah alran mendapat kcmenangan orang-orang yang zhatim)
adalah dhamir sya'n. Maksudnya, sesungguhnya perihalnya adalah
tidak akan mendapat kemenangan orang-orang yang zhalim.
Maksudnya, mereka tidak akan memperoleh keb'aikan. Bisa juga yang

dimaksud ):Xi 
2^jiadalatr 

penutup kebaikan.

Fir'aun berkata, ,-r;L gu H LelL tai t6k<a""
berlrata Fir'aun, "Hai pembesar kaumh+ aht tidak mengetahui tuhan
bagimu selain aht.').Si terlaknat ini hanya berpatokan pada klaim
batil untuk mengelabui kaumnya dari pernyataan Musq karena

sebenarnya dia telah mengetahui batrwa Tuhannya adalah y'.Jlah 'Azza

wa Jalla.

Kemudian dia kembali kepada kesombongan dan

keangkuhannya, serta berupaya memberi kesan kepada kaumnya akan
kesempurnaan kekuasaannya, maka dia berkata, ,8j &;Y.it_r)3rj?
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(malra balrarlah hai Haman untukht tanah liat) hngga menjadi batu

bata, l* j J1*, (kcmudian buatlah untulrlru bangunan yang

tingg) dari -analliatyangtetah dibakar hingga menjadi batu bata ini.

!-;i' 41 6t 8 rp @upava atu danat.y3ik metihat,Ty.o': Musa)'$t6t'g;F
,** ,:ii IX 1*it t"padanya). '*S:t A ffi{ i-b Oo

t4t1< t. /1z
ry

sesungguhlya aht benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-

grang pendusta).

,ili #,*.i"ii i7';.A.:t j"ik;S (dan bertaht anghthlah

Fir'aun dan bala tentaranya di bumi [MesirJ tanpa alasan yang

benar). Maksud ,*::rt ini adalah negeri Mesir. ]6n)i [yakni dari

jg-lVl adalah merasa besar tanpa hak, batrkan secaxa lalim, karena

dia tidak punya alasan untuk menyangkal pernyataan Musa, dan tidak

ada keraguan dalam menghadapi mukj izat-mukj iz"at yang ditunjukkan

oleh Musa

AFj_* 4 #tljSj gan merepa menyangtra baywa

merelra tidak atran dtkcmbaltkan kepada Kami) maksudnya adalah

Fir'aun dan bala tentaranYa.

Maksud 6F.j- (dikembatipan) adalatr pembangkitan

kembali.

Nafi, Syaibatr, Ibnu Muhaishin, Humaid, Ya'qub, Hamzah,

dan A Kisa'i membacanya tbi f (tia* akan kembali), dengan

fathahpadahuruf yaa' dan kasrah pada hurufTiim dalambentuk bina'

lilfs'il.

Ulama yang lain membacanya 6F.j- S (ttdak almn

ditrenbalikan), dengan dhammah pada huruf yaa' dm fathah pada

hurufTiira dalam benftJk bina' lil nafd.

Abu LJbaid mcmilih qira'ahyang kedua

i3-;St '"6541 (maka Kami huhtmlah Fir'aun dan bala

tentaranya) setelatr mereka anglcutr dalam kekufuran dan melampaui

batas. dt A ffJlL (latu Kami lemparknn mereka lce dalam laut),
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yakni rt, e eg Gami lemparkan mereka ke dalam laut).

Penjelasan tentang ini telatr dikemukakan. '*i <rU 6;S;A
<+*i,rt (malra lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang
zhalim). Khithab ini untuk Nabi Muhammad SAW, yakni maka

lihatlah, hai Muhammad, bagaimana akibat perkara orang-orang yang

kafir ketika mereka menjadi binasa.

'9i 3y 6i4 't$ pgt (dan Kami jaditan mereta
pemimpin-pemimpin yang menyeru [manusial ke neraka) maksudnya

adalah, Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang diikuti dan

dipatuhi di kalangan kafir. Dengan terus-menerusnya mereka di atas

kekufuran dan pembangkangan, maka seakan-akan mereka menyeru
para pengikut mereka ke neraka, karena para pengikut itu meniru dan

menempuh jalan mereka.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, tidak ada

yang datang dengan mereka. Orang-orang yang datang setelah mereka

tidak menganggap mereka dan tidak mengikuti perbuatan mereka.

Pendapat pertama lebih tepat

6rfri{ l:"ti!t tji <ao pada Hari Kiamat mereka tidak
akan ditolong) maksudnya adalah, tidak seorang pun menolong

mereka dan tidak ada pencegah yang mencegah mereka dari adzab

Allah.

''*41, Qtri :$ A ijl:fi (dan Kami itanl@n labtat kepada

merelra di dunia rnr) maksudnya adalah 'L4A yakni pengusiran dan

penjauhan. Atau, Kami perintatrkan para hamba untuk melaknat

mereka, maka setiap yang menyebut mereka adalah melaknat mereka.

.Pengertian yang pertarna lebih tepat.

iy-;5ii 5r; i ,1i$i5i <ao" pada Hari Kiamat mereka

termasuk or(mg-orang Wng dijauhkan [dari rahrnat Allah). L-tA,
adalah yang diusir dan dijauhkan.
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Abu Ubaidah dan Ibnu Kaisan berkata, "Maknanya adalah,

termasuk orang-orang yang dibinasakan dan dibenci."

Abu Zaid berkata, "€ii - Ui - U$ h' € artinya adalah,

Allah menjauhkan si fulan dari segala kebaikan."

Abu Amr berkata, *'+i '.:*;i 
-secara 

tal&fif- artinya Li-$
{engan tasydiF."

Ada juga yang mengatan bahwa 'C#' artrnya yang buruk

bentuknya.

'Amil padaii dibuang, dan perkiraannya adlm y'Ui' et-'4't
(dan mereka dijauhkan pada H:ari KiamaQ. Atau ini di-'athf-kan

(dirangkaikan) kepada posisi 6tri t$ O @i dunia ini), yalrrri, darr

Kami ikutkan laknat kepada mereka pada Hari Kiamat. Atau di-'athf-

kan kepada '-*4ltdengan anggapan dibuangny a mudhaf,yakni {ifli
p$lr (dan laknat Hari Kiarnat).

A+il ,ri 6( '$ft (dan sesungguhnya telah Kami

berilran kepada Musa At Kitab) maksudnya adalah Tadrat. U ,X.:y.
J:'ii <.'t$fi KlA gesudah Kami'binasakan generasi-generasi vang

terdahulu) maksudnya adatatr kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, dan lain-

lainnya.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah, setelah

Kami binasakan Fir'aun dan kaumnya dan Kami benamkan Karun.

Manshub-nya ql3tt tW (untuk meniadi pelita bagi

manusia) adalah karena sebagai maful lah atat haal, yaktti Kami

berikan kepada Musa Kitab agar manusia diterangi dengannya, atau

dalam keadaan sebagai pelita bagi manusia sehingga dengan itu

mereka dapat melihat yang haq dan menuju kepadanya, serta

menyelamatkan diri mereka dengannya dari kesesatan.

1a.2. . , -\ r ! ,---a-1)) \serta rahrytat) bagi mereka dari Allah yang merahmati

mereka dengannya 'bt5'{-;i*A 1"g* mereka ingat) akan nikmat-
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nikmat ini sehingga mereka kepada Allah, beriman, dan

menerima para penyeru-Nya yang mexngajak kepada apa-apa yang

mengandung kebaikan bagi mereka

Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibrru Abbas, "-r*#-(32<rrtrsri pembantuht
untuk membenarkon [perkataanJh) maksudnya adalatr eW 'rf
(untuk membenarkan [perkataan]ku)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata, "Ketika
Fir'aun berkata j4b *ttqH i4L^j3l\41n-(hai pembesar

kaumlan, aht tidak mengetahui tulun bagimu selain aht), JlbrJrl

berkata, 'Wahai Tuhanku, hamba-Mu telah melampaui batas, maka
izinkanlatr aku untuk membinasakannya'. Allah lalu berfirman, 'Hai
Jibril, dia hamba-Krl maka dia tidak akan mendatnrlui-Ku. Ada waktu
tertentu yang dia akan sampai padanya'. Ketika Fir'aun berkata, (tJg
$* ?, (Atutah Tuhanmu yang paling t4gt).(es. An-Naazi'aat

l79l: 2$ Allah berfirman, 'Hai Jibril, doanru telah berlaku terhadap

hamba-Ku, dan telah tiba waktu pembinasaannya'."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda: <rt* $'u 6',>1p r;1 ,b?? 4,6 yu;tS

tqti.j& hr 'oiitt$ .6b or,$l @ orr ,j,i .<*pli '&, 61 ,l:jti
("blr} (Dua katimat yang diucapkan oleh Fir'aun lafu tidak
mengetahui tuhan bagimu selain ahl daa fafulah Tuhanmu yang
paling tinggtJ, jarak antara kcdurrya adalah empat puluh tahun.

Maka Allah mengadzabrrya dengan adzab di alchirat dan adzab di
dunia).66

Abdurrazzaq, AM bin Humai{ Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu
Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadab dia berkata: Telatr sampai

kepadaku, bahwa Fir'aun adalah orang yang pertama kali merebus

dengan batubara.

66 Dha'iq
Disebutkan oleh Al Albani dalam Dha'f Al Jami' (4272) dari hadits Ibnu Abbas.
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Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Juratj.

Diriwayatkan oleh Al Baz-zal Ibnu Al Mundzir, Al Hakim,

dan dia menilainya shahih serta Ibnu Mardawaih dari Abu Sa'id, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, ,yt lizill li €j li 6i?s Uiif g

.is7'*; Jn f-it * ,i,j\i t-.: &igilt tlf.i:; "r;.:-lr b ql".i;4.;

<&ti ,ttit t(nf r; #.b+63 ,;'i€.fi :u,i> ,{f''ji;'dt gtdiHah

Allah membinasalcan suatu kfrum, tidak pula suatu generasi, tidak

pula suatu umat dan tidak ptla perduduk suatu negeri dengan suatu

adzab dmi langit semenjak menurwtlan Taurat ke muka bumi selain

negeri yang [penduduloryal dirubah wuiudrrya meniadi kera-kera.

Tidakkah kalian perhatian firman-Nya, "dan sesungguhnya telah

Kan i berikan kepado Musa Kitab [TawatJ sesudah Kami binasakan

generasi-gerurasi yang terdahulu ).'s7

. Dikeluarkan juga oleh N Bazn, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi

Hatim dari jahr lainnya, dari Abu Sa'id, secara mauquf.

'uiKir';i1,lj ttyca:i; +gF *9,X63
vr"33i,&6ji,6j,$6Ks: 6-ta$r

(L €SS tai!" ed W 6$ $ -*-LirG (L
n?L;J, rrSJ qG 

+ tA, *y_&6 @ <^*
;{tr 6r# s ;-* n riJur19 : i3.4i

6? Sanadnya shahih.
Dikeluarkan oleh Al Hakim Ql4O8), dia berkata, "Shahih," dan disepakati oleh

Adz-Dzahabi.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Maima' Az-Zmta'id (7188), dan dia berkata,

"Diriwalatkan oleh AI Bs'z t secara na,4{ dan narfu'. Para perawinya adalah
para perawi lsh-Shahih." Itumemang sebagaimana yang dikatakannya.
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e$ ;;:"i q:4f1 wJ ljj@ 6ig{
a <,K{ #:;'& {;; (JLej -{i Lzj,iij
u'52 cJ-*5'6G( * e 3:rt fr:reff @r'wfii
ot;y'66 k,t iij'6JT"1tu- pj&;, c)

i i,i x -4. r#, GC$ @ -"rX :rr6fj6, fr_J;
Ai#.joy@-q*f'Loy{g%u&
a.i ha; g * 3:A us i:C;t 5#.ts"&6
{ $,rd; #@ "o+,gi i}{r,s+{.ii 6t"$i a
.*i-#q;:5fr&i*ru;i]i <.r!:s€fiJlii

-#,c Key-cj q HI *y"e,vr; $,6 
-dt liiriy@ SpS-

)Gii"'b_,i3 $J W q ;tj iA'i;,$_,^A- J@ a;,2
e Vj e,-ui'V, i,Q, @ <H iitr:, (; .*:r$i

@F ak+i( 6;, \ -w 
iiL -Kfr.' -#5 (3G-6'66

{rA J{"U ;.s;*-iti bd{; 6 J,s;; { .iy
{5U u,;ir;i 6e difi $ .y66_, @ 6.;rii-
'S-Js ffi e.64, ar,f aiz AtG*q; vG ;ij r{-r,

@<;t;.{#4
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"Dan tidaklah kamu (Muhanmad) berada di Sisiyang sebelah

Barat ketika Kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada
pula kamu termasuk orang4rang yang menyalrsikan. Tetapi kami
telah mengadakan beberapa generusi, dan berlalulah atas mereka

mosayang panjang, dan tiadalah kamu tinggal bersama-sarrra

penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada

mereka, tetapi Kami telah mengutns rasul-rasul Dan tiadalah kamu
berada di dekat gunung Thur ketika Kami menyeru Musa), tetapi
(Kami beritahukan itu kcpadamu) sebagai rahmat dari Tuhanmu,
supaya kamu memberi peringatan kepada kawn (Quraisy) yang

sekali-kali belum datang kqada mereka pemberi peringatan
sebelum kamu agar mereha ingal Dan agar mereka tidak

mengatakan ketika adzab mcnimpa mcreka disebabkan apa yang
mereka kerjakan, 'Ya Tuhan kart, mengapa Engkau tidok

mengutus seorang rasul kapada kamir lalu kami mengikuti ayat-
ayat Engkau dan jadilah harrritermasuk orang-orang mukmint.
Maka tatkala datang kepada nereha kebenaran dari sisi Kami,

mere ka b erkata,' Mengapahah tidak diber ikan kep adany a

(Muhammad) seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu?'
Dan bukankah mereka itu telah ingkar fiuga) kepada op, joog
diberikan kepada Musa dahulu; mereka dahulu telah berkata,

'Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu,.
Dan mereka (iuga) berkata, 'Sesungguhnya kami tidak
mempercayai masing-nasing mereka itu'. Katakanlah,

'Datangkanlah olehmu sebuah Kitab dari sisi Allah yang Kitab itu
lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al

Qur'an) niscaya aku mcngileutinya, jika kamu sungguh orang-
orang yang benar'. Maka jiha mereka tidak menjawab

(t a nt a n g an m u), k eta h uiloh b ahw a s es ungg uhny a me r e k a h a ny ala h

mengikuti hqwa nafsu mcreka (belaka). Dan siapakah yang lebih
sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak

mendapat petunjuk dariAUah sedikit pun Sesungguhnya Allah
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tidak mcmberipetuniuk hepada orang-orang yang zhaliln Dan

sesungguhnya telah Kami tutunkan berturut-turut perkataan ini (Al

Qur'an) kepada mereha agar mereka mendapat pelaiaran. Orang-

orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Kitab sebelumAl

Qur'an, mereka beriman (pula) dengan Al Qur'an itu-Dan apabila

dibacakan (Al Qur'an itu) kepada merekar'mereka betkata,'Kami

beriman kepadanya; sesungguhnyaAl Qut'an itu adalah suatu

kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya

adalah orang-orang yong membenarkan(nya)'. Mereka itu diberi

pahala dua kali disebabkan kesabaran mereha, dan mereka

menolak kejahatan dengan kabaikan, dan sebagian dari apayang

Kami rezekikan kepada mereka, mereka naJkahkan Dan apabila

mereka mendengar perkataan yang tidak betmanfaat, mereka

berpaling daripadanya dan mereha berkata,'Bagi kami amal'amal

kami dan bagimu arnal-amalmu, heseiahteraan atas dirimu, kami

tidak ingin bergaul dengan orang-orangiahil'. Sesungguhnya l,camu

tidak akan dapat membert petuniuh kepada orang yang kamu

kasihi, tetapi Allah memberi petuniuk hepada orang yang

dihehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orong-orang yang

mau menerima petuniuk Dan mereka berkata, 'Jika kami

mengihuti petunjak bersama kamu, niscaya kami akan diusit dari

negeri kami'. Dan apakah Kami tidah meneguhkan kedudukan

mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang

didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macarn

(tumbuh-tumbuhan) untuk meniadi rez.ehi (bagimu) dari sisi Kami?

Tetapi kebanyakan tnereka tidah mengetahui"

(Qs. Al Qashash l2\z aa-57)

Firman-Nya, 9# gh ,rK 6 (dan tidatrlah kamu

[MuhammadJ berada di sisi yang sebelah Barat) mulai menerangkan

penuruuul Al Qur'an, yakni tidaklah engkau, hai Muhammad, berad

480 TAFSIR FATHUL.QADIR



di sisi gunung itu yang sebelah Barat. Jadi, ini bentuk pembuangan

maushuf (yang disifati) dan menempatkan sifat pada posisinya.

Pendapat ini dipilih oleh Az-Z,anaj.

Sementara itu, Al Kalbi berkat4 "Di sisi lembatr yang sebelah

Barat, yakni tempat Musabermunajat keapda Tuhannya.

'.f'ii ,rt) t+rail, 4ltctttra Kami menyampailcan perintah

lrepada Musa) maksudnya adalalt Kami sampaikan kepadanya dan

Kami tetapkan perintah bersamanya untuk disampaikan kepada

Fir'aun dan kaumnya {t-7t$fi n irK 6 (dan tiada pula kamu

termasuk orang-orang yang menyaksikan) hal itu sehingga engkau

bisa memahami dan memperhatikan hakikatrya dari sisimu sendiri,

karena jelas bahwa untuk memahami rincian kondisi-kondisi itu tidak
mungkin dihadiri dan disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad

SAW. Sementara itu, dalildalil yang shahihjuga menyatakan bahwa

beliau tidak menerima informasi itu dari manusia lainnya dan tidak

diajarkan oleh seorang manusia pun, sebagaimana kami kemukakan.

Jadi, jelaslah bahwa pengetahuan tentang hal itu berasal dari Allah
SWT, yang berupa wahyu dari-Nya kepada Rasul-Nya melalui
malaikat yang turun membawakan berita itu. Dengan demikian,

redaksi ini sama seperti redaksi firman-Nya, 6;1t t+ 4-i eK Ci
'€J K *3 # @adalrat kamu tidak hadir beserta mereka, ketika

mereka melemparkan anok-anak panah mereka [untuk mengundiJ

siapa di antara mereka yang akan memelihara (Qs. Aali
'Irnraan pl: a$.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna 'j{rt,;} 8y?i1i.iy
adalatr, ketika kami menugasi dan memerintahkannya.

Ada juga yang mengaakan bahwa maksudnya adalah, Kami
memberitahunya bahwa umat Muhammad adalah sebaik-baik umat.

a
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Penafian keberadaannya di sisi sebelatr Barat tidak berarti

menafikannya termasuk yang menyaksikan, karena bisa saja hadir

namun tidak menyaf.sikan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud <ry!$ aaaahT}

orang yang dipilih oleh Musa.

Qtr GGn VSS Qetapi kami tetah mengadakan beberapa

generasi) maksudnya adalah, Kami telah menciptakan umat-umat di

antara masamu, hai Muharnmad, dan masa Musa. 3l:fi '# ',ftLffi

(dan berlalulah atas mereka mcna yang paniang) sehingga syariat-

syariat serta hukum-hukun berubah dan agarna-agama pun telah

dilupakan, akibatnya mereka meninggalkan perintah Allah dan

melupakan wasiat-Nya. Ini seperti firman-Ny 
", 

'fifi ;3r 
":fi#L 

3(E

(Kemudian berlalulah masa yang paniang atas merelca lqlu hati

merelca menjadi keras). (Qs. Al Hadiid [54: 16). Ayat ini dijadikan

dalil, bahwa Allah SWT telah mewasiatkan kepada Musa mengenai

Muhammad SAW dan untuk beriman kepadanya. Namun setelatr lalna

waktu berlaku dan generasi demi generasi berlalu, mereka lupa akan

wasiat-wasiat itu dan tidak melaksanakannya.

6-X 6 e. L-SG i.rU V2 (dan tiadalah kamu tinggal

bersama-sama penduduk Madyan) maksudnya adalatr tidak tinggal di

antara mereka sebagaimana Musa sehingga engkau bisa membacakan

kepada penduduk Makkah tentang berita mereka dan mengisahkan

kisah mereka dari dirimu sendiri.

Polanya )u'tii - tf-f, -itl - ,ti-- ,;i.
Dzu Ar-Rumatr berkata,

t'L ?1;, 
"6q 

d ^r-;); l? G.ok'"n
"Sungguh, telah ada ma:ta tinggal rr^ o'ronr kau tinggali,

dimana kau habiskan pepohonan dan telah bosan pula yangiemu."

t
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eit l;:t; e;'-t,t
"Malca dia pm tinggal di tempat yaig dapat dimasuki oleh tamu."

Maksudnya adalatr tarnu yang menetap.

Ulama lainnya mengatakan,

J:;:it J;, ;'irVr ;v
"Telah lorn belalu mala tinggal utusanyang diturunlcan-"

GiI. i$;W (dengan membacakan ayat-ryat Kami kepada

mereka) maksudnya adalah membacakan kepada penduduk Madyan

dan belajar dari mereka

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

mengingatkan mereka akan janji dan ancaman.

Kalimat tersebut berada pada posisi nashab sebagai haal atau

lchabar kedua. Bisa juga kalimat ini sebagai khabar, sement*a li?6

sebagu haal.

A1 Farra menganggapnya sebagai kalimat permulaan. Seakan-

akan dikatakan, *Inilah engkau membacakan kepada umatmu-"

<^y:i. (L(g: $etapi Kami telah mengutus rasul-rasul)

maksudnya adalah, Karni mengutusmu kepada penduduk Makkah, dan

Kami turunkan kepadamu berita-berita ini. seandainya tidak

demikian, tentulah engkau tidak akan mengetahuinya.

Az-7anaj berkata, "Maknanya adalah, sesungguhnya engkau

tidak menyaksikan kisah-kisah para nabi itu dan tidak pernah pula

dibacakan kepadamu, akan tetapi Kami mewahyukannya kepadamu

dan Kami tuturlcan kisatr-kisah itu kepadamu."

G;C it# Uy-(36 (dan tiadalah kamu berada di dekat

gunung Thw tretita Kami mer,yeru [Musa|) maksudnya adala]r, dan

tidaklah engkarg hai Muhammad, berada di dekat gunung yang
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bemama Thur ketika Kami menyeru Musa saat dia datang ke tempat

yang telatr ditentukan bersama 70 orang (yang dipilihnya).

. suatu pendapat menyebutkan bahwa yang diseru adalah umat

Muhammad SAW.

Wahb berkata, "Ihr karena ketika Allah SWT menyebutkan

kepada Musa bahwa Dia mengutamakan Muhammad dan umatnya,

Musa berkata, 'Wahai Tuhanhl perlihatkanlatr mereka kepadaku'.

Allah berfinnan, 'sesungguhnya engkau tidak akan berjumpa dengan

mereka. Jika kau mau, aku akan menyeru mereka lalu Aku

perdengarkan sunra mereka kepadamu'. Musa menjawab, 'Baiklah,

wahai Tuhanku'. Allah pun berfirrran, 'Wahai umat Muhammad'.

Mereka pun merfawab dqri tulang-tulang punggung nenek moyang

mereka."

Jadi, makna ayat tersebut berdasarkan pemaknaan ini adalah,

dan tidaklatr engkau, hai Muhammad, berada di dekat gunung Thur

ketika Kami berbicara kepada Musa lalu Kami menyeru umatnu.

Insyaallah di akhir pembahasan bagian ini akan kami

kemukakan riwayat yang menunjukkan dan menguatkan ini, serta me-

rajih-kanrrya.

4 n''^-3 tStr:1t"npi [Kami beritahukan itu kepadanuJ

sebagai rahmat dori Tutnnnnr) maksudnya adalah, akan tetapi Kami

lakukan itu sebagai rahmat dari Kami kepada kalian.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah, Kami

mengutus dengan Al Qur'an sebagai rahmat bagi kalian.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah, Kami

mengajarkan kepadamu

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah, Kami

memberitatrukan kepadamu.

Al Akhfasy berkata,'?osisinya nashab-"
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Maksudnya adalah lafaztr ';1'13 karena dianggap sebagai

mashdar,yakni z.,ji'ltAe; lgi.
Az-7.ajjaj berkata, iItu adalah maful min ajlih, yakni Kami

lakukan itu terhadapmu karena rahmat."

An-Nahhas berkatq "Maksudnya adalah, engkau tidak
menyaksikan kisah-kisah para nabi rtq dan tidak pernah dibacakan

kepadamu, akan tetapi Kami mengutusmu dan.mewatryukannya
kepadamu sebagai rahmat."

Al Kisa'i berkatq *Itu adalah khabar untuk Ot yang

diperkirakan, yakni '^;i U; lG '#t Gkan tetapi hal itu sebagai

rahmat)."

Isa bin Umar dan Abu Haiwah membacanyu'z:&i, dengan
rafa', dengan perkiraan 'At -'f irSfi fuf.* tetapi engkau adalah
rahmat).

Al Kisa'i berkata, "Rajh' itu karena dienggap sebagai ism isr?

yang diperkirakan.'

Pendapat (Al Kisa'i) tersebut jauh dari mengena, kecuali
dengan perkiraan bahwa kalimatnya telah sempurna.

Huruf taam padakalimat 6fi i l* n fiA-e 65 3*3-
(supaya lramu memberi peringatan kepada lcaum [QuraisyJ yang
selrali-lrali behm datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum
kamu) terkait dengan fi'I yang diperkirakan dengan berbagai
perkiraannya.

Maksud (5 A sini adalah penduduk Makkah, karena belum
datang kepada mereka seorang pemberi peringatan sebelum Nabi
SAW.

Kalimat ,Ard 
-t7 gang sekali-kali belum datang kzpada

merelra...) adalatr sifat rmtuk (;i Cf.""-1. $igfi ;ifu @g*
merelra ingat), yakni agar mereka sadar dengan peringatanmu.
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'6;{3 ei {,Xq"4; # 6 *i:(dan agar meretrn

tidak mengataknn kettka adzab menimpa mereka disebabkan apa yang

merelra kerjatmn). fj ioi untuk mencegatr, dan J b.r"rtu y*g
dicakupnya berada pada posisi rafa' sebagai mub.tada', sementara

penimpalnya dibuang.

Az-Z,ajjaj berkatq "Pirkiraannya yaitu, tidaklah . Kami

mengutus rasul-rasul kepada mereka melainkan untuk menyingkirkan

alasan-alasan mereka, seperti firman-Nya , ';rYi 
;1fr S" 1;1l,abK$

S!!S\ 1dg* supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah

sesudah diutusnya rasul-rasul itu). (Qs. An-Nisaa' [4]: 165)."

Ibnu Athiyyah memperkfuakan bahwa penimpalnya adalatr,

niscaya Kami segerakan adzab kepada mereka. Perkiraan ini

disepakati oleh Al Wahidi, dia berkata" "Maknanya adalah,

seandainya mereka tidak beralasan dengan tidak diutusnya rasul-rasul

kepada mereka, tentulatr Kami menyegerakan adzab kepada mereka

karena kekufuran mereka."

Kalimat '6# (dan agar mereka tidak mengatakan)

dirangkaikan kepada G dan termasuk cakupan f1-. Uuf*dnyq
dan agar mereka tidak meng atarlan' {r; Uy e.Y"5 

-{i CJ fy"
Tuhan lromi, mengapa Engkau tidok mengutus seorang rasul kapada

lrami). 'tri V*rg kedua ini adalah dorongan atau anjuran, yakni ,i
'!* "C 'ltt i q'&\l (mengapa Engkau tidak mengutus seorang

rasul kepada kami dari sisi-Mu). Penimpalnya adalatr ,$i; []1Qot,
lrami mengihtti ayat-ayat Engknu). Kalimat ini berada pada posisi

nashab dengan disembunyikannya of karena sebagai penimpal kalimat

anjuran.

Maksud btfli adalah ayat'ayat yang dit,runkan, yang sangat

jelas dan nyata. Di-'athf-kannya (dirangkaikannyq fij* kepada

G adalatr karena perkataan itu sebagai sebab pengutusan rasul,

akan tetapi adzab itu sebagai sebab munculnya perkataan itu. Jadi,

adanya perkataan itu adalah karena keberadaan adzab itu, sehingga
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seakan-akan menjadi sebab diutusnya rasul-rasul karena sebab

perkataan itu.

'4r# A <rK (dan iadilah trami termasuk orang-orang

mubnin) terhadap ayat-ayat ini. Makna ayat ini yaitu, seandainya

Kami mengadzab mereka,.tentulatr mereka berkata, "Sudah berlalu

lama pengutusan pila rasul, dan Allah belum mengufus seorang rasul

pun kepada kami." Mereka mengira bahwa itu alasan mereka yang

bisa diterima, padahal tidak ada alasan dari mereka yang diterima

setelah sampainya berita-berita para rasul kepada mereka. Akan tetapi

kami menyempurnakan hujjah dan menyingkirkan alasan itu, serta

Kami sempurnakan penjelasan dengan mengutus engkau, hai

Muhammad, kepada mereka.

6j c)u,'Ji<$-*;t 6G(*,A:f ii4€fi (matra

tatlcala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, merekn

berlcata, "Mengapakah tidak diberikan kepadanya [MuhammadJ

seperti yang telah diberikan kcpada Musa dahulu? ") maksudnya

adalah, tatkala datang kepada penduduk Makkah kebenaran dari sisi

Allah, yaitu Muhammad SAW dan Al Qur'an yang diturunkan

kepadanya, mereka berkata sebagai bentuk pembangkangan mereka

da5r penentangan dengan kebatilan, "Mengapa Rasul ini tidak diberi

seperti apa yang diberikan kepada Musa, yaitu ayat'ayat yang

diantaranya adalatr Taurat yang diturunkan kepadanya sekaligus?"

Allah lalu menjawab mereka dengan frman-Nya, lilA-pJ
fr U tij 'OJ -6" 

(d.an bukankah mereka itu telah ingkar tiis"l
lrepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu), yakni sebelum

mereka mengatakan ini, atau sebelum munculnya Mtrhammad.

Maknanya adalatr, mereka juga ingkar terhadap ayat'ayat Musa

sebagaimana mereka ingkar terhadap ay at-ay at Muhammad.

Kalimat frfi gt;= $E lmeretra dahulu telah berlcata,

"Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu'membantu.")
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adalah katimat permulaan untuk menegaskan kekufiran dan

pembangkangan mereka

Maksud perkataan mereka 9!3/-, (dua ahli sihi) adalatr Musa

dan Muhammad.

'jtoflrt adalah i,ir;fr (saling banhr), yakni keduanya saling

membantu dalarn sihir.

Dhamir pada kalimat 1#4- i33 far" bukankah mereka itu

telah ingkar [iugaD ditujukan untuk orang-orang kafir Quraisy.

Adajuga yang mengatakan untuk orang-orang Yahudi.

Pendapat yang pertarna lebih tepat, karena kaum Yahudi tidak

mencap Musa sebagai tukang sihir, adapun yang mencapnya demikian

adalah orang-orang kafir Quraisy dan yang serupa mereka. Kecuali

bila maksudnya adalatr yang mengrngkari kenabian Musa, seperti

Fir'aun dan kaumnya, maka memang benar mereka mencap Musa dan

Harun sebagai tukang sihir, akan tetapi mereka bukan golongan

Yahudi.

Bisa juga dhamir itu untuk orang-orang yang mengingkari

Musa dan yang mengingkari Muhammad, karena orang-orang yang

mengingkari Musa mencapnya sebagai tukang sihir, dan orang-orang

yang mengingkari Muhammad juga mencapnya sebagai tukang sihir.

Ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya adalah, dan

bukankah kaum Yatrudi pada masa Muhammad juga telah ingkar

kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu, yaitu mengenai

berita gembira tentang kedatangan Isa dan Muhammad?!

Jumhur membacanya )tgr-' (dua ahli sihir). 
.

Orang-orang Kufah membacanya bt;,+ (dua sihir), yang

maksudnya Taurat serta A1 Qur'an.

Ada mengatakan batrwa maksudnya adalatr Injil dan A1

Qur'an.
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l
Al Farra berpendapat dengan yang pertama, sementara Abu

Zaid berpendapat dengan yang kedua.

Ada juga yang berpendapat batrwa dhamir pada kalimat 'f15
'lW.(dan butankah mereka itu telah ingkar [iugaJ) adalah untuk

orang-orang Yahudi, dan yang mereka ma}sudkan dengan perkataan

mereka gtfb (dua ahli sihir) adalatr Isadan Muhammad.

W ,fr$fJ$ (dan mereka [iusal berkata, "sesungguhrqn

kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu.") maksudnya

adalah tidak mempercayai Musa dan Muhammad, atau Musa dan

Harun, atau Musa dan Is4 sesuai dengan perbedaan pemaknaan tadi-

Demikian pemaknaannya berdasarkan qira'ah jumhur [yakni |t-fl',
(dua ahli sihir)|. Adapun berdasarkan qira'ah yang kedua" maka

maksudnya adalah Taurat dan Al Qur'an, atau Injil dan Al Qur'an.
Redaksi ini menegaskan yang sebelumnya, yaitu mencap para nabi

sebagai ahli sihir, atau mencap kedua Kitab itu demikian dan sebagai

penegasannya.

Allah kemudian memerintahkan Nabi-Nya agar mengatakan

kepada mereka suafu perkataan yang tidak mampu mereka penuhi, S
{$ WuA 'i;rt *q#,$V6oto*ontah, "Datangkantah

olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih [dapatJ
memberi petunjuk dgripada keduarrya fTaurat danAl Qur'anJ niscaya

aht mengilafiinya). Maksudnya, katakanlah kepada mereka, hai

Muhammad, "Datangkanlah.olehmu sebuatr kitab yang lebih dapat

memberi petunjuk daripada Taurat dan Al Qur'an."

Kalimat )-$ lrx"oyo aht mengifuttnya) sebagar penimpal

kata perintah.

Mayoritas ahli qira'ah membacanya dengan jazm karena hal

itu.

Zarrd bin Ali membacarrya'1'$, dengan rafa' l<arena dianggap

sebagai kalimat permulaan, yakni 'Afi * (lalu aku mengikutinya).
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Al Farra berkatq "Berdasarkat qira'ah ini, maka lafazh itu

sebagai sifat untuk qg;'
Redaksi tersebut mengandung cemoohan bagi mereka, dan

menunjukkan bahwa qira'ah orang-orang Kufatr tyakni 9{r;4 @n
sihir)J lebih kuat daripada qira'ah jurnhur [yakni gt-tu (dua ahli

sihi)|, karena redaksi ini kembali kepada kedua Kitab, bukan kepada

kedua rasul.

Makna <-*i-* b irLfiika kamu sungguh orang-orang

yang benar) adalalu jika kalian adalah orang-orang yang benar

mengenai pernyataan kalian terhadap kedua rasul itu, atau terhadap

kedua kitab itu.
/. ... I ,A 'j-r#- i &,f, (maka iika mereka ttdak meniawab

[tantangannz/) makzudnya adalah, tidak melalukan apa yang engkau

tantangkan kepada mereka, yaitu mendatangkan sebuatr kitab yang

lebih dapat memberi petunjuk daripada kedua kitab itu. Penimpalnya

adalah fti6{ 6;$- 6 '{;fr' 6"nnuibh bahwa sesungguhnya

merelca hanyalah mengihtti hawa nafsu mereka [belakaf, yakni

hanya mengikuti pandangan-pandangan mereka yang menyimpang

tanpa hujjah dan bukti.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah, jika

mereka tidak memenuhi ajakanmu untuk beriman kepada apa yang

engkau bawa. Muta'addi-nya fi'l l*#- dengan kata bantu huruf

laam adalahsalah satu yang dibolehkan.

$i <; "1n hA; "3 ,r|vt U; (dan siapakah vang

lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan

tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun) maks',tdnya adalah,

tidak ada seorang pun yang lebih sesat darinya, batrkan dialah orang

yang sempurna dalam kesesatan.

l*;g'dici{'irt61(sesuns*twaAllahtidakmemberi
petunjuk trepada orang-orang yang zhalim) terladap diri mereka
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sendiri dengan kekufuran dan pendustaan terhadap para nabi, serta

berpaling dari ayat-ayat Allah.

&lt 'l W) ;l; (dan sesungguhnya telah Kami turunkan

berturut-turut perlcataan ini [Al Qur'anJ kcpada mereka). Jumhur
' membacanya (it is, dengan t asy di d pada htruf s haa d.

Al Hasan membacanya secara t arthfif ly aklrri tanpa t asy di dl.

Makna ayat ini adalah, Kami susulkan sebagiannya kepada

sebagian laiq dan Kami utus rasul demi rasul.

Abu Ubaidah dan Al Akhfasy berkata, "Maknanya adalah,

Kami sempurnakan."

Ibnu Uyainatr dan As-Suddi berkata "Maksudnya adalah

Kami terangkan."

Ibtru Zaid berkata, "(Maksudnya adalah) Kami sambungkan

unhrk mereka kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat, sehingga

seakan-akan mereka menyaksikan akhirat sewaktu masih di dunia."

Pemaknaan yang pertama lebih tepa! yaitu diambil dari ,Pi
,fr W. JgTir 6enyambungan tali sebagiannya dengan sebagian

lainnya). Contohnya adalah ucapan penyair berikut ini,

k; Jtj | ?b*p JA d> lt 11 t:rjy 1'&
"Maka kotakanlah kcpada bani Marwcm, mengapa perlindunganht

dengan tali nan rapuh masih juga merqrumbung."

Imm' Al Qais berkata,

14 zl I c. . ont- l' t--l

,P-r # )r's 4;u-

"Membalikkan telapak tanganrrya dengon tali yang tersambung."

Dlamir p"h'{ $cpada mereka)kembali kepada orang-orang

Quraisy.
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Ada yang mengatakan kepada orang-orang Yahudi.

Adajuga yang mengatakan kepada semuanya.

6;516- # Af* mereka mendapat pelajaran) sehingga

menjadi sebab keimanan mereka karena takut ditimpakan kepada

mereka apa yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum mereka.

4;i a -$!t 'fi4t; uil @rors-orang yang telah Kami

datanglran kepada mereka Krtab sebelum Al Qur'an) maksudnya

adalatr !frit F g, (sebelum Al Qr:r'an) . Maushul ini [yakni ;r:llt
sebagai mubtada', dan khab ar-nya adalatr {t}Ai + $ (m er e lca b er iman

[pulal dengan Al Qur'an itu).

Allah SWT mengabarkan bahwa segolongan bani Israil

beriman kepada Al Qur'an, yaitu seperti Abdullah bin Salam dan

semrur yang memeluk Islam dari kalangan Ahli Kitab.

Ada juga yang menyebutkan bahwa dhamir pada kalimat q
4gi kembali kepada Muhammad SAW.

. Pendapat yang pertama lebih tepat.

Menurut pendapat yang pertam1 dhamir pada .y kembali

kepada At Qur'an, sedangkan menurut pendapat yang kedua kembali

kepada Muhammad

.*,gt;fjlt'd; &-r',y (dan apabila dibacakan [Al Qur'an ituJ

lrepada merekn, mereka berkata, "Komi beriman kcpadanya.")

maksudnya adalah g)Vt:rh ,jti "& iri;f' .J* rig lapabila dibacakan

Al Qur'an kepada mereka, mereka berkata, "Kami membenarkannya."

tj,t'dt iryltttungguhnya At Qur'an itu adalah suatu kebenaran

dari Tulrun kami), yakni kebenaran yang kami ketatrui diturunkan dari

Tuhan kami. '4# "* ,t. K Vy Ttrtungguhnya trami sebelumnya

adalah orong-orang yang tnembenarkan[rryaJ), yakni memurnikan

tauhid kepada Allah, atau beriman kepada Muhammad dan apa-apa

yang dibawanya karena kami telatr mengetahuinya disebutkan di
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dalam Taurat dan Injil yang berupa berita gembira mengenainya, dan

dia akan diutus pada aktrir z:rrnat dan diturunkan Al Qur'an
kepadanya.

Kata penunjuk i{J ;;A i;j$- 4:1 (mereka itu diberi pahata

dua lwli) menunjukkan orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat

tersebut.

Huruf baa' pada kalimat W Q (disebabkon kesabaran

merelca) adalah huruf baa' sababiyyah (menunjukkan sebab), yakni
"e* l.i. (disebabkan kesabaran mereka) dan keteguhan mereka

terhadap kitab yang pertama dan kitab lainnya, serta terhadap nabi

yang pertama dan nabi yang lainnya.

':.'Jll iGfu ir:i3$ (dan mereka menolak kejahatan dengan>t
lrabailrnnf. lrlr lyat<ni dari 'ai5$3l adalah illlr 6enolakan), yakni

mereka menolak dengan iit"p dan perkataan yang baik untuk

menghadapi sikap buruk.

Ada yhng mengatakan bahwa maksudnya adalah menolak

kemaksiatan dengan ketaatan.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dengan tobat

dan permohonan ampun dari dosadosa

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menolak

syrrik dengan syahadat bahwa tidak ada tutmn selain Allah (laa ilaaha

illallah).

Aj$-'#:.,ti$ ga, sebagian dari apa yang Kami rezekikan

lcepada mereka, mereka natkahkan) maksudnya adalah menafkahkan

harta mereka dalam hal-hal ketaatan dan dalam hal-hal yang

dip€rintatrkan oleh syariat.

Allah kemudian memuji mereka t€lena berpaling dari

perkataan-perkataan yang tidak berguna e Vj 1nt i4" lS1;

(dan apabila merelca rnendengar perkataan yang tidak bermanfaat,
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mereka b erpaling daripadanya)dengan tetap membfihara. kehormatan

diri dan menjaga adab-adab yang syar'i, seperti firman-Nya, :i,> tilt
((+V Ft(Dan apabila mereka bertemu dengan [orang-orangJ
yang mengerjalcan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah,

merelra lalui [sajal dengan menjaga kehormatan dirinya). (Qs. Al
Furqaan l25l:72).

';ni ai sini artinya apa-apa yang mereka dengar dari kaum

musyrik, yang berupa celaan terhadap mereka dan agama mereka serta

olok-olokan terhadap mereka.

-iJ;;t {t Mt -6 \}6 (dan mereka berkata, "Bagi kami

amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. ") maksudnya adalah,

kami tidak akan ditimpa sedikit pun mudharat akibat kekufiran kalian,

dan kalian tidak akan menerima kebaikan sedikit pun karena

keimanan kami.

'6-fi P Qeseiattteraan atas dirimrz) maksudnya bukanlah

ucapan salam, akan tetapi maksudnya salam perpisahan. Maknanya

adalah, aman dan selamat bagi kalian dari kami, kami tidak menyertai

kalian dan tidak peduli dengan perbuatan kalian.

Az-Zajjaj berkata, "Ini sebelum turunnya perintah untuk

memerangi mereka."

ig\i;ii 6${ Qrami tidak ingin bergaul dengan orang-orang

jahil) maksudnya adalah, kami tidak menginginkan pergaulan dengan

mereka.

Muqatil berkata, "Maksudnya adalah, kami tidak ingin

termasuk orang-orang yang jahil dan dungu."

Al Kalbi berkata, "Maksudnya adalah, kami tidak menyukai

agaff:a yang kalian anut."

4 i "X 
i fry @esungguhnya kamu tidak akan dapat

memberi petunjuk kepada orang yang kamu l@sihi) di antaxa manusia,
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dan itu bukan kewajibanmu lq 6 ,s;i'i;i 'if.Jj ltetapi Attah
memberi petunjuk kepada oratng yang dikc'hendaki-Nya) untuk

ditunjuki-Nya. 6";7iX,,{A Jf, (dan Atlah lebih mengetahui orang-
orang yang mau menerima petunjuk), yakni yang mau menerima

hidayatr dan siap dengan itu.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib,
sebagaimana diriwayatkan dalam Ash-Shaftifoain dan lainnya.

Keterangannya telah dipaparkan dalam suratr At-Taubah.

Az-Zajjaj berkata, "Para mufassir sependapat, batrwa ayat ini
diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib."

Dalam ilmu ushul telah ditetapkan, bahwa penyimpulan

didasarkan pada keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab, maka

hukum ini tentu saja mencakup Abu Thalib.

UJ l" -1K ,i); u'ilIl C ttYlGi <ao" meretra bertrata,
"Jilra lrami mengilatti petunjuk bersama kamu, niscaya. kami akan

diusir dari negeri kami. ") maksudny4 orang-orang musyrik Quraisy
dan para pengikut mereka berkata, *Jika kami masuk ke dalam

agilmamu, hai Muhammad, maka kami akan dilenyapkan dari negeri

kami. Yakni bangsa Arab akan mengusir kami dari negeri kami. -
Maksudnya adalatr negeri MakkalF dan ka:ni tidak mempunyai
kekuatan yang. besar untuk menghadapi mereka." pemyataan ini
termasuk dari alasan-alasan batil mereka. Makna asal Li&air [yakni
aarr .;i,xil pencabutan dengan cepat. Jumhur membacany a ;Hi,
denganjazm sebagai penimpal kata syarat

Sementara itu, Al Mundziri membacanya dengan rafa'karena
dianggap sebagai permulaan.

. Kemudian menyanggatr mereka dengan bentuk kalimat tanya
yang mengandung celaan dan dampratan, L(UG;13 ,?, $ <*
apalrah Kami tidak meneguhkan kedudukan merelca dalam daerah
haram [tanah suciJ yang aman), yalari $f 6 6? '# W "dt
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(bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka di wilayatr

haram ltanah suci] yang aman).

Abu Al Baqa berkata, "Fi'l-nya ini Fakni S--Sl muta'addi'
(hansitif) tanpa kata bantu, karena bermakna Jii sebagaimana firman-
Nya, L;; t,J6 $Z 61 n;- 'fS (Dan apakah meretra tidak
memperhatilran, bahwa sesungguhrrya Kami telah menjadikan fnegeyi
merelral tanah suci yang aman). (Qr: A 'Ankabuut p9l:67)."

Allah kemudian menyebutkan sifat tanah suci ini dengan

firman-Nyq z6 ,f a; *#-Oang didatanglcan ke tempat itu
buah-buahan dari segala macam [tumbuh-tumbuhanJ), yakni
dikumpulkan dan dibawakan kepadanya buah-buahan dengan beragarn

macarnnya dari berbagai negeri.

Jumhur membacanya {"?- dengan huruf !dd', karena

menganggap mudzakkar-nya kalimut 16 $a*, adanya pemisah

arfiara fi ' I d*r,2,i'i. Lagipula, muannat s -"y a LiSbukan haliiki.

Abu Ubaid memilih qira'ah jumhur tersebut berdasarkan

alasan yang kami sebutkan.

Sementara ifu, Nafi membacanya dengan huruf taa'karena
mengangg ap fa' il-nya adalatr L#.

Jumhur juga membac" L* dengan dtafathah fpnda tsaa'
dan huruf /ziimf, sementara Aban membacanya dengan dua dhammah,

yakni benhrk jarnak p, d*g* dua dhammah. Dibaca juga dengan

fathah pada huruf tsaa' dan suktn pada huruf miim.

Kalimat (li n64 (untuk menjadi rezeki [bagimuJ dui sisi
Kami) berada pada posisi nashab sebagai mashdar,karena makna 6"i
(didatanglcan) adalalt Kami memberikan rezeki kepada mereka Bisa

ltga marchub-tya itu karena .sebagai maful lah da.'i "fi'l yurg

. dibuang, yakni fi "u 6il dt iii; Cf"*i mengantarkannya kepada

mereka sebagai rczeki dari sisi Kami). Bisa juga manshub-nya itlu
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karena sebagai haal Seterangan kondisi), yakni dd;tJ (dalam keadaan

Kami memberi rezeki).

<r;fi- I 'iJA 'iS, eetapi kcbanyakan meretra tidak
mengetahur) karena sangat jahil dan sangat lengatrnya mereka serta
tidak memikirkan tempat kembalinya mereka dan kebenaran diri
mereka. Ini karena Allah telah mengunci-mati hatinya dm telah
memberi tutupan pada penglihatannya.

Al Firyabi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim"
dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim, s€rta Al
Baihaqi dalam Ad-DataiT meriwayatkan dari Abu Hurairah, mengenai
firman-Ny q (i( A tA *U-(36 (dan tiadalah knmu berada di
delcat gunung Thur kctika Kami menyeru), dia berkata, "Mereka
diseru, 'Hai umat Muhammad, Aku memberi kalian sebelum kalian
meminta kepada-Ku, dan Aku telah memperkenankan untuk kalian
sebelum kalian berdoa kepada-Ku.'

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mardawaih dari jalur lain dari
Abu Hurairah secara marfu'.

Diriwayatkan menyerupai itu oleh AM bin Humai{ Ibnu AI
Mundzir, dan Ibnu Asakir darinya, dari jalur lainnya.

Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim dalam Ad-Dala'il, Abu Nashr
As-Sajzi dalam Al lbanah, dan Ad-Dailami meriwayatkan dari Umar
bin AbasalU dia berkata: Aku'bertanya kepada Nabi SAW me,ngenai

firman-Ny4 6'( it;}9,[ V1b-e{6 (dan tiadalah kamu berada di
delrat gunung Thur ketika Kami menyeru), senmn dan rahmat apa itu?

rnenciptakan para maWtluk-Nya. Kemudian meletak*awqn di aas
Arsy-Nya, kcmudian berseru, " Hai umat Muhammad" rahnat-Ku telah

TAFSIR FATHUL QADIR 497



mendahului kemurknan-Ku. Alru memberi kalian sebelum kalian

meminta kepada-Ku, dan aht telah mengampuni kalian sebelum

kalian memohon ampun kcpada-Ku. Barangsiapa di antara kalian

berjwnpa denganlu dengan bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain

Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Ku dan utusan-Kt

dengan jujur sepenuh hari, makn aht akan memasukkannya ke

surga.').68

Al Khatali dalam Ad-Dibaj juga meriwayatkan seperti itu dari

Sahl bin Sa'd As-Sa'idi secara mufu'.

Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari

Hudzaifah mengenai firman-Nya, l3;(, ,t tA qA, :3 6 @o"
tiadalah lramu berada di delat gunung Thur ketika Kami menyeru

[Musa) secara marfu', dia berkata, "Mereka diseru, 'Hai umat

Muharnmad, belum juga kalian berdoa kepada Kami ketika Kami

memperkenankan bagi kalian, dan belum juga kalian memohon

kepada Kami ketika Kami memberi kepada kalian'."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seczua

rylf"i *q yfut e.eiti.6.ti,iy ;€)tryl^P aif r; 
'.s$ 

llr Lt

=JG ,G; -!i*"r: b d, ul 'd5 $ui ,;,vit ey- 
jt,,er6f ?6')$

yi,f -WL., eiy'o.t,F'€* ?'e'i .,Gr.,s *,.rar"&l u,, nl *
'r?oJt ,Pt lirr I! iJl t iri ,5@.'e 4 "* ,r;1US (Sesungguhnya

Altah berseru, '{Hai umat Muhammad, prn hitoh seruan Tuhan

kalian." Mereka pun memenuhi, yang sadt itu mereka masih berada di

dolam tulang punggung bapak-bapak mereka dan rahim ibu-ibu

mereka hingga Hari Kiamat, lalu mereka berkata, "Kami penuhi

seruan-Mu. Engkaulah Tuhan komi yang sebenarnya, dan kami

adalah benar-benar para hamba-Mu." Allah berfirman, "Kalian

benar. Afulah Tuhan kalian, dan lwlian benar-benar para hamba-Ku.

Aht telah'memaaflrnn lalian sebelum lcalian berdoa kepada-Ku, dan

6 Dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus (7402) dan
Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya (31391).
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Aku telah memberi kepada kalian sebelum lcalian memohon kcpada-
Ku. Malra barangsiapa di antara kalian berjumpa dengan-Ku drrgon
kesalrsian bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dia masuk surga.")

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa,id Al Khudri, dia
berkata: Rasulullatr SAW bersabda, US q.\ l.'u. , ,|,:kgriJilrrj &l,,aft

ibt li (Orang yang binasa pada masa fatrah berkata, ,,Wahai

Tuhanht, mengapa Engkau mendatangkon Kitab kepadaht dan
bukanrrya seorang rasul?'). Beliau lalu membacakan ayat, -{j GJ
S;; t4l, Ciaj (Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus
seerang rasul kcpada kami).

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya, fr.fr bt;,+ $6 lmer"tra dahulu telah
berkata, "Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-
membantu. "), dia berkata, "Mereka adalah Ahli Kitab W :f, GL

(sesungguhrrya kami tidak mempercayai masing-masing mereki ttu).
Maksud 'kedua kitab' itu adalah Taurat dan Al Furqan.',

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, Abu Al Qasim Al Baghawi, Al Bawardi, dan Ibnu eani
(ketiganya) dalam Ma'ajim Ash-shafuabah, Ath-Thabarani, serta Ibnu
Mardawaih, meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Rifa'ah Al
Qarazhi, dia berkata, "Ayat, 6;5\ W Jfil # W ,ISj @an
sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perlcataan ini [al
Qur'an| lrcpada meleka agar mereka mendapat pelajaran) hioggq
,f, ;;A 'ij|-,l;!J (mereka itu diberi pahala dua trati) diturunkan
berkenaan dengan sepuluh oftrng, yang aku termasuk di antara
mereka."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai
firman-Nv4 i'T:i- + i .r{t q 65'i &i$t'.';r-!t\ lorrrg-orans yans
telah Kami datangkan kcpada mereka Krtab seberum At eur'aa
merelra beriman [pulal dengan Al eur'an rtu), dia berkata"
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"Maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Muhammad

SAW dari kalangan Ahli Kitab."

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Abu

Musa Al Asy'ari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, oll'rrY8
'-;f i u'& hit ,-r7r, Jlti .r6iu 6'r qr.f, ,yt u ,yt ,'rF; e}i
$-*s.'g"r, irisV;;; si; W VTji rlk"f i qi2ls1;ttt 6;16
(Tiga golongan yang diberi pahala dua kali adalah: (1) seorang Ahli

Kitab yang beriman kepada kitab yang pertama dan yang terakhir. (2)

orang yang memiliki hambasahaya perempuen lalu mendidilmya

dengan sebaik-baik didilcan, kemudion memerdekakan dan

menilrohirrya, /an (3) hambasahaya lelaki yang baik ibadahnya

lrepada Tuhawtya dqn loyal terhadap majikannya)."6s

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari hadits

Al Musayyab, serta Muslim dan yang lain meriwayatkan dari hadits

Abu Hurairatr, bahwa firman-Nya, 4A # cX { Jy
(sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petuniuk kepada

orang yang kamu l(asihi) diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib

ketika menolak menerima Islam.To

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beberapa orang Quraisy
berkata kepada Nabi SAW, "Jika kami mengikutimu maka orang-

orang akan mengusir kami.'Lalu turunlah aya! Ae {ifi d o166
(Jika kani mengihtti petwtjuk bersama kamu).

AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny4 ,tj' if ir" 4l G-
(yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam

@ Max6aq'atath.
HR Al Bulfiari (97) dan Muslim (1i134) dari hadis Abu Musa Al Asy'ari.
m shohth.
HR Al Butfiari (4772) dan Muslim (1145).
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[tumbuh+umbuhan), dia berkata" "(Maksudnya adalatr) buah-buahan

bumi."

4: i,r6 @ qrii FU" ;r"9 SyzS U,Kr
(L 6JW; #'tfrS;: 6 e e{_ & s-;rt {^#

@ a;e, <rt"65 3{" ;i i-4(r$)rGtr(
,6, ; AJE @ 6,N q1frJ Jy-.:j( 6x)

-r-ra )/a,;lJl;.:-i
'J- (-

,.ii G ;#'i: 3;j p* tg 1!_, @ ir,;ti, 14i (i ;
X;A rj,i $ngfi'j' * ?ir$iJ 6 @ <,;.;j B
Jrj@6:U.{,u;$ft 4S*is;K€;3
't3'( # ii$tr gri;'I t#)t ii;;, $r"gi V-i

a;,@ aF, i H$Y |fri w:8;; @ s,i

{6-(, ill6jj@ <*}i5 i <,K J {;;, ry
6?Av; t-A; iirb#?# p <.A 6 \CJ
S'ii6' @ <rf :- YJ i33r* K y,;;"_ <ti; @

@'o#iA)3'^rs;,:'*t{,:"Lr-i:tilt'*f qi-ltffi$y;ly
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"Dan berapa banyahnya (penduduk) negeriyang telah kami
binasakan, yang s udah bersenang-senang dalam ke h idup anny a ;
maka itulah tempat kediamut mereka yang tiada didiami (lagt)

sesudah mereka kecuali sebagian kecil Dan Kami adalah

pewarisnya Dan fidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota

sebelum Dia mengutns di ibukota itu seorang rasul yang

mcmbacakan ayat-qtat Kami kepada mereka; dan tidak pernah

(pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduhnya dalam

kcodaan melakukon hezhalfunan" Dan apa saja yang diberikan

kepada kamq maka ita adalah kenikmatan hidnp duniawi dan

perhiosannya; sedang qpayang disisiAllah adalah lebih baik dan

lebih kekal Mafu apakah kamu tidak nemahartnya? Maka
apakah orang yang Kamijanjikan kepadanya suatu janjiyang baik

(surga) lalu dia mcmperolehnya, sama dengan orang yang Kami
berikan kepadanya henik rratan iUop duniawi; kemudian dia pada

Hafi Kiamat termasuk orang4rang yang diseret (ke daltm neraka)?

Dan fingatlah) hari (diwaktu) Attah menyeru mercka setaya

berkata,' D imanakah sekutu-sekutu-Ka y ang dah ulu kamu

katakan?' Berkatalah orang4rang yang telah tetap hukuman atas

mcreko,'Ya Tuhan kur,i, mereka inilah orang-orang yang kami
sesatkan itu; kamitelah mcnyesatkan mereka sebagaimana kami

(sendiri) sesat, kami menyotakan berlepas diri (dari mereka) kepada

Engkau, mcreka seholi-kali tidak menyembah kamit. Dikatakan
(kepada mereka), 'serulah olehmu sekutu-sekuiu kamu', lalu

mereka menyenurya, maka sekutu-sekutu itu tidak
memperkenankan (seruan) mereka, dan mereka melihat adzab.

(Mereka ketika itu berheinginan) kiranya dahulu mereka mcnerima
petunjulc Dan Qngdlah) hari (diwaktu) Allah menyeru mereka,

setaya berkata, 'Apokah jawabanmu kepada para rasul?' Maka
gelaplah bagi mereka segala mt cam alasan pada hari itu, karena itu

mcreka tidak saling onya. Adapun orang yang bertobat

dan beriman, serta mengerjahan amalyang shalih, semoga dia
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termasuk orang4rrang yang beruntung- Dan Tuhanmu

menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya- sekali-kali

tidak ada pilihan bagi mcreku Maha SuciAllah dan Maha Tinggi

dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)- Dan Tuhanmu

mengetahui apayang dbembunyikan (dalam) dada mereka dan apa

yang mereka nyatahan Dan Dialah Allah, tidak ada tuhan (yang

berhak disembah) melainhan Dia, bagi-Nyalah segala puii di dunia

dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segalapenentuan dan honya

hepada-Ny alah hamu dikembalikan" "
(Qs. At Qashash [28]: 58-70)

Firman-Ny u, F- i a %fi -r{S (Dan berapa banvalorya

[pendudukJ negeri yang telah kami binasaknn). maksudnya adalah

penduduk negeri yang hidup dalam kemewahan, kesenangan, dan

kelapangan, namun mereki lalu sombong dengan menyalahgunakan

nikmat, sehingga mereka dibinasakan.

Az-Z,ajjai berkata, "'joit *aaya sikap melampai batas dalam

kenikmatan."

Atha berkata, "Mereka hidup dengan cara yang salah dalam

menggunakan nikmat, yaitu memakan rezeki Allah namun

menyembah berhala."

Az-Zajjaj dan Al Mazini berkata, "Makna li$ 't;Vl
adalalr r4*4,i' G o3F. (menyalahkan nikmat; tidak mensyukuri nikmat

dalam kehidupannya)..Lalu ketika d nya dibuang dia menjadr fi'l
muta'addi (transitif), seperti pada firman-Nyu, il$, 6"i 3GL to""
Musa memilih dari kaumnya). (Qs. Al A'raaf [7]: 155)."

Al Farra berkata, "Posisinya nashab sebagai penafsir, seperti

ungkapan '^fy.l Uy '!:j;J (kau dibuang sombong seorang raja dan

kau menyombonginya). Contohnya yang serupa adalah firmaq Allah
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Ta'ala, l^:i'^r5; Jt(Metainkan orang yang memperbodoh dirinya

sendiri). (Qs.Al Baqarah [2]: 130)."

Menurut orang-orang Bashrah, tidak boleh manshub-nya kata-

kata yang ma'rifah (tertentu) sebagai tarnyiz, karena makna penafsiran

adalah katanakirah (tidak tertentu) yang menunjukkan jenis.

Ada juga yang berpendapat batrwa liti$ manshub oleh

.3J Vtkarena mengandung makna cJii (membodohkan).

i+ $y Z&U Si I 6<9 5;[5 (matrn itutah tempat

Irediaman mereka yang tiada didiami [la4t] sesudah mereka, kecuali

sebagian ftccil) maksudnya adalah tidak lagi didiami oleh seorang pun

setelatr mereka kecuali sebentar, seperti musafu yang melewatinya,

lalu singgah sehari atau setengah hari. Atau, tidak ada yang

mendiaminya kecuali beberapa hari karena buruknya apa yang ada

padanya akibat kemaksiatan-kemaksiatan mereka-

Ada juga yang berpendapat bahwa pengecualian ini kembali

kepada W $empat kcdiaman mereka), yakni setelatr binasanya

para penduduk itu, tidak ada lagp yang ditempati dari antara tempat-

tempat mereka itu kecuali sebagian kecil, sedangkan' sebagian

besarnya telatr hancur. Demikian perkataan Al Farrq namun'ini

pendapat yang lemah

4rg!"('4, (dan Kami adalah pewarisnya) dari merek*

karena mereka tidak meninggalkan pewaris untuk mewarisi tempat-

tempat tinggal dan harta-harta mereka

Kalimat,Kf thPe pada posisi rafa'sebagai khabarkedua

untuk kata penunjuk talur]. Bisa juga berada pada posisi nashab

sebagai haal Qceteratgan kondisi)

,eA; #\ji{,:66a a;- fi- €;it 6w 43 L(vJ <ao

tidak adalah Tuhanmu membinasalan kota-kota sebelum Dia

mengutus di ibukota itu seorang rosul yang membacakan ayat-ayat

Kami trepada mereka) maksudnya adalah, tidak benar Allalt
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membinasakan kota-kota yang penduduknya kafir kecuali setelah

setelah mengutus seorang rasul di ibukotanya unflrk memperingatkan

mereka dan membacakan kepada mereka' ayat-ayat Allah yang

mengatakan apa-apa yang diwajiblen Allah atas mereka, serta pahala

yairg telah disediakan-Nya bag yang taat dan siksa bagi yang

durhaka.

Makna (il adalah yang paling besarnya (ibu kotanya).

Dikhususkannya pengutusan ke tempat terbesarnya adalah karena di
sanalah tempat para pemuka kaum dan para cerdik pandai mereka, dan

di sana pula domisili para raja den para pembesar. Dengan kondisi

inilah kota terbesarnya itu menjadi seperti induk bagi kota-kota di
sekitamya.

Al Hasan berkata, *r;A 
if 1i"aumy" kota-kota) adalah kota

pertamanya."

Ada juga yang mengatakan brn't u maksud Cpt ?i adalah

Makkah, sebagaimana disebutkan dal,m firman-Nya, U .ilii\
u4ltllsesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk [tempat
beribadahJ manusia...).(Qs. Aali'Imraan [3]: 96). Penjelasan tentang

kandungan ayat ini telah dipaparkan di akhir surah Yuusuf.

Kalimat A)i fur!" \fi-@ang membacakan ayat-ayat Kami

lcepada mereka) berada pada posisi nashab sebagai haal (keterangan

kondisi), yakni dalam keadaan membacakan ayat-ayat Kami kepada

mereka, dan mengabarkan kepada mereka bahwa adzab akan

menimpa mereka bila mereka tidak beriman.

Kalimat 6Ag't Llt Sy-vfit,t$( z-Gj (dan tidak

pernah [pulal Kami membittasakan kota-kota kecuali pendudulcnya

dalam lreadaan melahukon kezluliman) dr: athf-karr (dirangkaikan)

kepada kalimat .sebelumnya, dan pengecualian ini merupakan

pengecualian menyeturuh dari perihal yang paling umum,

tidaklah Kami membinasakan penduduk kota-kota setelah

yakni

Kami
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mengutus seorang rasul ke ibu kotanya yang menyeru mereka kepada

kebenaran, kecuali mereka zhalim sehingga berhak untuk dibinasakan

setelatr diberi tangguh.

Penegasan hujjah terhadap merek4 sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah swr, qW &" ",5t 
6[A. Si: tU ft

5;$ (Dan Tuhanmu sekalt-kali tidak alcan membinasaknn

negeri-negeri secara zhalim, sedang pendudulmya orang-orang yang

berbuat kebaikan). (Qs. Huud [11]: 117).

Allah kemudian berfirman, Gl*C'li i;A=\$ ,{,;AJC;
(dan apa saja yang diberilmn kepada kamu, maka itu adalah

kenilonatan hidup duniawi dan perhiasannya). Khithab ini untuk

orang-orang kafu Makkah, bahwa apa saja yang diberikan kepada

kalian, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi yang dengannya

kalian bersenang-senang sepanjang'hidup kalian, atau pada sebagian

masa hidup kalian. Kemudian kalian terlepas dari itu, atau kenikmatan

itu terlepas dari kalian, dan yang pasti itu hanya-berlangsung menuju

kesirnaan.

6i 5---(ij lsedarg apa yang di sisi Allah) yang berupa pahala

dan ganjaran-Nya, T @dalah tebih baik) dari kenikmatan yang akan

sirna itu, karena apa yang di sisi Allah terbebas dari dampak kotoran.

-rSY go" lebih tretraf), karena berlangsung selamanya, sedangkan

kenikmatan duniawi berlangsung dengan cepat.

3;6 u,J @atra apalmh lmmu tidak memahaminya?), bahwa

yang kekal lebih utama daripada yang fan4 dan kenikmatan murni

tanpa campuran apa pun lebih utama daripada kenikmatan yang

dicampuri dengan kotoran yang menyertai tubuh dan hati.

Ayat ini juga dibacu Ltfl, dengan nashab karena dianggap

sebagai mashdar,yakni i(,Jt L6 otg;$.

Abu Amr membacany u It b6- dengan huruf yaa'.

506 TAFSIR FATHUL QADIR



Ulama yang lain membacanya'ais;j,dengan huruf taa'dalam

bentuk lchithab.

Qir a' ah mereka lebih r ai ih, berdasarkan kalimat AJ -Vi gan

apa saja yang diberikan lcepada kamu).

,,4 ji3 (41:ir'n;;;;t (matra apakah orans yans Kdmi

janjitran kepadanya suatu janii yang baik fsurgal lalu dia

memperolehnya) maksudnya adalah, yang Kami janjikan surga

kepadanya beserta segala kenikmatan yang tidak terhingga di

dalamnya, pasti dia dapatkan, karena Allah tidak akan menyalahi janji.

U,1li t# '€; ',J; ;rd 1to*o dengon orang yang Kami

berilran lrepadanya kenibnatan hidup duniawi) sehingga diberi juga

darinya sebagian dari yang diinginkan namun cepat sirna dan hilang.

Kalimat 'qr#i| 'r$i i; i i <*"*udian dia pada Hari

Kiamat termasuk orang-orang yang diseret fire dalam nerakaJ) di'
'athf-karkepada ifr;dan tennasgk cakupannya sebagai shitah yatg

menegaskan pengingkaran kesamaan, dan menegaskannya. Maknanya

adalah, kemudian orang yang telah Kami berikan kepada kenikmatan,

pada Hari Kiamat termasuk oftIng yang diserat ke dalam neraka.

Pertanyaan ini untuk mengingkari, yakni perihal keduanya

tidaklah sama, karena orang yang dijanjikan swga pasti memperoleh

apa yang dijanjikan itu, selain tidak luput juga dari kebaikannya di

dunia, dan inilah perihal orang yang beriman. Sedangkan orang kafir,

baginya hanyatah sedikit kesenangan di dunia yang sama dengan yang

diperoleh oleh orang mukmin, yang masing-masing dari keduanya

sama-sama mendapatkan bagian ifu di dunia, namun orang kafir itu

menuju neraka. Jadi, apakah keduanya sama?

Jumhur membacany 
"';"? 

dengan dhamm ah p ada hrxuf haa' .

Al Kisa:i dan Qalun membacanya dengan suhtn pada huruf

hna'karenamemberlakukan p seperti huruf waw u danfaa'.
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Manshub-ny" i'i ptukalimat .4"re- €: (dan [ingatlahJ hmi

[di walduJ Allah merq)eru mereka) adalah karena di-'athf-kan kepada
'{4i(5, utuukarena fii lingauatr) yang disembunyikan. Maksudnya

adalah pada hari Allah SWT menyeru orang-omng musyrik, 3;::'
(seraya berkata) kepada mereka, -<r;'.i B 'r-it C:yi '6
(dimanakah sehttu-sehttu-Ku yang dahulu kamu katakan?), yang

kalian katakan dapat menolong dan membela kalian?

Kedua maful dari -1i'.;'dibuang, yakni ,16.? f+*l
(kalian katakan mereka sekutu-sekutu-Ku), sebagaimana ditunjukkan

oleh konteksnya.

3ifi'# A ir-$t JG ltertratalah orang-orang yang telah tetap

hukuman aitas mereko) maksudnya adalah, telah ditetapkan atas

mereka kalimat adzab. Mereka adalatr para pemimpin kesesatan yang

menjadikan tuhan-hrhan selain Allah. Demikian yang dikatakan oleh

Al Kalbi. Sementara itu, Qatadah mengatakan bahwa mereka adalah

syetan-syetan.
-CJA 

r-{i -,Sjigj 
Qta Tuhan kami, mereka inilah orang-orang

yang kami sesatkan frz) maksudnya adalah, kami mengajak meref<a

(para pengikut kami) kepada kesesatan. V:;b K €;;1 (kami tetah

menyesatlran mereka sebagaimana kami [sendiriJ sesat), yakni

riib tK F,Iii:"f Gami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami

[sendiri] sesat). -4y-6!te Gani menyatakan berlepas diri kepada

Engkau) dari mereka. Maknanya adalah, para pemimpin kesesatan,

atau para syetan itu, berlepas diri dgri orang-orang yang menaati atau

mengikuti mereka.

. Az-Z,ajjaj berkata, "Mereka saling berlepas diri sehingga

menjadi saling berrrusutran, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

3f 4- aA r;i- , q,$ rt (teman-teman alvab pada hari in
sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang latn). (Qs. Az-

Zukhruf l43l:67);'
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Lafazh iSji 1^"rrtra initah) sdbagai mubtada', sementara

LrA @rong-orang yang kami sesatkan) adalah sifatnya, adapun

nya dibuang, yakni i6jii [yakni ia-it ]-/J'1. Khabar-nya adalah

€;:\ Qrafni telah menyesatkan mereka), dan C; Klt"bogoimana
'iramt [sendiriJ sesat) sebagai na'runtuk mashdar yang dibuang.

Ada juga yang mengatakan batrwa Hubar dan ;tP (mereka

inilah) adalah X;A tji (orang-orang yang kami sesatkan), adapun

&5;;1 $ami telah menyesatkan mereka) adalah kalimat permulaan

untuk menegaskan yang sebel

Abu Ali Al Farisi me-rajih-l<an pendapat ini dan menyanggah

pendapat yang pertama,lalu Abu Al Baqamenyanggah sanggahannya.

4:ifr- {'(;$K (mereka sekati-kati tidak merryembah lcami),

akan tetapi mereka menyembah hawa nafsu mereka sendiri.

Ada juga yang mengatakan bahwa 6 pada kalimat $( Y

adalah mashdar, yakni Kami berlepas diri kepada-Mu dari

penyembahan mereka kepada kami.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

tr'Ki'Vtj,Y; (ditatakan [kepada merekaJ, "serulah olehmu

selafiu-sehttu kamu.") maksudnya adalah, ah perkataannya

kepada orang-orang kafir dari kalangan manusia. Maknanya yaitu,

mohonlah pertolongan kepada tuhan-tuhan kalian yang dulu kalian

sembah selain Allah sewaktu di dunia, agar mereka menolong dan

melindungi kalian.

$;;i, (lalu merelca menyerwtya) saat itu, I 't#- i, 1ma*a

selattu-selgutu itu tidak memperkenorkan [seruanJ merelm) dan tidak

memberikln manfaat apa pun kepada mereka.

A:i1i 9V: @an niereka melihot adzab) maksudnya adalah

yang pengikut dan yang diikuti, karena adzabtelatr meliputi mereka. j

.4.
r/il

'aid-
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irt:*. 13'( 6 (fmeretra ketitu itu berkeinginan) kiranya dahutu
me r e lra me ne r ima p etunj uk).

Az-Zajjaj berkata, "Penimpal j aiUuarg. Maknarrya adalah,

sekiranya datrulu mereka mengikuti petunjuk, tentulah mereka selamat

dari itu dan tidak akan melihat adzab itu."

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, sekiranya
'dahulu mereka mengikuti petunjuk, tentulatr mereka tidak akan

menyeru sekutu-sekutu itu.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, sekiranya

dahulu mereka mengikuti petunjuk sewaktu di dunia, tenhrlah mereka

akan mengetahui bahwa adzab itu adalah benar adanya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, sekiranya

dahulu mereka mengikuti petunjuk dengan cara apa pun, tentulah
dengan itu mereka dapatmencegah adzab itu.

Ada yang mengatakan bahwa telah datang saatrya mereka

mendapat petunjuk sekiranya dahulu mereka mengikuti petunjuk.

Ada juga yang mengatakan pemaknaan lainnya.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Larazh {j p"a"kalimat';+:ifi %1i6 3;} ia,-{i-i5j Or"
[ingatlahJ hari [di walouJ Allah menyeru merelm, sercrya berkata,
"Apalcah jawabanmu kepada para rasul? ") di-lathf-kan kepada yang

sebelumnya, yakni apakah jawaban kalian terhadap para nabi yang

diutus kepada kalian ketika mereka menyampaikan risalahku?

b; lGSt ;* 'r; (matra selaplah bagi mereka segala

macam alasan pada hari itu) maksudnya, segala macam alasan

tersembunyi dari mereka sehingga meireka seperti orang-orang buta
yang tidak mengetahui arah. Asalnya rsti;; rr5 lmata mereka buta

terhadap segala macam alasan), akan ietapi susunan redaksinya

dibalik, sebagai bentuk mubalaghaft (menunjukkan sanga|. 'f:St
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adalatr ]eli @erita-berita). Alasan-alasan mereka disebut berita,

karena sama sekali tidak dianggap sebagai alasan, akan tetapi hanya

berupa kisatr-kisatr dan cerita-cerita belaka.

63:G"- { ii {tor"r- itu mereka tidak saling tanya-

menanya) maksudnya adalalL sebagian mereka tidak bertanya kepada

sebagian lainnya" dan mereka juga tidak mengemukakan alasan serta

tidak tahu harus menjawab dengan apa, karena Allah telah menerima

alasan mereka sewakhr di dunia, sehingga tidak ada lagi alasan pada

Hari Kiamat

Jumhur membacanya 'r*, dengan fatahah pada huruf ain

dan t al*tfif pada huruf miim.

AI A'masy d4n Junah bin Hubaisy membacanya dengan

dhammah pada huruf ' ain dan t asydid pada httruf miim.

efi A aK 6 {#, (.9.|tf ir:J ;( ;(Y, gaopu,

orang yang bertobat dan berimon, serta mengerjakan amal yang

shalih, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung)

maksudnya, jika dia bertobat dari syirik dan membenarkan apa-apa

yang dibawa oleh. para rasril, mengerjakan kewajiban-kewajiban dan

menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, maka semoga dia termasuk

orang-orang yang beruntung, yaitu. orang-orang yarLg memperoleh

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun makna ,rli, 5slolirun
asalnya sebagai harapan, Iulmun bila dari Allah maka itu merupakan

suatu kepastian. Ada juga yang mengatakan batrwa harapan itu datang

dari orang yang bertobat tersebut dan bukan dari sisi Allah SWT.

{4;-(. '6r- 3.o @* Tuturunu menciptakan apa yang Dia
trehendaki) untuk diciptakan-N y q 3G.J (dan me mit ihnya) apa y arlg

Dia kehendaki untuk dipilih-Nya. 5!8-;5 fi{-G 'JliJ (Dta tidak

ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan

ditarryai). (Qs. A1 Anbiyaa' pll:23). Ini terkait dengan penyebutan
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sekutu-sekutu yang mereka sembatr dan mereka pilih, yakni

pilihannya terserah kepada Allah.

'i;g'i) <rl4( $ekali-kali tidak ada pililnn bagi merepn)

maksudnya uaauf, pSr 6riUnanl.

Suatu pendapat menyebutkan maksud ayat ini, bahwa tidak

satu pun dari malctrluk Allah yang berhak memilih, karena hak pilih

itu hanya ada pada Allah 'Az.zawaJaUa

Ada yang mengatakan batrwa ayat ini merupakan jawaban atas

perkataan mereka, # #fi|U,f, iF if;j\tt:$!i{J (mensapa At

Qur'an ini tidak diiurunkan tnpoi" seorang besar dari salah satu dua

negeri [Makkah danThaifl iri?) (Qs. Az-Ztil&nfi [a3]: 3l)'

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan jawaban bagi

kaum Yatrudi, karena mereka berkata "seandainya malaikat yang

diutus itu bukan Jibril, tentulah karni beriman kepadanya'"

Az-Zajjaj berkata,,,Waqaf padakalimat 3GJ adalatl waqaf

yang sempuma, karena I ai sini sebagai penafi (yang mengandung

arti meniadakan)."

Lebih jauh dia berkata, "Bisa juga li berada pada posisi nashab

karena pengaruhy' ,l\w_. Maknanya adalah, dan memilih pilihan yang

ada pada mereka."

. Pendapat yang benar adatah yang pertarnq karena disepakati

waqafpadanya.

. Ibnu Jzirir mengatakan bahwa perkiraan ayat ini adalah, dan

memilih pilihan dari para malfiluk-Nya dengan kekuasaan-Nya.

Pendapat ini sangat lemah.

Sementara itu, Ibnu Athiyyah menganggap kemungkinan

dt'z- sudah sempurna, dan' v,atimat x,j$ 'rll sebagai kalimat

permulaan. Pendapat ini jugajauh dari mengena.
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Ada juga yang berpendapat bahwa I ai sini sebagai mashdar,

yakni 6Vi ]r3.i (memilih pilihan mereka), dan mashdar ini
berperan pada posisi maful bih, yakni itt;rl 'tW-: (dan memilih

pilihan mereka). Pendapat ini bagaikan penafsiran pendapat Ibnu Jarir

tadi.

Pendapat yang benar adalatr penafsiran yang pertama. Ayat ini
seperti firman Allatr swT, ,K;ltl,$;';if #q{,t)J; grtl'^IJ
':A { (Dan tidaHah patat bagi laki-laki yang mulonin dan tidak

fpulal bagi perempuan yang mulanin, apabila Allah dan Rasul-Nya

telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan

[yang lainJ). (Qs.Al Ahzaab [33]: 36).

'r;Sr,dalah p,3r 6ififran;, seperti i:{Wr y*rg artinya'rplt
(ramalan buruk), yaitu ism yang digunakan pada penggunaan

mashdar.

Allah kemudian menyucikan Diri-Nya, fi 'b# (Maha Suci

Altah)i. Maksudnya adalah penyucian yang khusus bagi-Nya, tidak ada

yang dapat melepaskannya dan tidak ada yang menyertai-Nya (tidak

ada yang menyekutui-Nya).

l';4;(r; ,l-*; (dan Maha TWsi dari apa yang mereko

persehttuknn [dengan Dia) maksudnya adalah dari sekutu-sekutu

yang mereka jadikan sekuhr bagi-Nya atau dari penyekutuan mereka.

€)r*|#Y';*<i; (don Tuhanmu mengetahui apa yang

disemburryikan [dalamJ dada mereta) maksudnya adala]r syirik yang

mereka sembunyikan, atau rasa memusuhi Rasutullah SAW yang

mereka sembunyikan, atau semua yang mereka sembunyikan yang

berupa segala hal yang menyelisihi kebenaran. .1,A;'-Yj (dan apa

yang mereka nyatakan), yakni yang mereka nyatakan dari itu.

Jumhur membacanya 2;r{a d"nguo dhammah pada hunrf raa'
dan lmsrah padahtmf kaaf.
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Ibnu Muhaishin dan Humaid membacanya dengan fathah pada

huruf raa' dan dhammahpadahtrut kaf.

Allah kemudian memuji Diri-Nya dengan keesaan dan

keberhakan-Nya terhadap segala pujian, i.fr\ X7 Jy iiy"! 'ii fi.2..
$$\ @an Dialah Allah, tidak ada tuhan [yarg berhak disembahJ

melainlran Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia), yakni $fur *r! (di

dnnia), ';;S$ (dan di akhirat),yakni 9;1i 1rfur (di akhirat) i9,fr3
(dan bagi-Nyalah segala penentuan), Dia memutuskan di antara para

hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya tanpa ada satu sekutu pun

yaqg menyertalNya. 'b;4 *l: (do" hanya kepada-Nyalah kamu

dilcembalikan) dengan pembangkitan kembali setelah mati, lalu Dia

membalas yang baik dengan kebaikannya, dan yang buruk dengan

keburukannya, dan kalian tidak dikembalikan kepada selain-Nya.

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, t*LY Jy Jj$( ,6U: (L 63
(i\f (dan tidak pernah [putal Kami membinasalcan kota-kota

kecuali pendudulcnya dalam keadaan melahtlcan kczhaliman), dia

berkata, *Allah berfirman, "Kami tidak akan membinasakan

[penduduk] suatu negeri karena keimanan, akan tetapi Allah
membinasakan negeri-negeri karena kezhaliman apabila penduduknya

berbuat zhalim. Seandainya (penduduk) Makkah beriman, maka

mereka tidak akan dibinasakan berrama kaum-kaum yang binasa,

akan tetapi mereka mendustakan dan zhalim, sehingga mereka

dibinasakan."

Muslim dan Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-shifat

meriwayatkan dari.Abu Hurairab bahwa Rasulullatr SAW bersabda,

d.* 'it *i {ti iU ,|yi ? ?r' 'Jt (Ailah 'Azza wa Jalla

berfirman, "W'ahai anak Adam, Aht sakit dan lmu tidak menjenguk-

Ku-.-)."

" shahth.
HR. Muslim (4ll990) dari hadits Abu Hurairah.
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Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Az-Zuhd meriwayatkan

dari Abd bin lIbaid bin Umar, dia berkata, "Pada Hari Kiarirat nanti

manusia'dikumputkan dalam keadaan sangat lapar, sangat haus, dan

sangat telaqiang dari yang pernah mereka alalni. Oleh karena itu,
barangsiapa pernah memberi makanan karena Allah 'Azza wa Jalla,

maka (saat rtu) Allah memberinya makanan, barangsiapa pernah

memberi pakaian karena Allah 'Azza wa Jalla, maka (saat itu) Allah
memberinya pakaian, barangsiapa pernah memberi minum karena

Allah 'Azza wa Jalla, maka (saat itu) Allah memberinya minum, dan

barangsiapa berada dalam keridhaan Alalt maka Allah sesuai dengan

keridhaannya."

Al Firyabi, AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Ny4 'fry a;
{$'li (maka gelaptah bagi mereka segala macam aiiianl, dia
berkata, "(Makzudnya adalah) 'g'i, (segala macam alasan). \ &1
6jil1{, (kuena itu mereki tidak saling tanya-menanya) tentang

nasab."

Telah diriwayatkan secara valid dari Nabi SAW datam Ash-
Shabih tentang istikltarah dan cara melaksanakan shalatnya beserta

doanya sehingga kami tidak berpanjang lebar mengemukakannya di
sini.

i\i -fut i_ tyr:-v1$i"H{i,i j.; bL;_;jS

{ii ji4 otA2j]i@}5rf-': $ t^*r:+> :t At

r4!'- fi fr 4i *'iii .;-ayt3;9" 3:Q( %);
tliK re -e4 6 @ 6i;3 {fr "*4<,;K::,,f*

'{;i@'t;Kfr '(uJ 4# u'$fii * iGK4 3raG
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{j 6} * usLL'l,fr;t + @ <;x_6LL t1 i;

oto
-i# e 7x^1 7 

^i 
6t lt|$L* * l;,?4j -uyiv

)* 3,r" * lr,3_S;'C'86:,j, rr'rt ; # g;,Xt O.

GrJ @ 6r:s; ifc$i G,t!;, ri, Jfr e_ re'i;' 
;\ 33'i't$ -ff; t3c1f" t1-s-a S +o n

il t x l-i +<.;du?;i,;2c i,fi, tgs r ^rit;W
6t&E v4 {5@ a--- 41{ ii{ iyu { il;, fr i6
i!- r$V':$ A J,4# Gi {;Z_,+Si,$i Kt

6'+;4-iIi iu \4y O +ii, &'6
# #'x,iyla:js <Jj 6'Ji6 L{j- t;tri 1,i;ri

(i(, "dT $t 4C' H[3'pt t]'J ojr j rlj @
pt45 .LG"i @ atlrAi I yilJi;r; t!i" :)6
$.5fii| fil, pi'.t i;iiL;- *,r, fr iLL 6 G:.li
'"j6. 

"i!\ xk * oji't$ @ lngr
'# 6*i"sx: -::e.r{ti; ;4-r}i 86.irt<i<r3
I;jrt Jlti l1,i@ t r?<r, &_{ ::kirvJ$ q" ri{

{'i$y';;Ygitag;,r$eriil,rt-;{r,iy44
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W aji,;j-tt ryt;v- aV" rib iai,,a; 6
aC$ ai,,t"-.rjii 4@ ojG'$K, $y eu$
@ # +.i, e ri ii, u'$."1; J F {$ S"tt, tydTy

fi W n'^:;3 J E { di a*e Jr W; -.K;J

;ij tyi. i'i *":: u -i 3a'l;@ t 5,i W 5K
c *r; @&:- ;X'e 5K*; "a;,ly 

ev 
"<uy

Atr'F-fr xlt l'- i tfuc r;;, 3 ;t * yiii{ i; QL ;i{

@'";'-3
n Katakonlah,' Terangkanlah kepodahu, jika Allah mbnjadikan

untuknu molun ilu terus-mcnerus sorrrpoi Hafi Kiamag siapakah
Tuhan selnin Allah yong akan mendatangkan sinar terang

kepadamu? Maka apakah kamu fidak mendengar?, Katakanlah,
'Terangkanlah hepadaku, jilcaAllah menjadikan untukmu siang itu
terus-menerus sanpai Hari Kiana$ siapakah Tuhan selain Allah

yang akan mendatanghan malam kepadamu yang kamu beristirahat
padanya? Mako apahah kamu tidak memperhatikan?, Dan karena
rahmat-Nya, Dia jadikan untulcnu malarn dan siang, sapaya kamu

beristirahat pada'nalam itu dan sqpaya kamu mencari sebagian
dari karunia-Nya (padasiang hafi) dan agdr kamu bercyukur

kepada-Nya. Dan (ingatlah) hafi (diwaktu) AAah ,nenyeru mcreka,
seraya berkator'Dirrrorralcah sekutu-se*utu-Ku yang dahulu kamu
katakan?'Dan Kami datangkad daritioptiap tanat seorang salsi,

lala Kami berhata"' Tunj ukhanlah b uhti kebenaranmu,, maka
tahulah mereka bahwayang haq ita kepunyaanAlbh dan

lenyaplah dari mereka apayang dahulunya mereka ada-adakan
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Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka dia

berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganagerahkon

kepadanya perbendahataaan harta yang kunci-kunchtya sunggah

berat dipikul.oleh sejumlah orang ydng kuat-kuot Qngotlah) ketika

kaumnya berkata kepadanya,' Janganlah kamu terlalu bangga;

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu

membanggakan diri'. Dan carilah pada apa yang telah

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhbat, dan

janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmalan) duniawi

dan berbuat baiklah (kepada orung lain) sebagaimanaAlhh telah

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat herusakan di
(muka) buml SesungguhnyaAllah tidak menyukai otang4tang

yang berbuat kerusakan- Karun berkata, 'Sesungguhnya aku hanya

diberi harta ilu, karina ilmu yang ada padaku'. Dan qakah dia

tidak mengetahui, bahwaAllah sungguh telah mcmbinasukan un d-
umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak

mengampulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepoda orang-

orang yang berdosa itu tentang dosa4osa mereku Maka keluarlah
Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya Berkotalah orang-

orang yang menghendaki kehidupan dania, 'Moga-moga kiranya

kita mempunyai seperti apayang telah diberikan kepada Karun;
ses ungg uhnya dia benar-benar mempuilyai keberuntwtgan yang

besar'. Berkataloh orang-orang yang dianugerahi ihnq
'Kecelakaan yang besarlah baginu, pahalaAllah addah lcbih baih

bagi orang-orang yang beriman dan berarnal shalih, dar. tidak

diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar'. Maha

Kami benamkan Karun beserta rurnahnya ke dalam bwni Maha

tidak ada baginya suatu golongan ptm yang menolongrqru terhadap

adzab Allah, dan tiadalah dia termosuk orang-orang (lang dapat)

membela (dirinya). Dan jadilah orang-orang yang kemarin mcncitt-
citakan kedudukan Karun itu, berkata,'Aduhai" benarbh Allah
melapa4gkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-
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hamba-Nya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan

karunia-Njta atos kita benar-benar.Dia telah membenamkan kin
(pula). Aduhai benar{ah, tidqh beruntung ora,ng-orang yang

mengingkafi (nilenot Allah)'. Negeri akhirat itu, Kami iadikan
untuk ofltng4tang yang tidth irrgin nenyombongkan diri dan tfiqk
berbuat kerusahan di (muka) bwni Dan kesudahan (yang baik) ilu
adalah bagi orung+rang yang bertahwa- Barangsiapa yang datang

dengan finembawa) l@bailrurr" maka baginya (pahala) yang lebih

baik daripana kebaikannya itu; dan a yang datahg

dcngan (membawa) kcjaholan, malca ilaklah diberi pembalasan

kepoda orang4rang yarrg tehh nengeriakan keiahatan itu,

nclainkan $eimbang) dengan opayailg dthulu mereko keriakan

Ses ungguhnya yang nooajibkat atasmu (melaksanakan hukum-

hukum) Al Qur'an, benar-benar alcan mengembalikan kamu ke

tempat kerrrbali Katahanlahr'Tuhanka mengetahui orang yang

membawapetnjuk dan orongyang dalam kesesatan yang nyatat.

Dan kamufidakpernah mcngharap agarAl Qur-an ditwunkan
kepadamu, tdapi dia (ditarunkan) karena suatu rahmnt yong besar

dari Tuhanmq sebab itu janganloh kamu sekali-kali meniadi

penolong bagi orang-orang kalir. Dan janganlah sekali-kali mereka

dapat mcnghalangimu dari aikan) ayat-ayatAllnh,

sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka ke

fialan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-

orang ya.ng mempersehutukan Tuhan- langaitah kamu sembah di
samping (mcnyembah) Allah, tuhan-tuhan apa pun yang lain. Tidak

ada Tuhan (yang befiah disembah) melainkan Diu Tiap-tiap

s esuatu p osti binasa, hecuali Allah. Bagi-Ny alah s egala penent uan,

dan hany a lcep ada-Nyalah lcanu dikemb alikan. "
(Qs. Al Qashash [28]: 71-88)
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Firmarr-Nya, Yi j, lXuo*onlah, "Terangkantah trcpadahu)

maksudnya adalah, beritahukanlatr kepadaku, Jli ?+$ )fi G aL

lSti jit@ Allah menjadikan untubnu malam itu terus-menerus).

'sy't adalah 'n;.lJ pl'nlr (yang terus-menerus), dari'srlJr yaitu ;filfj.Jr,

(yang berangkai; berkesinambungan). Jadi, huruf miim im sebagai

tambatran. Ada juga yang mengatakan bahwa htnruf miim-nya ini huruf

arlli,wazan-nya adalatr;i5 aan butannya S;;i, aarrinilah yang benar.

Altah SWT menerangkan kepada mereka, bahwa eiUl tetatr

menyediakan untuk mereka sebab-sebab kehidupan agar mereka

mensyukuri nikmat, karena bila waktu yang mereka lalui itu semua

malam hingga Hari Kiamat, maka tidak memungkinkan bagi mereka

unhrk beraktivitas dan mencari penghidupan yang mereka perlukan,

yaitu berupa makanan, minuman, dan pakaian.

Allah'kemudian menyebutkan kebaikan-Nya kepada mereka,,

;+, 14" 4i fr 4; $iapakah ruhan selain Atlah vang akan

'mendatangkan sinar terang kepadamu?), yakni apakah salah satu

tuhan diantara tutran-tuhan yang kalian sembatr itu ada yang mampu

menghilangkan kegelapan tersebut dari kalian dan menggantinya

dengan cahaya yang dengannya kalian bisa mencari penghidupan dan

bisa melihat segala yang kalian perlukan, serta bisa merfadi kebaikan

bagi buah-btrhan kalian, menumbuhkan tanam-tanaman kalian, dan

menyebabkan hidupnya binatang temak kalian?

,/-:{J'ti,,l @ofu apakoh kamu tidak mendengar) perkataan

ini dengan pendengaran yang disertai pemahamaq penerimaan,

penghayatan, dan pemikiran?

Setelatr Allah menyebutkan kebaika-kebaikan-Nya kepada

mereka, yaitu mengadakan siang bagi merek4 selanjutnya Allah

menyebutkan kebaikan lainnya, yaitu mengadakan *ulu-, ot;X-;i S,

i::$i :5- $Lt"rAF" 3:41i'#41'ii jG (kat akant ah, " Te r an gkanl ah

kepadalat, jika Allah menjadikan untubnu siang itu terus-menerus

sampai Hari Kiamat."). Maksudnya adalah, jika Allah menjadikan
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seluruh masa yang kalian hidup di dalamnya adalah siang semua

hinesa Hari Kiamat, * <-,1*3 y,Hl-;i r 4; $iapatrah
Tuhan selain Allah yang alcan mendatangkan malam kepadamu yang

lramu beristirahat padarrya?), yakni yang kalian menetap padanya

setelah lelatr dan letih dan kalian beristirahat dari aktivitas mencari

penghidupan.

6-tE iil @ata apakah knmu tidak memperhatikan?)

manfaat yang besar ini dengan perhatian yang penuh kesadaran

sehingga kalian meninggatkan penyembahan selain Altah yang biasa

kalian lakukan itu? Bila mereka bahwa tidak ada yang

mampu melalarkan itu selain Allah 'Azza wa Jalla, maka telatr

sempurnalatr hujiah bagi mereka dan gugurlah segala syubhat yang

mereka pegang.

Allah SWI menyertakan kalimat (-'j* jS @aru apakih
lcamu tidak mendengar?) saat menyinggung tentang terang, karena

pendengaran dapat mengetahui apa yang tidak diketatrui oleh

penglihatan dari segl manfaat-manfaatnya dan karakter faedah-

faedahnya. Altatr juga menyertakan kalimat <4;3 SGl @atra
apalrah lcamu tidak memperhatikan?) saat menyinggung malam,

karena penglihatan dapat mengetahui apa yang tidak diketahui oleh

pendengaran mengenai karakteristik malam.

*elj{al3t$i; illiK 34 4# 6g @an larena rahmat-

Nya, Dia jadikan untulonu malam dan siang, supcrya kamu

beristirahat pada malam irz) maksudnya adalah 
rJlUt .rt @ada malam

ifir),4Ft .'$4(dan sttpaya kamu mencari sebagian dari karunia-

Nya), yalari pada siang hari dengan mencari nafl<ah (penghidupan).

i;Kfr I,S; (dan agar kamu berryuhr trcpada-Nya) atas nikmat-

nikmat Allah atas kalian. Ayat ini termasuk bentuk peringkasan dan

penguraian (peqi abaran).

Perlu diketahui, kendati memungkinkan beristirahat pada siang

hari dan mencari penghidupan pada malam hari, yaitu ketika
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terangnya bulan, atau dengan menggunakan sesuatu yang bisa

menerangi seperti pelita (arrpu) dan serupanya" akan tetapi itu sangat

jaraog dan bertolak belakang dengan naluri para hamba, sehingga hal

itu tidak dianggap.

< u*:j 3{A-ifr G.tU} sj 3fr C )q i;i (dan [ingattahJ
hari [di waWuJ Allah menyeru mereka, sercrya berkata, "Dimanalcah

selafiu-sehttu-Ku yang dalrulu kamu katakan?'). Allah SWT
mengulangi ini karena perbedaan kondisi, yaitu karena mereka telah

diseru namun mereka justru menyeru berhala-berhala, lalu mereka

diseru lagi, narirun mereka diam. Pengulangan ini juga sebagai celaan

setelah celaan dan dampratan setelatr dampratan.

Firman-Nya, tlsnelt, $:P q.Cf;i (dan Kami datangkan

dari tiap-tiap umat seorong saksi) di-'athf-Y,an (dirangkaikan) kepada

gi(. Penggunaan lafazh madhi bertujuan menr.rnjukkan kepastian.

Maknanya adalah, dan Kami keluarkan dari tiaptiap umat seorang

saksi yang bersaksi atas mereka

Mujahid berkata, "Mereka adalah para nabi."

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang

adil dari setiap umat.

Pemaknaan yang pertama lebih tepag seperti firman-Nya,
$4 ;13b & 6+ ft;,' *t1; # :f o, t4 6y,1$ (maka

bagaimanakah [hahrya orang kafi, runtiJ, apabila Kami
mendatangkan seseorang saksi [rasulJ dui tiaVtiap umat dan Kami
mendatanglran kannu [MuhammadJ sebagai saksi atas mereka itu

[sebagai umatmufl. (Qs. An-Nisaa' [4]:41).

Allah kemudian menerangkan apa yang Allah katakan kepada

setiap uma! 'ff; tlS&i (tatu Kami berkata, 'tTunjukknnlah butdi
kebenaranmu.') yakni alasan dan bukti kalian yang menunjukkan

bahwa Aku memiliki sekutu-sekuhr. Jadi, saat itulah mereka mengaku

tidak ada" dan mereka tidak dapat menuqiukkan bukti apa pun. Oleh
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karena itu, Allah berfirman, ;+ '33i rt ft\/ (maka tahulah mereka

bahwa yang haq itu kepunyaan Allah), yakni dalam hal ketuhanan,

dan Dialah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. 6 & i6t
6fr1-6A (dan lenyaplah dari niereka apa yang dahulunyo merekn

ada-odakan), yakni hilang, lenyap, dan sirnalah dari mereka

kedustaan-kedustaan yang mereka ada-adakan sewaktu di dunia,

bahwa Allah mempunyai sekutu-sekutu yang berhak disembah.

Allah kemudian mengemtrkakan kisah orang-orang sesat, yaitu

dengan mengemukakan kisatr Karun, yaitu orang yang memiliki
kemampuan dan cara bekerja yang mengagumkan, 46lLC* itl
6"rl;; $esungguhnya Karun adalah termasuk lcaum Musa). Lafazh

ij$ Ueraasarkan wcaan'Ji'6, merupakan ism a'jam (nama non-

Arab) sehingga tidak dapat di-tashrif. Kataini bukan lafazhArab yang

diderivasi dari lata?h'O:j.

Az-Zayaj berkata, "seandainy a lafazh 
toilt 

berasal dari U?
rpt (A- menyertakan sesuatu), tentu berlaku padanya tashrif."

An-Nakha'i, Qatadah, dan yang lain berkata, "Dia adalah putra

Imran bin Qahits."

Ibnu Ishaq berkata, "Dia adalah paman Mus4 maka disebut

saudara Imran. Keduanya adalatr anak orang Samiri dan keluar dari

ketaatan terhadap Musa. Itulah makna firman-Nya, # $i @aka dia

berlaht aniaya terhadap mereka), yakni melampaui batas dalam

kesewenang-wenangan dan kesombongan terhadap mereka. Dia
berlaku aniaya terhadap mereka, keluar dari ketaatan terhadap Musa,

serta kufir terhadap Allah."

Adh-Dhahhak berkata, *Sikap aniayanya terhadap bani Israil

adalah merendahkan mereka karena banyaleya harta dan anaknya."

Qatadatr berkata, "Sikap aniayanya adalah menisbatkan kepada

dirinya harta yang dianugerahkan AUah kepadanya, dengan alasan dia

memperoleh itu berkat ilmu dan teknik yang dimilikinya."
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Ada yang mengatakan bahwa dulunya dia bekerja pada Fir'aun

dalam merurngani bani Israil, lalu dia berlaku sewenang-wenang

terhadap mereka dan bertindak aniaya terhadap mereka.

Ada juga yang mengatakan selain itu, namun tidak sesuai

dengan makna ayat.

tg{ i *{6 (dan Kami telah menganugerahknn lcepadanya

perbendaharaaan harta). t3{, adalah bentuk j.rak dari f, yaitu

harta yang dipendarn.

Atha berkata, "Dia menemukan salah satu harta terpendapat

dari antara harta-harta terpendam Yusuf.'

Ada juga yang mengatakan bahwa dia seorang ahli kimia.

Lafazh -( ptu kalimat ,:,41i1 iy--ti gong lamci-htncinya)

adalatr maushul yang shilah-nya adalah lrya^ cakupannya, karena

itulah di-kasrah.

Al Akhfasy Yunior menukil dari orang-orang Kufah tentang

tidak bolehnya menetapkan kalimat yarry kasrah beserta cakupannya

sebagai shilah untuk o2$t 1*rusftzl1. Namun pendapat ini dianggap

tidak tepat karena redaksi demikian terdapat di dalam Al Qur'an yang

mulia, yaitu di sini.

e(ilt adalah bentuk jarnak dai "C!a 
--dengan kasrah pada

huruf miim- yaitu sesuatu yang digunakan untuk membuka (yakni

kunci).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud eW,Jr, *rlut ,l.r;r.[,
(perbendalraraan), sehingga bentuk tunggalnya adalah !ii; -6sr*an
fatlah pada huruf mibn-.

Al Wahidi mengatakan batrwa menurut mbyoritas mufassir,

4i(/- adatah ',i:flt @erbendaharaan), seperti pa.da pemaknaan

firman-Nyq # Afr #e; (Dan pada sisi Allahlah hmci-htnci
semuayang gaib). (Qs.Al An'aarn [6]: 59).
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Lebih jauh dia berkata, "Ini pendapat yang dipilih oleh Az-
Z,ajjaj, karena dia berkata, 'Pendapat yang lebih mendekati

penafsirannla yaitu" ,:"2)1 adatah ,).6 ,i.t? (perbendatraraan-

perbendahaxzurn hartanya)'. Ulama lain mengatakan batrwa itu adalah

bentuk jamak dari L4, Vuito sesuatu yang digunakan untuk membuka

pintu ftuncil. Demikian pendapat Qatadah dan Mujahid."

Kalimat 'iir, ,l-j *#fU'Wl ltrngguh berat dipitul oleh

sejumlah orang yang htat-hmt) sebagu Hmbar ly l*re i! besena

ism-nya, sedangkan khabar-nya sebagai shilah untuk maushul (.
Dikatakan g;;e iS apabila bangkit mengangkatnya dengan berat.

Dikatakan J:,ai g rU apabila beban itu terasa berat bagiku. Maknanya

adalah, terasa berat bagi mereka mengangkat kunci-kunci atau

perbedaharaan-perbendaharaan itu.

Abu Ubaidah berkata, "[ni bentuk susunan yang dibalik, dan

maknanya adalah, t;Jl, er)S,yatirrri WrW (sungguh memberatkan

bangkit dengan mengangkatrya)."

+iiir ;tfue*jtiy

Abu Zaid berkata, "Dikatakan Furir;i apabila aku bangkit
dengan mengangkat beban itu."

Seorang penyair berkata,

G1, L.^i 6 sytli"

"Sesungguhnya lami mendapati seorang pengganti yang benar-benar

buruh

karena dia seorang budakyang apabila keberatan dengan beban

malm dia berhenti."

Al Farra berkata, "Makna *<JU ffi adatah memiringkan

sejumlatr orang itu karena beratnya, sebagaimana ungkapan '#:i;-

fiurdan u,i! i+ri (*"nghilangkan kesengsaraan) . y.-,>*' -s aan iihlf
(aku menghilangkannya). g'r* d,arrt'iEi (aku membawakannya) . ir:l

: 
U* a*f tuf." rnengangkatnya dengan berat)."
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Pendapat tersebut dipilih oleh Ari-Nahhas. Demikian juga yang

dikatakan oleh banyak salaf.

Ada juga yang berpendapat bahwa itu diambil dari i5iltr yang

artinya UJr 6autr;. Pendapat ini tidak mengena

Budail bin Maisarah membacanya i$, a"ngan htuuf !aa',
yakni W +rjt 4.trSgguh berat salah seorang dari mereka

memikulnya). Atau ')f iiJt ojfl (sungguh berat hal itu), secara makna.

Maksud tJ' uaaun 'd.W.'*t|- $br.*:r (sekelompok

orang yang saling fanatik *tir r"**u mereka).

Ada yang mengatakan bahwa ilrdr artinya antaratiga hingga

sepuluh orang.

Ada yang mengatakan bahwa ilJr uttitya arfiaratima hingga

sepuluh oftmg.

Ada yang mengatakan bahwa ildr a*inya antara sepuluh

hingga dua puluh orang.

Ada yang mengatakan bahwa iiJr urtirrya empat puluh orang.

Ada yang mengatakan bahwa i;Liir urtir,ya tujuh puluh orang.

Ada juga yang mengatakan selain itu.

;i { ifi 5 J(' \ [tngatlahJ ketika kaumnya berkataIJ
kepadanya, "Janganlah lamu terlalu bangga.'). Zhad tyakni .,n

posisinya nashab adalah karena pengaruh )tg Ada juga yang

mengatakan karena pengaruh 66I, dan ada juga yang mengatakan

karena pengaruh ,rii. Kedua pendapat terakhir ini disanggah oleh Abu

Hayyah, karena penganugeratrakan perbendaharaan dan sikap aniaya

tidak terjadi saat itu.

Ibnu Jarir berkata, "Ini terkait dengan kalimat yang dibuang,

yaitu fliGngarlah).'
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Maksud iij 1ta*nya) di sini adalah orang-orang beriman

dari kalangan bani Israil.

Al Farra berkata, "Maksudnya adalah Musa. Ini kata bentuk

jamak yang maksudnya tunggal."

Makna ;5 t adalah, janganlatr engkau bersikap angkutr dan(g
sombong.

G- jiUJiiti"5ylsrturggahnyaAltahtidak,menyukaiorang-
orang yang terlalu membanggakan diri) maksudnya adalah yang

angkutr dan sombong, serta tidak bersyukur kepada Allah atas apa-apa

yang telatr Allah anugerahkan kepada mereka.

Az-Zajjaj berkat4 "Maknanya adalah, janganlah engkau

bangga dengan harta, karena membanggakan harta tidaklah

menunaikan haknya."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah,

janganlah engkau berbuat kerusakan. Seperti ungkapan penyair

berikut ini:

4,frSr'dY-?l c?l',Wt kCl 6?9 C; n Ci s1

*Jil@ englrau tidakiuga menunaiknn amanat don *rrorggrng yong

lainnya,

Niscaya titipanlitipan itu akan membinasakanmu."

Az-Z,ajjajberkata,-'b-r-.Adaniysritartinyasama."

Al Fara berkata, "Makna. G-jfr'adalah orang-orang yang

sedang b*ggq sedangkan 'gg 
s!.iJl adalah orang-orang yang akan

bangga kemudian."

Mujahid berkata, "Mallna '(i { yaitu, janganlah berlaku

lalim, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bangga

dan berlaku lalim."
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Adajuga yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, janganlah

engkau kikir, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

kikir.

i?$i 36li K 4{t; 14 8.6 (dan caritah pada apa yans

telah dianugerahkan Allah kepadamu firebahagiaanJ negeri aWtirat),

dan upayakanlah kebahagiaan akhirat pada harta yang telatr

anugerahkan Allah kepadamu, lalu nafl<atrkanlatr pada apa-apa yang

diridhai Allah, dan bukannya untuk keangkuhan dan kelaliman.

Ayat ini jugadtbaca, itj.
G:a( A 64; <i {; (dan jangantah tramu metulatran

bagianmu dari firenilonatanJ duniowi). Mayoritas mufassir

mengatakan bahwa itu artinya beramal pada keduniaannya untuk

akhiratnya, dan bagian manusia adatah umurnya serta amal shalihnya.

Az-Z,ayaj berkata, "Maknanya adalah, dan janganlah engkau

lupa beramal untuk aktriratnrl karena hakikat bagian manusia dari

dtrnia adalatr yang digunakannya untuk akhirafirya"

Al Hasan dan Qatadah berkata, "Maknanya yaitu, janganlah

engkau sia-siakan keberuntunganmu dari keduniaanmu dengan hanya

bersenang-senang dengan yang halal dan mengupayakannya saja."

Pemaknaan ini lebih sesuai dengan konteksnya.

$y'iti'"Ai:, ot: (dan berbuat baiHah [trepada orang
lainJ sebagaimana Allah telah berbuat baik lcepadamu) maksudnya

yaitu, berbuat baiklatr kepada para hamba Allah sebagaimana Allah
telah berbuat baik kepadamu dengan menganugerahkan nikmat-
nikmat duniawi kepadamu.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, taatilatr

Allah dan sembahlah Dia, sebagaimana Dia telah menganugerahkan

nikmat kepadamu. Ini dikuatkan oleh riwayat datarn'Ash-Shafuifuain

dan lainnya, bahwa Jibril bertanya tentang ihsan kepada Rasulullah

SAw, lalu beiiau menjawab, '!17'dty 

^:i 
t il irP ,'ot; 

"'ik 
3rr i'# llf
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(Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya.

Jilra englrau tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia Maha

melihatmu).72

ei'ii ASCni 6{; (danianganlah kamu berbuat kerusakan di

[mulral bum.i) maksudnya adalah, janganlah engkau melakukan

kedurhakaan-kedurhakaan terhadap Allah di bumi. 't -+rfiU-Jffr Itl-

(sesungguhnya Allah tidgk menyukai orang-orang yang berbuat

lcerusakan) di bumi.

-q+ * {"'i$ -'(3t i6 (Karun berkata, "sesungguhnya aht
hanya diberi harta itu, knrena ilmu yang ada padaht,'). Karun

mengatakan perkataan ini sebagai sanggatran terhadap orang yang

menasihatinya itu, bahwa "Sesungguhnya aku dianugerahi harta ini
karena ilmuku." Jadi, kalim"t *6,berada pada posisi nashab sebagai

haal Q<eterangan kondisi), sementara -,,s;4 bisa sebagai zhad untuk

,a^\j, dan bisa juga sebagu shilah untuk ,l9. Ilmu inilah yang

dianggapnya sebagai sebab dia memperoleh keduniaan yang

diperolehnya itu.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa itu adalah ilmu Taurat.

Ada yang berpendapat bahwa itu adalah pengetahuannya

tgntang sumber-sumber pencatrarian dan perniagaan.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan tentang

harta-harta terpendam

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalah ilmu kimia.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah,

sesungguhnya Allah menganugerahiku perbendaharaan-

perbendaharazm ini karena Dia mengetatrui keberhakanku atas itu
karena kelebihan ilmuku. Pendapat ini dipilih oleh Az-Z,ajjaj, namun

diingkari oleh selainnya.

12 Muuafaq'alaih. .

HR. Al Bukhari (50) dan Muslim'(l/39) dari hadits Abu Hurairah.
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Allah kemudian menyanggah perkataanny a ini, 'Kl 4'{-?J(; ';€1,'; 1136 ;; pjfi'ia .# ,1ifi'; (dan apatrah dia
tidak mengetahui, bahwa Allah sungguh telah membinasakan umat-

umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak

mengurnpulkan harta?). Maksud g{ffi adalah urirat-umat terda}rulu.

Makna C;'L4{tadalah, tebih banyak mengumpulkan harta darinya.

Seandainya harta dan kekuatan menunjukkan kelebihan, tentu Allatr
tidak akan membinasakan mereka

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksud i:ril, adalatr

peralatan, dan maksud [iiir adalah para pendukung. Ungkapan

redaksi ini sebagai celaan dan hinaan bagi Karun, karena dia telah

membaca Taurat dan mengetahui tentang umat-umat terdahulu yang

dibinasakan Allah.

5il5i 4.3 & f$-t; (dan tidaklah perlu ditanya kepada

orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa merela) maksudnya

adalatr, mereka tidak perlu ditanya mengenai alasan perbuatannya ihr,

sebagaimana terdapat datam firman-Nyq |#3- & S; (Dan tidak

[pulal mereka dibolehkan meminta maal). (Qs. An-Na$ [16]: 84) dan

firman-Nyu 6r;!ltG i6 (Mala tidaWah mereka termasuk orang-

orang yang diterima alasonnya). (Qs. Fushshilat gll: 2$. Akan
tetapi mereka ditanya dengan pertanyaan yang mengandung celaan

dan hinaan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, .dr:J:t
'r-# ; i?gn (Maka demi Tuhanmu, Kami pasti alan menanyai

merelra semua). (Qs.Al Hijr [5]: 92).

Mujahid berkata *Kelak para malaikat tidak akan.menanyai

orang-orang yang.berdosa, karena para malaikat telah mengetahui

tanda-tanda mereka, yaitu dikumpulkan dalarn keadaan berwajah

hitam dan berrnata binl"

Qatadah berkat4 "Orang-orang yang berdosa itu tidak tidak
ditanyai mengenai dosadosa mereka karena' sangat jelas dan

banyaknya, bahkan mereka langsung masuk neraka."
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Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah, orang-

orang yang berdosa dari kalangan umat ini tidak ditanyai mengenai

dosa-dosa umat-umat terdatrulu.

.#; C 4;i, it'U!3 1m"to keluarlah Kmun kepada kaurmnya.

dalam kemegahannya).-Htxaf faa' dr sini untuk merangkaitcan iri
(Karun berkata), dan kalimat .& 4 (dalam kcmegahannya) terkut
dengan tr Qreluar), atau dengan kalimat yang dibuang yang sebagai

haal danfa'il At'.
Para mufassir mengemukakan riwayat yang bermacarn-macam

mengenai kemegatran yang dia keluar dengannya. Maksudnya adalah,

dia keluar dengan kemegahan yang sangat memukau bagi yang

melihatnya, karena itulah orang-orang yang *"iihutryu berangan-

angan seandainya 'AUuh menganugerahi mereka seperti itu,

sebagaimana dikisahkan Allah dalam firman-Nya, A:ij" 4-rti i6
6tr\ ',F:i (berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan

dunia) dan kemegahannya, #-t: ii ,tyit36 4;('Jitl Lli-
(moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan

kepada Karun; sesungguhrrya dia benar-benar mempunyai

lreb eruntungan yang b es ar), yakni keduniaan yang melimpah.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai orang-orang yang

mengatakan perkataan ini.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa mereka adalah orang-

orang beriman pada masa ifu.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang

kafir.

i63 (berkatatah orang-orang yang

dianugerahi ilmu) maksudnya adalatr para rahib bani Israil. Mereka

berkata kepada orang-orang yang mengangankan itu, $l LS H)b
fr lkecetalraan yang besarlah bagimu, pahala Attah adalah lebih

baik) daripada apa yang kalian angankan ifi. ai :)6 <;( ';1
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(baSt orang-orong yang beriman dan beramal shalih), maka
janganlah kalian mengangankan kemewahan dunia yang akan sirna.

VSf-{: @on tidak diperoleh pahala itz) maksudnya adalah

tidak diperoleh perkataan yang dikatakan oleh para ratrib itu.

Ada yang mengatakan batrwa dhamir-nya kembali kepada

amal-amal shalih [yakni: tidak diperoleh pahala amal-amal shalih itu].

Adajuga yang mengatakan bahwa dhamir-nyakembali kepada

surga [yakni: tidak diperoleh patrala surga itut. 6)i:4ti Syltcecuali

oleh orang-orang yang sabar) dalam menaati Atlah dan menahan

kesabaran mereka dalam mengekang syahwat.

6\rt i43-+,6':L (maka Kami benamlan Karun beserta

rumahnya ke daiam bumi). Dikatakan r|t* -.ii-i*;- - irEA'r-i;e
artinya tempat itu terbenam ke dalqm bumi; W - 'r.p\\i *. 'rne
artinya dia dibenamkan ke dalarn bumi. Maknanya adalah, Allah SWT
melenyapkannya beserta rumatrnya ke datarn bumi.

;rt g;' u frrfr;- * ,t. '; {'A (ii @atra tidak ada baginya

suatu golongan pun yang menolongnya terhadap adzab Allah)
maksudnya adalah, tidak ada sekelompok orang pun yang mampu

mencegahnya dari itv. <)( (j gan tiadalah dia), yaknt tidaklah

dirinya, }#i '4(termasuk orang-orang [yang dapatJ membela

[dir inya), dari pembenaman yang menimpanya itu.

,i{U li? '# 6ji '{r:e (dan jaditah orang-orang yang
kemarin mencita-citalan kedudukan Karun irz) maksudnya adalatr

sejak waktu dekat yang lalu, b{ii ;+ -3ri 35j;l 6ki Ljfi
3.+bj -92(9, (bertrata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki

bagr siapa yang Dia kchendoki dari ltamba-hamba-Nya dan

menyempitknnnya.'). Maksudnya, masing-masing mereka mengatakan

menyesali angan-angan itu.

An-Nahhas berkata, "Pemaknaan yang paling baik mengenai

ini adalatr perkataan Al Khalil, Sibawaih, Yunus, dan Al Kisa'i,
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bahwa orang-orang itu menjadi sadar, lalu mereka mengatakat ,€t

(waduh; aduhai). Orang Arab apabila menyesal maka mengatakan

'gi-"

Al Jauhari berkata, *gj adalahungkapan kaget, dan dikatakan

juga etil. Terkadang juga €i dimasukkan ke dalam lrk, U"it secara

t akhfif maupn ber-iasyclid,seperti'il 6k:i.-
Al Khatil berkat4, *Ini kalimat yang terpisah, yaitu Anda

mengatakan gi, lA,, memulai lagi dengan mengatakan 3k."

Al Farra berkata, *Ini adalah kalimat yang menetapkan atau

memastikan, seperti halnya ungkapan gifita}1ft !, y cs; 6l (tidakkah

kau lihat ciptaan Allah dan kebajikan-Nya?)."

Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah kalimat untuk

mengundang perhatian, yang setara dengap ff ltetatruilah; ingatlah).

Quthrub berkata, "sebenamya itu adalatr |*s,6pihtxuf laam-

nya digugurkan."

Ibnu Al A'rabi berkata, *Makna '$ <rUs: adalah, aku tahu

bahwaAllah."

Al Qutaibi berkata, "Maknanya menurut logat bani Himyar

adalah rahmat."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, tahukah

engkau; tidakkah kau lihat.

Diriwayatkan dari Al Kisa'i, dia berkata, *Itu adalah ungkapan

kesedihan."

q;Xii; 6-{j (kalau Altah tidak melimpahkan karunia-Nya

atas kita) dengan rahmat-Nya dan melindungi kita dari apa yang

dila}nrkan oleh Karun, yang berupa keangkuhan dan kelaliman, serta

mengadzab kita karena angan-angan 1tr, q.A (benar-benar Dia

telah membenamknn kita [pulaD sebagaimana Dia telah

membenarnkannya.
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Hafsh membacanyu ,JA,dalam bentuk mabni lil fa'it.
Ulama yang lain membacanya dalam benhrk mabni lil maf'ul.

'rt$Si &-{ iiWS (aduhai benartah tidak beruntung orang-
orang yang mengingkari [nilmat Allahfi maksudnya adalah tidak
memperoleh keberuntungan apa pun.

"J+<f, 
fili il; (negeri aHirat rrz) maksudnya adalah surga.

Kata penunjukkan ini berhrjuan menunjukkan besarnya perkara itu.
Seakan-akan Allah berkata, "Surga yang engkau dengar beritanya dan
telah sampai kepadamu perihalnya...."

,;r'il A W 'oti)-{ 'r-8 \4G (Kami jadikan untuk orang-
orang yang tidak ingin menyombongkan diri di [mukal bumi), yang
tidak ingin tinggt hati dan tidak sombong terhadap orang-orang
beriman. Aa {i (dan tidak berbuu kerusalcan) maksudnya adalah,
tidak juga melalarkan kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah di
dalamnya. Disebutkanny" $i darl (tA dalam bentuk nakirah (tidak
tentu) dalarn konteks yang dinafikan (yang ditiadakan) bertujuan
menunjukkan cakupannya terhadap segala yang bisa disebut demikian
tanpa mengkhususkan suatu bentuk apa pun. Tentang berbuat
kerusakan telah cukup jelas, bahwa itu tidak boleh dilalarkan. Adapun
tentang ketinggian, maka yang dilarang adalah yang benhrknya
sebagai kesombongan terhadap orang lain dan merendahkan orang
lain. Jadi, maksudnya bukan mengupayakan tinggi dalarn hak dan
kepemimpinan dalam ag^m4 dan bukan juga yang berupa kesukaan
terhadap pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, dan tempat
tinggal yang bagus.

q 7 Ii, ,*{<u,le $ (barangsiapa yang datang dengan

[membavval kebailcan maka bagilrya [pahalal yang tebih baik
daripada kebaikannya itu) maksudnya adalah, Allah akan
membalasnya dengan sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat.
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6jg'$K, $y e:r$i W a-if, ;*fr '4t V i: @,,
barangsiapa yang datang dengon fnemba*al kejahatan, maka

tidaklah diberi pembalasan kcpada or(mger(mg yang telah

mengerjalan kejahatan itu, melainksr [seimbmgJ dengan qpa yang

dahulu mereka kerjakan) maksudnya adalah otitjli tpt'k 6 & il
(melainkan sebanding dengan apa yang mereka k€rjakao), lalu
mudhaf-nya [yakni.1ial aiU"u"g, kemudian mudhaf itaih-nyatyakni 6]
menempati posisinya. Penjelasan tentang makna ayat ini telah

dipaparkan dalarn surah An-Naml.

16Ii 4q; ,j:; "!i aytsrs*rgsrrlrrrya y@w mewajibtran

atasmu' [melaksanakan huhtm-huhmJ At Qtr'ul. Para mufassir

berkata, "Maksudnya adalah ,fir',rl:lO J$ g$ Oang menurunkan

Al Qw'an kepadarnu)."

Az-Zanaj berkata, "Maksudnya adalah yang mewajibkan

atasmu pelaksanaan hal-hal yang diurajibkan oleh Al Qur'an.
Perkiraannya adalatr '*:.rj,: 9,1iir ?rfoit ir}b 'ej g. Oang
mewajibkan atasmu [pelaksanaanl hukum-hu]um dan kewajiban-

kewajiban Al Qur'an)."

)\1 ly {;V (benm-benar akan mengembalikan kamu ke

tempat kembali). Mayoritas mufassir berkat4 "lvlaksudnya adalah ke

Makkah."

Mujahid, Ilcimab, Az-Ztthi, dan Al Hasan mengatakan bahwa

maknanya adalah, benar-benar akan mengembalikan kamu kepada

Hari Kiamat. Pendapat ini dipilih oleh Az-Z.anaj. Dikatakan et rry.
36ir, yakni antara aku dan engkau nanti pada Hari Kiamat, karena

manusia akan dikembalikan pada Hmi Kiamat dalam keadaan hidup.

Abu Malik dan Abu Shalihberkat4'Maksrdn5ra adalah benar-

benar akan mengembalikan kamu kepada tempat pengembalian di
surga."
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Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al Khudri, dan

diriwayatkan demikian pula dari Mujahid.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

dikembalikan kepada kematian.

#,yO3,';tdi\ie;'g-q,y(tratatrantah,"ruhantat
mengetahui orotg yang membanya petunjuk dan orang yang dalam

kesesatan rrang nyota'). Ini jawaban bagi orang-orang kafir Makkah

ketika mereka mengatakan kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya

engkau bena-benar dalam kesesatan."

Ivlakfud .ff! 1;;,,(orang yang membav,a petunjuk) adalah

Nabi SAW, sedangkan makzud ,i ,y e 3 ui @"" orang yang

dalam kcsesatutyang nyata) adalah kaum musyrik.

Pendapat yang lebih tepat adalah memaknai ayat ini secara

umum, dan bahwa Allah SWT mengetahui perihal masing-masing
golongan dari kedua golongan ini, lalu akan mengganjar masing-
masing mereka dengan kebaikan atau keburukan sesuai dengan hak

masing-masing.

e{?)i 64 Ut- 6 V; .KY; (dan kamu tidak pernah

menghory agar Al Qur'an diturunkan kepadamu) maksudnya adalah,

dan kamu tidak pemah mengfoarap agar Kami mengutusrnu kepada

para hamba dan menurunkan Al Qur'an kepadamu

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, dan

kamu tidak pernah mengharap diberikan Kitab dengan

mengembalikanmu ke tempat kembalimu.

Peigecualian pada kalimat q3 n .^; JS Qetapt dta

fditwwtkor] koena slntu rahmat yang besar dari Tuhanmu) adalah

pengecualian terpuhrs, yakni, akan tetapi penyampaian itu kepadamu

adalah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Bisa juga ini pengecuali

bersambrmg seakan-akan dikatakan,'Tidakhh diturunkan Kitab
kepadamu melainkan karena rahmat dari Tuhanmu."
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Pemaknaan yang pertama lebih tepat, dan itulatl yang tetapkan

oleh Al Kisa'i dan Al Farra.

ti$t W ',;K fi gebab itu janganlah kamu setrali-trati

menjadi pinotorg-bagi orang-orang trafir)maksudnya adalatr il t*
(penolong bagi mereka). Ini merupakan sindiran bagi selain beliau.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah,

janganlah'sekali-kali kamu menjadi penolong bagi mereka dengan

mendukung mereka.

a$- ej, tt i fi *":: :i Ji 3;-'l; (dan i angant ah s e trat i - tra t i
mereka dapat menghalangimu dari [merryampaikanJ ayat-ayat Allah,

sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu) maksudnya yaitu,

janganlatr sekati-kali orang-orang kaft beserta perkataan, kedustaan,

dan tindak aniaya mereka itu menghalangimu, hai Muhammad, dari

membacakan ayat-ayat Allah dan mengarnalkarurya, karena Allah

telah menurunkannya kepadamu dan telatr mewajibkan

pengarnalannya atasmu.

Jumhur membacany" JiA dengan fathah pada huruf yaa'

dan dhammahpadahtruf shaad,yaitu dari i!r6-- i'.r.} (mencegahnya;

menghalanginya).

Sementara itu, AshimT3 membacanya dengan dhammah pada

huruf yaa' dan kasrah pada huruf shaad, yaitu dari ilr:'ci yarrg

bermakna i12.

6l; dJI [6 <ao" serulah mereka tre [ialanJ Tuhanmu)

maksudnya, serulatr manusia ke jalan Allah, esakanlah Dia,

takukanlah kewajiban-kewajiban dari-Nya, dan jauhilah kemaksiatan-

kemaksiatan terhadap-NYa.

Ayat 'a4-,,i5 'e ';'K1: 
@o" ianganlah setrali-lali kamu

termasuk orang-orang yang mempersqhfiukan Tuhan) mengandung

73 Kalimat "Ashim membacanya..." yakni qira'ahnya yang tidak masyhur.

Dalam versi cetaknya dicantumakan MushahhabAl Qur'an.
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sindiran bagi selain beliau, karena tidak mungkin Nabi SAW termasuk

orang yang menyekutukan Allah.

Demikian juga firman-Nya, ;t'.6L ;li 'e&*; (ianganloh

lcamu sembah disamping [menyembahJ Allah, tuhan-tuhan apa pun

yang lain), merupakan sindiran bagi selain beliau.

Allah kemudian mengesakan -Diri-Nya dan menyifati-Nya

dengarr kekekalan nan abadi, ,{, 3 7 $y;Jy-{ Qtda* ada tuhan

[yang berhak disembahJ melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu), apa pun

itu, ,iQ-f,jjt,fuf (pasti binasa, trccuali Allah).

Az-Zajjaj berkata "Kalimat fi; adalah manshub karena

pengecualian. Seandainya selain redaksi Al Qur'an, maka kalimat ini

marfu', yang bermakna Uy yi C :t p lr"gutu sesuatu selain

Dzat-Nya pasti binasa), seperti ucapan penyair berikut ini:

1trt?t,tt_*J # i;('Lt;. ;f k3
' S e ti ap, ouOo, o', o, t i b e rp i s ah de ngan s audar any a.

Sungguh, demi bapalonu, kecuali kedua bintang kutub Utara'.

Maknanya adalatr et l $6 ;i?, f ?( 
p (setiap saudara,

selain kedua bintang kutub utara pasti berpisah dengan.saudaranya)."

f,$ 'i ltog-Nyolah segala penentuan) maksudnya adalah

keputusan yang berlaku. Dia memutuskan dan menetapkan sesuai

kehendak-Nya.

'b;4 A{t @"" honya kcpada-Nyalah knmu dikembalilmn)

ketika dibangkitkan kembali, agar Dia membalas yang baik dengan

kebaikannya, dan yang jahat (buruk) dengan kajahatannya

fteburukannya). Tidak ada ttrhan selain Dia yang Maha Suci lagi

Maha Tinggi.
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, Li;,(terus-menerus), dia berkata, "t!]i
(terus-menerus)."

Ibnu Abi Hatim meriwaya&an darinya, * # 'j;t (don

lenyaplah dari mereka) pada Hari Kiamat, 6ffi-'Gl4 6 (ry yang

dahulunya mereka ada-adakan), yakni yang mereka dustakan sewaktu

di dunia."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Muslrunnaf,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dm dia me'nilainya

shahih,serta Ibnu Mardawaih, darinya jug4 mengenai firman-Nya, 3!

e;, ,;t a5'Liij lsrsurgguhnya Karun adalah termasuk kaum

Musa), dia berkata, "Dia adalah putra pamannya, dia mempelajari

ilmu hingga mengumpulkan ilmu, dan dia tetap demikian hingga

berbuat aruaya terhadap Musa dan mendengkinya. Musa berkata

kepadanya,'Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mengambil

zakat'. Namun Karun menolak dan berkata, 'Sesungguhnya Musa

hendak memakan harta kalian. Dia datang kepada kalian untuk

memerintahkan shalat dan hal-hal lainnya, lalu kalian menerimanya,

maka apakah kalian juga akan memenuhinya untuk menyerahkan

harta kalian kepadanya?' Mereka berkata, 'Kami tidak akan

memenuhinya, bagaimana menurutnu?' Karun lalu berkala kepada

merekq 'Menurutkq utuslah seseorang untuk memanggil salah

seorang wanita pelacur bani Israil, lalu kita mengirimnya kepada

Musa, lalu kita menuduhnya bahwa Musa menghendaki dirinya.

Mereka pun mengirim utusan untuk memapggil wanita pelacur, lalu

mereka berkata kepadanya, 'Kami akan memberimu upahmu dengan

syarat engkau bersaksi bahwa Musa telah berbuat mesum

terhadapmu'. Pelacur itu berkata, lYa. Karun lalu menemui Musa dan

berkata, 'Kumpulkan bani Israil, lalu beritatru me,reka tentang hat-hal

yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu'. Musa meqiawab, 'Yd. Musa

pun mengumpulkan mereka, lalu mereka berkata kepadanya, 'Apa

TAFSIR FATHUL QADIR 539



yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu?, Musa menjawab, .Dia

me,merintahkanku agar kalian hanya menyembah Allah dan tidak
menyekutukan-Nya dengan sesuafu pun, serta menyambung hubungan
kekeluargaan, dan demikian dan demikian. Dia juga memerintahkan
kepadaku, bila ada seseorang yang telah menikah berzina, maka dia
dirajam'- Mereka lalu berkata, 'walaupun itu adalah engkau?' Musa
menjawab, 'Ya'. Mereka lalu berkata, .Sesunggunnya engkau telah
berzina'. Musa berkata, 'Aku?' Mereka lalu mengirim utusan kepada

. wanita yang telah membuat kesepakatan sebelumnyq lalu wanita itu
pm datang. Mereka berkata, 'Apa yang akan engkau persaksikan
tqhadap Musa?' Musa pun berkata kepada wanita ltu, .Aku

persatsitan engkau kepada Allah kecuati apa yang engkau perbuat'.
wanita itu berkata, 'Bila engkau mempersaksikanku kepada Allah,
maka sesungguhnnya mereka telah memanggllku dan memberiku
upah dengan syarat aku menuduhmu berzina denganku. Kini aku
bersaksi bahwa sesungguhnya engkau terbebas dari itu semua, dan

engkau adalah utusan Allah'. Musa pun bersungkur
zujud sambil menangis, lalu Allah mewahyukan kepadanyq ,Apa
yang membuatrnu menangis? Kami telah menguasakan kamu atas
bumi, maka perintahkanlah dia, niscaya dia mematuhimu'. Musa lalu
mengangkat kepalanya dan berkata, 'Hukumlah mereka'. Bumi pun
menelam mereka hingga mata kaki mereka, maka mereka berteriak,
'Hai Musq hai Musa'. Musa berkat4 .Hukumlah mereka'. Bumi pun
menelan mereka hingga lutut merek4 maka mereka pun berteriak,
'IIai Mus4 hai Musa'. Musa lalu berkata lagr, 'Hukumlah mereka,.
Bumi prm menelan mereka hingga leher mereka, maka mereka
berterialq 'Hai Musa, hai Musa'. Musa berkata ragi, 'Hukumlah
mereka'. Bumi pun membenamkan mereka. A[ah lalu mewahyukan,
'Hai Musa, para hamba-Ku memohon kepadamu dan berteriak
kepadamq ftlmun engkau tidak mengabulkan mereka. Demi
kemuliaan-Ku, seandainya mereka memohon kepada-Kr4 niscaya Aku
perkenankan mereka'."
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Ibnu Abbas berkata, "Itulah frman-Ny L g;ii 
3)143 +L<fr

(malra Kami benamkan Karun beserta rumohnya ke dalam bumi) yang

sangat dalam."

Ibnu Abi Syaibatr, AM bio Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwaya&an dari Khaitsarnah, dia berkata, "Kunci-

kunci perbendaharaan Karun berupa kulit, setiap kunci seperti jari,

setiap jari untuk lemari tertentu. Bila dia bepergian, kuncikunci itu
' dibawa oleh tujuh puluh ekor keledai yang bagus dan putih."

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

darinya, dia berkata eefiku temukan di dalam Iqiil, batrwa keledai-

keledai pengangkut kunci-kunci perbedaharaan karun berwarna putih

belang. Setiap kunci tidak lebih dari (ukttran) jari, dan untuk setiap

kunci ada satu tempat penyimpanan hafia."

Saya (Asy-Syaukani) katakan: Saya tidak menemukan apa

yang disebutkan oleh Khaitsamatr ini.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny a, *Q:fV ?tS \ungguh berat dipi|!
oleh sejumlah orang), dia berkata, "(Maksudnya adalah) ,Jet
(diangkat; dipikul)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia berkata "Kunci-

kunci itu hanya bisa diangkat oleh sejurnlatr lelaki yang kuat-kuat."

Ibnu Jarir juga

artinya 40 orang."

d*iyq dia berkata, "li{eiit

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinyamengenaifi rman-Nyu{4rriit${{i'l'yA"tungguhnyaAttah
tidak menyulrai orang-orang yang terlalu membanggalan diri), dia

Mengenai firman-Nya, $:X( A ,l':.yi <i Ji @o"
janganlah kamu melupalwn bagiawnu dari firenilonatanJ duniawi),
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dia berkata, "Maksudnya adalah, hendaknya engkau berbuat di

dalamnya untuk akhiratnu."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi,

dari Nabi SAW, mengenai firman-Nya, .S) 4 4;; e'q, (maka

lreluarlah Karun lcepada koumrrya dalam lcemegahannya), beliau
bersabda, f.*li ,i$t e(dengan empat ribu keledai))'1a

Telatr diriwayatkan juga dari sejumlah tabi'in pendapat-

pendapat yang menerangkan tentang kemegahan tersebut, namun tidak
satu pun yang mufu', bahkan termasuk berita-berita Ahli Kitab,
sebagaimana kita ketahui beberapa kali. Saya tidak tahu, bagaimana

penyandaran hadits ini yang dt-mufu'-Y,an oleh Ibnu Mardawaih

[hingga sampai kepada Nabi SAW]. Bagi yang bisa menelusurinya,

silakan mengkaji bagian ini.

Al Firyabi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nvu, ,-ij$ iij -1, (i"i (maka l{ami benamkan Karun beserta

rumahnya ke dalam burni), dia berkata,'"Dia dibenamkan ke dalam

bumi yang paling bawatr."

Al Mahamili dan Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus
meriwayatkan dari Abu HurairalU dari Rasulullah SAW, mengenai

firman.Ny4 fiA{j "i\il A W'"Lj_{ ,-&411,4 ',;..51 Jlai li;
(negeri alrhirat itu, I{ami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin
menyombongkan diri dan tidak berbuat kcrusakan di [mula) bumi),

beliau bersabda, A, * iltiS f\\i G'i"At (Maksudnya adatah

menyombonglran diri di muka bwti dan mengambil Pnk orang lainJ
tidak secara lraq)."

Diriwayatkan juga menyerupai ini dari Muslim Al Bathim,

Ibnu Juraij, dan Ikrimah.

'a Saya tidak menemukannya
Ibnu Al Jauzi menyebutkannya dalam Zaad Al Masir (61114) dari perkataan

Wahb bin Munabbih yang menyerupai itr.
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. .Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Ny", SittL)-J
,6i( g UanE tidak ingin menyombongkan diri di [mukal bumi), dia

berkata, "Bertindak sewenang-wenang di muka bumi."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,

"Maksudnya adalah kemuliaandan ketinggian terhadap para penguasa

mereka."

Saya katakan: Jika itu untuk menguatkan kebenaran, maka itu

termasuk sifat-sifat yang barlq bukan tennasuk sifat-sifat yang btruk.

Ibnu Abi Syaibab Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkatq "Sesungguhnya

seseorang itu menyukai tali sandalnya lebih baik daripada tali sandal

kawannya, maka tercakup oleh ayat ini, 'i irilqt{ 
"i--{t 

j.jji 4
$3 {i ',8t 

A gi '"r}-Qugeri aWirat itu, Kami iaditran untuk

orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan tidak berbuat

lrcrusalran di [mutral bwni)."

Setelah mengemukakan riwayat tersebut dari Ali na dahm

Tafsir-ny4 Ibnu Katsir berkata, "Ini diartikan batrwa orang yang

menyukai itu hanya karena keindatran, maka tidak apa-apa, karena

telatr disebutkan riwayat secaxa valid, batrwa seorang lelaki berkata,

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai pakaianku bagus dan

sandalku bagus. Apakatr ini termasuk kesombongan?' Beliau

menjawab, jt-.i' '"n-'W lir L1 ,r (Tidak Sesungguhnya Altah itu

indah, Dia menyulwi lceindahan).;'7s

Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali bin

Abi Thalib; dia berkata ,"Ayati"i,2,J-.$i 36ii*, (negeri affitirat itu...)

diturunkan berkenaan derigan orang-orang yang adil dan rendatr hati

dari kalangan penguasa dan orang-orang yang mampu secara.umum."

" shahth.
HR Muslim (l/93) dari hadits Abdullah bin Mas'ud.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia

berkat4 "Ketika dia masuk ke tempat Nabi SAW, beliau memberikan

bantal kepadanya, sementara beliau duduk di atas tanah, maka dia

berkata, 'Aku bersaksi bahwa engkau tidak berlaku sombong dan

tidak pula berbuat kerusakan di muka bumi'. Dia pun memeluk Islam."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dari Adh-Dhahhak.

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Ali bin Al Husain bin
Waqid, bahwa firman-Ny a, .a.fjfi 4q; ,j;; 

"ilt'Ly(sesungguhrvayang mewajiblan atasmu [melaksanaknn huhtm-huhtmJ Al Qur'an)
diturunkan kepada Rasulullah SAW di Juhfah ketika Nabi SAW

berangkat hijratr ke Madinatr.

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Al Bukhari, An-Nasa'i,
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyu, )6 lylTV (benar-benar akan mengembaltkan kamu ke

tempat kembali),dia berkata, "Ke Makkah."76

Ibnu Mardawaih menambahkan: sebagaimana Dia

mengeluarkanmu darinya.

Al Firyabi, Abd bin Humaid, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, mengenai firman-Ny", -nTg

)L dL(benar-benar akan mengembalilcan kamu ke tempat kembali),

dia berkata, "Akhirat.

Ibnu Abi Syaibah, Al Bukhari dalam Tarikh-nya, Abu Ya'la,
dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

)g ly .lTV (benar-benar akan mengembaliknn kamu ke tempat

kembali), dia berkata, "Tempat kembalinya adalah surga."

76 shahih.
HR Al Bukh{i (4773).
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Dalar+ lafazh lain disebutkan: Tempat kembalinya adalatr

akhiratnya.

Al Hakim dalam At-Tarikhdan Ad-Dailami meriwayatkan dari

Ali bin Abi Thalib, dia betkaq " 2(7. ly !ffV (benar-benar akan

mengembalilan komu ke tempat kcmbali) maksudnya adalatr surga"

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia berkata: Ketika

turunnya ayat, g(W{.!tr (Semuo yang ada di bumi itu alcan binasa).

(Qs. Ar-Ra[maan [55]: 26), para malaikat berkata, "Binasala]r para

p€nghuni bumi." Ketika turunnya ayat, ;.;iii1{s,; Y (Tiapaiap

yang berjiwa akan merasakan matt). (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 35; At
'Ankabuut l29l: 57), para malaikat berkata, "Binasalah setiap yang

bediwa.. Ketika toroooy" ayat, ,i{.t I 4C ,;;, 3 (rap+iop
sesuatu pasti binasa, kccuali Allah), para malaikat berkata, 'Binasalah

semrur penghuni langrt dan bumi."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny u, ,G.s I 4C ,8, $ 6ap+ap sesuatu pasti binasa,

lrecuali AAah), dia berkata, "Kecuali yang dikehendaki oleh-Nya."
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SURAH AL'ANKABTruT

Surah ini berjumlatr 69 aYat.

Ada tiga pendapat mengenai stratr ini:

Pendapat pertama, semu,a ayatnya Makkiyyah-

Demikian riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Adh-Dharis,

An-Natrhas, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Ad-Dalail dari

Ibnu Abbas. Pendapat ini diriwayatkanjuga oleh Ibnu Mardawaih dari

Abdullah bin Az-zubair. Begitu juga pendapat Al Hasan, Ikrimah,

Athq dan Jabir binZaid'

Pendapat kedua, semua ayatnya Madaniyyah-

Al Qurthubi berkata, "Ini salatr sahr dari dua pendapat Ibnu

Abbas dan Qatadah."

Pendapat ketiga, semua ayatrya Makkiyyah, kecuali sepuluh

ayat pertamanya.

Al Qurthubi berkata "Demikian salatr satu dari dua pendapat

Ibnu Abbas dan Qatadah."

Demikian juga pendapat Yahya bin Salam.

Diceritakan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa suratr ini

diturunkan di antara Makkah dan Madinah. Ini merupakan pendapat

keempat.

Ad-Daraquthni dalam As'Surun meriwayatkan dari Aisyatr,

bafrwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat ketika ada gerhana
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matahari dan gerhana bulan, dengan empat ruku dan empat sujud,
yang pada rakaat pertama beliau membaca surah Al 'Ankabuu! dan

Ar-Ruum,'lalu pada rakaat kedua membaca surah Yaasiin.TT

77 Dikeluarkan oleh Ad-Daraqutbni Qt64). Dalam sanadnya'terdapat sa'id bin
Hafsh, paman An-Nufaili.

Ibnu Al Qaththan berkata, 'Aku tidak mengetahui perihalnya.', Demikian yang
dicantumkan dalam catatan kakinya.

Saya katakan: Al Hafizh berkata dalam At-Taqrib, ,,Dia shaduq, namun
hapalannya berubah (kacau) pada akhir usianya."
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"Alif Laam Miirn- Apakah manusia itu mengira bahwa mereka

dibiarkan 6aja) mengatakan, 'Kami telah berimant, sedang mereka

tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-

orang sebelun mcreka, mako sesangguhnyaAllah mengetahui,/
orang-orang yang benar dan sesunggahnya Dio mengetahui orang-

orang'yang dusta- Ataukah orung4rrang yang mengerjakan

kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari (adzab)

Kami? Amatlah buruk opayang mereha tetapkan itu. Barangsiapa
yfing mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya

waktu (yang dijanjikan) Altah itu, pasti datang. Dan Dialah Yang

Maha Mendegar lagi Maha Mengetahul Dan barangsiapa yang

berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya
sendirl SesungguhnyaAllah benar-benar Maha Kaya (idak

memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Dan orang-orung yong

beriman dan beramal shalih, benar-benar akan Kami hapuskan dari
mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka

balason yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan Kami
wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-

bapaknya Dan jiha keduanya memaksamu untuk
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada

pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti
keduanya Hanya kepada-Kulah kembalimu, lalu Aku kaharkan

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amal shalih benar-benar alean Kami
masukkan mereka he dalam (golongan) orang-orang yang shalih.

Dan di antara manusia ada yang berkato, 'Kami beriman kepada

Allah', maka apabila dia disokiti (karena dia beriman) kepada

Allah, dia menganggapJitnah manusia sebagai adzab Allah. Dan
sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanma, mereka pasti akan

b erkata,'Ses ungg uhnya kami adalah bes ertamut. B ukankah Allah
lebih mengetahui apa yang ada dulam daida manusia? Dan

s es ungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-ordng yang
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beriman; dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang

munaJilc Dan berkatalah orang-orang yang kotir kepada orang-

orang yang beriman, 'Ikutilah jalan kami" dan nanti kami akan

memikul dosa-dosamu', dan rnereka (sendiri) sedikit pun tidak

(sanggup), memikul dosa-dosa mereka Sesungguhnya mereka

adalah benar-benar orang pendust* Dan sesungguhnya mereka

akan mcmikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosayang

lain) di samping beban-beban mcreka sendiri, dan sesungguhnya

mereka akan ditanya pada Hari Kiamil tentang apa yang selalu

tnereka ada-adakan " (Qs. Al 'Ankabuut [29]: f-13)

it Qlld Laam Miim). Pembahasan tentang pembukaan suratr

dengan kalimat ini t€lah dipaparkan secara gamblang dalam

penafsiran stratr Al Baqarah.

Pertanyaan pada firman-Ny4 ,;$i G @pakah manusia itu

mengira) adalatr untuk teguran dan celaan. Kalimat 'C{f- ; (bahwa

merelca dibiarlan [sajaD berada pada posisi nashab karena pengaruh
't*;. Kalimat ini dan yang dimasukinya berperan pada status kedua

*i|'ul. Demikian menurut pendapat Sibawaih dan Jumhur. Sementara

itn, kalimat fl{ 6 (mengatalcan) berada pada posisi nashab dengan

perkiraan t j ;,l-Itt aau t j ti;-LL, atau t i fi ttl,,b t""r,* mengatakanl.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini sebagai badal dari i
'$j-p"fr*a meretka dibiarkan fsajaD. Makna ayat ini yaitu, manusia

tidak dibiarkan begitu saja tapa ujian dan cobaan. {Pj L4($3-J
1rfi;!-1*engatakan, "Kanni telah beriman", sedang merekq tidak diuji
/agi). Maksudnya adalah, sedang mereka tidak diuji dalam harta dan

diri mereka. Jadi, sebenarnya perkaranya tidak seperti yang mereka

kira, karena mereka pasti diuji, sehingga jelas yang iltrlas dari yang

munafik, dan yang benar dari yang bohong.
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Ayat ini untuk mengingkari dan menjauhkan dugaan itu, serta

menjelaskan batrwa pasti ada ujian dengan berbagai beban syariat dan

lainnya.

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah, apakah meieka meirgira

Kami menerima begitu saja mereka berkata, 'Sesungguhnya kami

telah beriman',.tanpa diuji sehingga menunjukkan kebenaran iman

mereka? Itulah firman-Nya,'b;.fr- { iJ 6(gt[- 6ftr3- ot (oot*o
merelra dibiarkan baja| mengatakan, 'Kami telah beriman', sedang

merelra tidak diuji lagi?)."

As-Suddi, Qatadatr, dan Mujatrid berkata, "Maksudnya adalah

tanpa diuji pada harta dan jiwa mereka dengan kematian dan

penderitaan."

Nanti akan dikemukakan sebab turunnya ayat-ayat ini,
sehingga menjelaskan makna yang telah kami sebutkan. Zhahimya

mencakup semua manusia yang beriman, walaupun sebabnya khusus,

namnn kesimpulannya berdasarkan keumuman lafazh, sebagaimana

kami sebutkan beberapa kali.

Ibnu Athiyyah berkata, "Walaupun ayat ini diturunkan karena

suatu sebab khusus, namun hukumnya berlaku bagi umat Muhammad

SAW selamanya, karena ujian dari Allah akan terus berlangsung di

tengatr kaum muslim, berupa penawanan, penguasarm musuh, dan

sebagainya."

# n tji U ,aj @rn sesungguhnya Kami telah menguji

orang-orang sebelum mereka) maksudnya adalah, ini merupakan

Sunnatullah terhadap para hamba-Nya, dan bahwa Allah menguj.i

orang-orang beriman dari umat ini sebagaimana Dia juga telah

menguji umat-umat sebelum mereka, yaitu sebagaimana yang

disebutkan dalam Al Qur'an di beberapa bagian yang menceritakan

kisah-kisah para nabi bersama kaum mereka, yang disebutkan ujian

Allah yang diberikan kepada mereka dan para pengikut mereka serta
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orang-orang yang beriman kepada mereka terkait dengan berbagai hal

yang menimpa mereka.

,Lil 6-ii fti "$:$ (maka sesungguhnya Allah mengetahui

orang-orang yang benar) dalam berkata, "Kami. telatr berirnar,"

|ySJr";.t4J (dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang

dusta) dari antara mereka dalam hal itu.

Jumhur membacanya ";i$l,dengan fathah pada huruf yaa'
dan huruf laam di kedua tempatnya, yakni sungguh Allah
menampakkan orang yang benar dan orahg yang dusta dutq*
perkataan mereka dan dapat membedakan mereka. Sementara itu, Ali
bin Abi Thalib membaca keduanya dengan dlummah pada hurufyaa'
dan lrasrah pada huruf laam. Maknanya adalah, mengetahui kedua

golongan itu di akhirat dengan kedudtrkan mereka, atau mengetahui

manusia dengan kebenaran yang benar dan mempermalukan orang-

orang yang dusta dengan kedustaan mereka, atau memberi tanda

tertentu bagi setiap golongan yang dengan itu dapat dikenal dan

dibedakan dari yang lain.

(#-J lqi'oJL1;-tll e;i1 lataurun orans-orans yans
mengerjalran kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari

[adzabJ Kami?) maksudnya adalah, mereka dapat melewati Kami

sebelum Kami menghukum mereka karena perbuatan mereka?

Kalimat ini memerankan &a maful |;,dan -J adalah pemisah.

<,Kr-C i6 (amatlah buruk apa yang mereka tetctplcan itu)
maksudnya adalah, betapa buruk ketetapan mereka.

Az-7-anaj berkat4 "13 berada pada posisi nashab yang

maknanya ot*t;- *;A (betapa buruk ketetapan mereka) atau iA
Jt:kiGl 6"tupa buruk hukum yang mereka tetapkan itu).'

Lebih jauh dia berkata, "Bisa juga ti ini berada pada posisi

rafa' yang maknanya '#l l;ftr 
^, 

Getapa buruk ketetapan

mereka) 
"tu,, iii3 '$:l&ia @etapa buruk ketetapan mereka)."
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Ibnu Kaisan menganggapnya sebagai mashdar, yakni ,t-
"&*, (alangkah buruk ketetapan mereka).

;i i'A t;j" l,f ; (barangsiapa yang mengharap pertemuan

dengan Atlah) maksudnya adalah orang yang beramUisi. lelr [yakni
dari lj$) bermakna 6i.fr lumUisi). Demikian perkataan Sa'id bin
Jubair.

Ada juga yang mengatakan batrwa ;AY di sini bermakna
'Jf,t (taku0.

Al Qurthubi berkata, "Para ahli tafsir sependapat, bahwa

mziknanya yaitu, barangsiapa takut akan kematian. Contohnya

perkataan Al Hudzli berikut ini:

,i;u L; n i'at izt riy

*Bila kematian menyengatnya, maka au tiaA, tukut akan

sengatannya."

Az-Zajjaj berkata, "Makna, ;rt :q t;j_ $ ,j, (barangsiapa

mengharap pertemuan dengan Alloh) adalah, barangsiapa mengharap

pahala berjumpa dengan Allah. Maksudnya adalah pahala menempuh
j alan kepada-Nya. J aai iQlt di sini maknanya i'li 6trarapan;."

":i 
;iti # i9 (maka sesungguhnya waktu fyang dijanjikanJ

Allah itu, pasti datang) maksudnya adalah, waktu yang ditetapkan

untuk pembangkitan kembali adalah pasti datang.

Muqatil berkata, "Maksudnya adalah Hari Kiamat."

Maknanya yaitu, maka hendaklah beramal untuk hari tersebut,

sebagaimanafirman-Nya,\L)L$i j14;.4r:61'|*;K9(Barangsiapa
mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, makn hendaklah dia

mengerjakan amal yang shalih). (Qs. Al Kahfr [18]: 110).

j pada ayat ini bisa sebagai kata syarat, dan penimpalnya

adalah ?{ ;'i *J, iF (malm sesungguhnya wakru [yong dtjanjikanJ
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Allah itu, pasti datang). Bisa juga sebagai maushul yang penimpalnya

dimasuki hmf faa'untuk menyerupakannya dengan kata syarat. Ayat

ini mengandung janji dan ancaman yang sangat jelas

;$W"(dan Dialah Yang Maha Mendegar) segala perkataan

para hailb a, l,El'l Qagi Maha Mengetahui) apa-apa yang mereka

sembunyikan dan apa-apa yang mereka nyatakan.

.*;).'4i-139 34* a;3 (dan barangsiapa yang beriihad, malm

sesungguhrrya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri) maksudnya

adalah berjihad terhadap orang-orang kafir dan terhadap dirinya

sendiri dengan bersabar dalam melaksanakan ketaatan, maka

sesungguhnya dia telah berjihad untuk dirinya sendiri. Maksudnya,

pahala itu untukny4 bukan untuk selairury4 dan manfaai itu tidak

sedikit pun yang kembali kepada Allah SWT.

i";ji,i * er ii'Ly{srsunssrrhnya Allah benar-benar Maha

Kaya [tidak memerlukan sesuatuJ dari semesta alam) sehingga tidak

membutulikan ketaatan mereka, sebagaimana kemaksiatan tidak

menimbulkan mudharat bagi-Nya.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr, dan

barangsiapa berjihad melawan musuhnya untuk dirinya yang dengan

itu dia tidak mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah tidak

membutuhkan j ihadnya itu.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat

€g ;{; "iK $,r*ti t}tit t}tr: ;r-\V <a"" orans-orans

yang beriman dan beramal slulih benar-benar alan Kami hapuskan

dar.i mereka dosa-dosa mereka) maksudnya adalah, benar-benar Kami

akan menutupinya dari mereka dengan ,ampunan, karena mereka

melakukan amal-amal shalih.

tjl'6fis$fi;|i#li (dan benu-benar akant Kami beri

merelra balasan yang lebih.baik dari qpa yang merela kerjalcan)

TAFSIR FATHUL QADIR )tf,



maksudnya adalah, dengan balasan yang paling baik untuk amal-amal

mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, dengan

balasan amalan terbaik mereka.

Maksud ';A 
"a*un 

sifat, bukan ism tafdhil, dEffi balasan

mereka yang baik tidak didiamkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah memberi

mereka lebih banyak dan lebih baik dari apa yarlg mereka lakukan,

sebagaimana disebutkan dalam firman-Ny a, (d$l F {$ l1{u iV ;
(Barangsiapa membawa amal yang bailc, maka baginya [pahalaJ
sepuluh kali lipat amalnya). (Qs. Al An'aam [6]: 160).

tL ;Xi'$'ijCi/-2e gan Kami waiibkan manusia [berbuatJ
lrebaikan kepadi dua orang ibu-bapalcnya). Manshub-nya (Jladalah

karena sebagai na't dari mashdar yang dibuang, yaitu t:; iAl,
sebagai bentuk mubalaghah, atau dengan anggapan dibuangnya

mudhaf,yakni f ti. Demikian pendapat orang-orang Bashrah.

Sementara itu, olTg.o-rTg Kufah- mengatakan bahwa

perkiraannya adalah i3 'Ji,t iif l,r;li ti;btt (dan Kami wajibkan

manusia agar berbuat kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya),

maka ini adalah maf'ul untuk/'/ yang diperkirakan.

Az-Zajjaj berkata, "I{aknanya adalah 'ffi bi ir;fi V{rt i
'&-r; i:.q4(dan Kami wajibkan kepada manusia agar melakuan apa

yang baik untuk ibu-bapaknya)."

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini merupakan sifat untuk

maushuf yang dibuang, yakni jJ ti tpi tr$t1(dan Kami wajibkan

kepada manusia perkara y*g duit)

Ada yang mengatakan bahwa posisinya nashab karena sebagai

maf ul bih yangdicakupnya, yakni fl-3'ottl:jf .

{r-
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Ada yang mengatakan bahwa it.t mawhub karena naz'ul

khafidh (partikel penyebab khafadh), yakni *r'r*ti.
Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah mashdar darifi'l

yang dibuang, yakni t*'O;i-.
Makna ayat ini adalah, wasiat bagi manusia untuk berbakti dan

bersikap lembut kepada ibu-bapaknya.

Jumhur membacanya (:i, dengan dhammahpada huruf huruf

haa' dan suhtnpada huruf miim.

Abu Raja', Abu Al Aliyatr, dan Adh-Dhahhak membacanya

dengan fat hah pada keduanya.

Al Jahdari membacanya ${Lt Begitu juga yang dicanhrmkan

dalam Mushaf Ubay.
-14#fi ',&.u.6,fi r,gita-a:#"b(daniitratrcduanya

memalcsamu untuk mempersehttulan Aht dengan'sesuatu yang tidak

ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengilafii

keduanya) maksudnya adalah, bila keduanya menyuruhmu dan

memaksamu untuk.menyekutukan Aku dengan tuhan lain yang kamu

tidak mempunyai mengetahui bahwa itu adalah tuhan, maka janganlah

kamu mematuhi keduanya, karena tidak boleh menaati makhluk dalam

bermaksiat terhadap khaliq (Pencipta; Tuhan).

Pengungkapan dengan menafikan pengetatruan sebagai ganti

untuk menafikan tuhan, karena sesuatu yang tidak diketahui

kebenarannya tidak boleh diikuti, apalagi sesuatu yang telah diketahui

kebathilannya. Tidak boleh mematuhui kedua ibu-bapak dalam hal ini
kendati keduanya memaksa, maka lebih tidak boleh lagi bila tidak

disertai paksaan. Perintah untuk berbuat syirik dari keduanya juga

mencakup semua bentuk kemaksiatan terhadap Allatl SWT, maka

tidak boleh menaati keduanya dalam hal yang merupakan kemaksiatan
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terhadap Allah, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dati

Rasulullah SAW.78

'bjS' K q KiY, W 51, Qro"vo kepada-Kutah

kembalimu, lalu Alat lcabarkan kepadamu apa yang telah kamu

kerjaknn) maksudnya adalah, lalu Aku beritahukan kepada kalian

amal-amal kalian yang baik dan yang buruk, kemudian masing-

masing Aku beri balasan sesuai haknya.

Maushul pada kalimat g1sf;ft ,j*fi ,;;(" i$V O"" orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih)beradapada posisi

rafa' sebagu mubtada', sementara khabar-nya adalah C "ii{A
' 'A( (benar-benar akan Kami masukkan mereka ke dalam

[gotonganJ orang-orang yang shalih), yak,ni ke dalam golongan

orang-orang yang teguh melak:ukan keshalihan. Bisa juga berada pada

posisi nashab karena isytighal. Bisa pula bermakna, benar-benar Kami

akan masukkan mereka ke dalam tempat orang-orang yang shalih,

yaitu surga. Demikian menurut suatu pendapat.

Pendapat yang pertama lebih tePat

;1fr eGi$F i'Ur4( 3;i-i *u(e' (dan di antara inanusia

qda yang berkata, "Kami beriman kepada Allah," malca apabila dia

disakiti fiarena dia berimanJ kcpada Allah) maksudnya adalah

disakiti karena perkara Allah dan untuk Allah, sebagaimana dilakukan

oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman, dan

sebagaimana dilalcukan oleh para pelaku kemaksiatan terhadap orang-

orang yang taat, yaitu menimpakan penganiayaan kepada mereka

karena beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang Altah

perintahkan. '

,r Shahih, berdasarkan hadits Nabi SAW dengan lafazh: "Tidak boleh taat

kepada seorang pun dalam bermalsiat terhadap Allah Yang Maha Suci lagi Maha

Tinggi;'
Dikeluarkan oleh Ahmad (5/66) daxi hadits Abdullah bin Ash-Shamit'
Disebutkan oleh Al Albani dalatr.Ash-Shabibah (179).
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qgi ""4 '# (dia menganggap fitnah manusia) maksudnya

adalah penganiayaan yang mereka timpakan kepadanya ,i( ,-\3K
(sebagai adzab Allah).Ini merupakan keluhan dari yang tidak sabar di

antara mereka, dan menganggap penderitaan serta kesulitan itu

sebagai adzab Allah, yang akhirnya dia mematuhi manusia

sebagaimana mematuhi Allah.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah orang

munafik, apabila dia dianiaya karena perkara Allah, maka dia keluar

dari agamanya lalu kembali kufur.

Az-Zajjaj berkata, "semestinya orang beriman tetap bersabar

menghadapi berbagai penganiayaan karena perkara Allah [karena

beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya serta menjauhi

larangan-Nyal."

4: q3:; {E {i; (dan sungguhiilu datang pertolongan dari

Tuhanmu)iufsodnya adalatr pertolongan dari Allah bagi orang-orang

beriman serta kemenangan dan penaklukan musuh-musuh, dan harta

rampasan yang mereka peroleh dari para musuh, '{3 (L (,y #Q
(mere lra pasti aknn'b erkata, " sesungguhnya lami adal ah b e s er tamu.' )
yakni termasuk golongan yeng bersama kalian di dalam agama kalian

dan membantu kalian dalam menghadapi musuh kalian.

Namun Allah mendustakan merek4 :S)A Oq n;\61 ;i5
,9111(bulrantrah Allah lebih mengetahui opa yang ada dalam dada

manusia?). Maksudny4 Allah SWT lebih mengetahui kebaikan dan

keburukan yang ada dalarn dada mereka, maka bagaimana mungkin

mereka menyatakan klaim-kalim dusta ini? Mereka adalah orang-

orang yang keimanannya lemah, yaitu orang-orang yang apabila

ditimpa penganiayaan dari orang-orang kafir maka mereka mengikuti

orang-orang kafu, dan bila tampak kekuatan Islam dan pertolongan

Allah terhadap kaum mukmin dan berbagai tempat, 'tJU6y-tlii
(mereka pasti akan berkata, "sesungguhnya kami adalah

besertamu.').
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Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud ini dan

yang sebelummnya adalah orang-orang munafik.

Mujahid berkata, *Ayat ini dittuunkan berkenaan dengan

orang-orang yang beriman kepada Allah dengan lisan mereka saja.

Apabila mereka tertimpa petaka dari Altah, mereka terfitnah."

Adh-Dhahhak berkata, " Ayatini diturunkan berkenaan dengan

orang-orang munafik di Makkah: Mereka memang beriman, namun

ketika mereka dianiaya, mereka kembali kepada kesyirikan."

Pendapat yang benar yaitu, redaksi ini mulai dmi i nli o"
3;i- @"" di antara manusia ada yang berkata) hitggq it-ii( 36i
'Vb (dan berkatalah orang-orang yang trafir), yang diturunkan

berkenaan dengan orang-orang munafilq sesuai dengan konteksnya,

dan berdasarkan nrman-Nya, 
-<*s,l( 

"#-* V( 6-5i':i'i "$33
(dan sesungguhnya Allah benar-benm mengetahui orang-orang yang

beriman; dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang

munafik), karena ayat ini memastikan dan menegaskan yang

sebelumnya, bahwa sesungguhnya Altah benar-benar membedakan

antara kedua golongan rfu? serta menampakkan keikfilasan orang-

orang yang ikhlas dan kemunafftan orang-orang yang munafi.k. Orang

yang ikhlas adalah orang yang tidak goyah karena penganiayaan yang

menimpanya dan tetap bersabar di jalan Allatr dengan sepenuh

kesabaran, serta tidak menganggap gangguan manusia sebagai adzab

Allah. Sedangkan orang munafik adatah orang kesana kemari; bila

dianiaya oleh orang kafir maka mengikuti orang kafir dengan kufur

kepada Attah 'Azza wa Jalla, nirmun bila berhembus angin Islam dan

tampak kemenangannya, dia kembali kepada Islam dan menyatakan

batrwa dia termasuk golongan muslimin.

q4#Wf, <2$tiiLLirit$; (dan bertratatah orang-

orang yang kafr kcpada orang-orang yang beriman, "Ihttilah ialan
lrami.'). Huruf laam pada Y,alimat lfit| <r-illt adatah h.ur;tf laam

tabligh, yakni orang-oftrng kafir itu berbicara kepada mereka dengan
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mengatakan.... Demikian pemaknaannya, sebagaimana dipaparkan di

tempat-tempat lainnya. Maksudnya, orang-orang kafir itu berkata

kepada mereka, "Tempuhlah jalan kami dan ikutilah agama kami."
-6*L ,#: (dan nanti lami akan memilatl dosa-dosamu)

maksudnya adalah, jika mengikuti jalan kami adalah suatu kesalatran,

sehingga kalian diadzab karenanya pada saat pembangkitan nanti,

sebagaimana kalian katakan, maka saat itu kami akan memikul dosa-

dosa kalian sehingga kamilah yang akan diadzab menggantikan

kalian.

Huruf laam pada kalimat ,J;:f5 adalah huruf laam amr

(perintah), seakan-akan mereka memerintahkan itu kepada diri mereka

sendiri.

Al Farra dan Az-Zajjaj berkata, "Id adalah kata perintah

dalam penakwilan kata syarat dan penimpalnya, yaitu, jika kalian

mengikuti jalan kami maka kami akan memikul dosa-dosa kalian."

Altah kemudian menyanggah mereka dengan firman-Nya, ()
,ij q ftiLJ- b 4>&, $ O"" mereka [sendiriJ sedikit pun tidak

hanggrp|, memik*l dosa-dosa merela). b y*rg pertama adalah

bayaniyyah, sedangkan yang kedua adalah tambahan karena istighraq.

Maksudnya, dan mereka sendiri tidak sanggup memikul sedikit pun

dosa-dosa mereka yang harus mereka pikul, maka apalagi bila
ditambah dengan memikul dosa-dosa yang lain?

Allah kemudian menyandangkan sifat bohong kepada mereka

terkait dengan jaminan memikul dosa-dosa itu, 6;'.+<3 -<tt
(sesungguhnya merela adalah benar-benar orang pendusta)

mengenai jaminan untuk memikul dosa-dosa kalian.

Al Mahduwi berkata, "Pendustaan dari Allah 'Azza wa Jalla
terhadap mereka ini dibawakan kepada maknanya, karena maknanya

adalah, jika kalian mengikuti jalan kami maka kami akan memikul

dosa-dosa kalian. Namun karena kata perintah itu kembali kepada
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makna, maka berlakulah pendustaan terhadapnya sebagaimana

berlaku terhadap kalimat berita."

$f: 4;33 (dan sesungguhnya merela akan memilatl

beban [dosal mereka) maksudnya adalah dosa-dosa yang telah

mereka perbuat. Pengungkapannya dengan t at" {ttfi@eban mereka)

bertujuan rnenur{ukkan bahwa itu adalah dosa-dosa besar.

FIIX'{.Sr{Y (dan beban-beban [dosa vang latnJ disamp'ing

beban-beban mereka sendiri)maksudnya adalah t'{it € (fi\t (dosa-

dosa lain disamping dosadosa mereka sendiri), yaitu dosa-dosa

orang-orang yang mereka keluarkan dari pettrnjuk kepada kesesatan.

Senada dengag.ayat ini adalatt firman Allah !m, 9a
'*i:5 Yj;4.

le *,#j4 o-41 tL ;j" #j;; 6-ifr ,utr dr#i! ii.'u\<,"#-5 ii "+6<f"ca4an metelca)

menyebablran mereko memihtl dosaaosanya dengan sepenuh-

peruthnya pada Hari Kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang

' merelca sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa merekn

disesatkan). (Qs. An-Nahl [6]: 25).

Juga sabda Nabi SAW , Q ,F i j::: A:lit #'^*"2!" ,*',,
(barangsiapa mencontohkan kcbiasaon yang buruk malca dia

menanggung dosarrya dan dosa orang yang melalatkannla),1e

sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah pada Shabib

Muslim dan lhinnya.

Kalimat 4i ii "M; (dan sesungguhnya m)erela akan

ditanya pada Hari Kiamaf) sebagai teguran dan celaan, $tL 6
5fi€r(tentang apa yang selalu mereka ada-adakan), yakni tentang

kebohongan yang mereka ada-adakan sewaktu di dunia.

Muqatit berkata *Maksudnya adalah perkataan merek4

'Kamilah yang akan menanggurg segala akibat dari Allah yang

ditimpakan kepada kalian'.'

D shahth.
HR. Mustim Qn0, darihaditsJarir.
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan mengenai firman-Nyu, (Kii;Af ;; @ j'
Qahf Laaf Miim. Apakah manusia itu mengira balwa merelm

dibiarkan [saja), dia berkata, "Ini diturunkan berkenaan dengan

orang-orang di Makkah yang telah menyatakan Islam. Sejumlah

sahabat Rasulullah SAW mengirim surat kepada mereka dari Madinah

setelatr diturunkannya ayat hijratr, bahwa tidak akan diterima

pernyataan dan Islam dari kalian kecuali kalian berhijrah. Mereka pun

berangkat menuju Madinatr, rurmun mereka dikejar oleh kaum

musyrik dan dikembalikan (ke Makkah). Berkenaan dengan

inerekalah turun ayat ini. Para sahabat lalu mengirim surat lagi kepada

mereka, bahwa berkenaan dengan kalian, telatr diturunkan ayat

demikian dan demikian. Mereka pun berkata, 'Mari kita berangkat,

dan bila kita dikejar oleh seseorang maka kita akan membunuhnya'.

Mereka pun berangkat, dan ketika mereka dikejar oleh kaum musyrik,

mereka melawannya, sehingga di antara mereka ada yang terbunuh.

Lalu berkenaan dengan mereka Allah menurunkan ayat, 4j4t*
'3;3 \34; i, 1i.', 6yrjj6bil4'i't# 6 *i :y'6aC 6if
I-i (O"" sesungguhnya Tuhanmu [pelindungJ bagi orang-orang

yang berhijrah sesudah meiderita cobaan, kcmudian mereka berjihad

dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang). (Qs. An-Nahl [16]: 110)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu dari Qatadah, dengan

redaksi yang lebih ringkas.

Ibnu. Sa'd, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaidullah bin Umar, dia berkata:

Berkenaan dengan Ammar bin Yasir yang disiksa di jalan Allah,
diturunkan ayat, ($.;,;Af ;; @ ;j' (Alif Laam Miim. Apakah

manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan baja|).
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Ibnu Majah dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dil berkata, "Orang-orang yang pertama kali Allah

tampakkan keislamannya ada tujuh, yaitu: Rasulullah SAW, Abu

Bakar, Sumayyah (ibunya Ammar), Ammar, Shuhaib, Bilal, dan Al
Miqdad. Adapun Rasulullah SAW, Allah melindunginya dengan

pzrmiurnya, Abu Thalib. Sedangkan Abu Bakar dilindungi Allah

dengan kaumnya. Adapun yang lain disiksa oleh kaum musyrik,

mereka dipakaikan baju besi lalu dijemur di terik matahari. Tidak ada

seorang pun dari mereka kecuali mengalarni apa yang mereka

inginkan kecuali Bilal, karena dia merendatrkan dirinya karena Alah

dan dia dipandang rendah oleh kaumny4 maka mereki

menangkapnya dan membawanya kepada anak-anak, lalu anak-anak

membawanya berkeliling di jalanan-jalanan Makkatr, sementara Bilal

,'Afud, afud!8o.

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibd AM bin Humaid, Ibnu Jarir, dan

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya,
('j;-J @omuo mereka aknn luput dari [adzabJ Kami), dia beikata,

"(Maksudnya adalatr) melemahkan Kami."

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

meriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqasti dia berkata, "Ibuku

berkata, 'Aku tidak akan memakan makanan dan tidak akan meminum

minuman hinqBa engkau mengingkari Muhammad'. Dia terus mogok

makan dan minum, sampai-sarnpai mereka memaksa membuka

mulutnya dengan tongkat. Latu turunlah ayat, "{:g ;.lr,i{$U;-t44N'P-* in ;4( gtr $.!tt"4g (dan Kami waiibtun manusia

[berbuatJ kebaikan kepada dua orang ibu-bapalmya. Dan iika
lreduanya memaksamu untuk mempersehttulcan Aht dengan sesuatu

'o shohth.
HR. Ahmad (l/404) dan Ibnu Majah(150).
Ahmad Syakir berkatC "Sanadnya shahih;'
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yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu

mengikuti keduanya)."

Riwayat ini dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi dari haditsnya,

dia berkata, "Telah diturunkan empat ayat berkenaan dengan aku."

Dia lalu menyebutkan kisah menyerupai ini, dan At-Tirmidzi
berkata, "Hadits hasan shahih."

Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud,

dan An-Nasa'i.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin
Humaid, At-Tirmidzi, dan dia menilainya shahih,Ibnu Majah, Abu
Ya'la, Ibnu Hibban, Abu \g'aim, Al Baihaqi, dan Adh-Dhiya, 4*i
Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ,s\i r;t.tlr ; L-;jf lli
'yU i* !N)'q $ .'fiyj4b'ei :u,i,Yl J6i- vs !, a"'+t u:r,al
)\. bi cjtl 6 \t f 25 (Sunggth, aht telah dianiaya di jalan Allah
dan tidak ada orang yang dianaya [seperti ituJ. Sunggah, aku telah

ditalati di jalan Allah dan tidak ada orang yang ditalafii [seperti ituJ.

Sungguh, telah datang kepadaku [hatiJ yang ketiga, yang alat dan

Bilal tidak lagi memiliki makanan yang dapat dimakan oleh makhluk

berhati kecuali apa yang disemburryikan di kettak Bitat).81

[Maksudnya, ketika Nabi keluar dari Makkah disertai Bilal, saat itu
Bilal hanya membawa makanan yang dibawa di bawah ketiaknya -
sy ar fu At-Tir mi dzi- penj. ].

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
mengenai firman-Ny a, iti ,(:KnL3f;4'[,; (dia menganggap fitnah
manusia sebagai adzab Allah), dia berkata, "(Maksudnya adatah)

murtad dari agama ^A.llah ketika dianiaya di jalan Allah."

HR. Ahmad (31120,286); At-TirmidziQaTD;dan Ibnu Majah (l5l).
Disebutkan oleh Al Albani dalamShaftifuAl Jami'(5125).
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Lre O$6; Xj fr 'b1G * @ 6q -,; e rU u3

,: ; xj';{;L\r::i;r@ igi 3*r ; frjz; JL

c :iUVhi o tA L,ir;S &g t5t *1;5

@i*rt*tr;{>.ii
"Don sesungguhnya Kamitelah mengutns Nuh kepada kaumnya,

maka dia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh
tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah
orang-orang yang zhalim. Maka Kami selamatkan Nuh dan

penumpang-penumpang bahtera ita dan Kami jadikan peristiwa itu
pelajaran bagi semua umat manusio. Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika

dia berkata kepada kaumnya,'sembahlah olehmuAllah dan
bertakwalah kepada-Nya Ying demikian itu lebih baik bagimu, jika

kamu mengetahul Sesunggahnya apayang kamu sembah selain
Allah itu adalah berhala, dan komu membuat dusta. Sesungguhnya

yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan
rezeki kepadamu; maka mintahlah rezeki itu di sisiAllah, dan

sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya Hanya kepada-Nya
kamu akan dikembalikan Don jika kamu (orang kafti

' mendustakan, maka umatyang iebelum kamu juga telah
mendwtakan Dan kewojiban rasul itu, tidak lain hanyalah

meny amp oikan (agama Allah) dengan seterang-terangny a,. D an
apakah mereka fidok memperhafikan bagaimana Allah
menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian

mengulanginya (kembali). Sesungguhnyd yang demikian itu mudah
bagiAllah. Katakanlah,'Berjalanlah di (muka) bumi, maka

p erhatikan lah bagaimana Allah menciptakan (man us ia) dari
p er mu la an ny a, ke mudi an Allah menj adik an ny a s e kali lagl
SesungguhnyaAllah Maha Kuasa atos segala sesuatu. Allah

1.)
*13 o-
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mengadzab siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi rahmat siapa
yang dikehendaki-Nya, dan hanya kepada-Nyalah kamu akan

dikembalikan. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri
(dari adzab Allah) di bumi dan tidak pula di langit, dan sekali-kali
tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Dan orang-

orang yang kaJir kepada ayat-ayotAllnh dan pertemuan dengan

Dia, mereka putus osa dari rahmat-Ku, dan mqeka ita mendapat

adzab yang pedih. lllaka tidak adolah jawaban kaum lbrahim,
selain mcngatakanr' B un uhhh otaa bakarlah dia', lal u Allah

menyelomatkannya dari opl Sesungguhnya padayang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tarrda lcebe^saran Allah bagi orang-

beriman Dan berkota lbrahin, 'Sesungguhnya berhala-
berhala yang kamu senbah sehin Allah adalah untuk mcnciptakan
perasaan kasih sayang di antara learnu dalom kehidupan duniaini,

kemudian di Hari Kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian
(yang lain) dan sebagian kanu melaknoti sebagian (yang lain); dan

tempat kembalimu adalah neralca, dan sekali-lcali tidak ada bagimu
para penolong pun- Malu Luth membenarkan (kenabian)nya Dan
berkatalah lbrahim,'Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat

lang dip erintah kan) T uhanku (kepadaku) ; s es ungg uhnya D ialah
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana?. Dan Kami anugerahkan
kepada lbrahim,Ishak dan Ya'qub, dan Kamijadikan kenabian dan

Al Kitab pada keturunannya, dan Katni berikan kepadanya balasan

di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk

orangqtang yang shalilt""(Qs. AI'Ankabuut [29]: L4-27)

Allah SWT mengemukakan kisah Nuh secara global untuk

menguatkan firman-Nya di 
"wul 

surarr *, W u i-ii G ttli <a""
sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka).Inr
mengandung peneguhan bagi Nabi SAW, seakan-akan dikatakan

kepadanya, "sesungguhnya Nuh telah tinggal selama seribu tatrun
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kurang lima puluh tahun. Selama itu dia menyeru kaumnya, namun

tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Oleh karena itu,
engkau lebih layak untuk bersabar karena lebih sedikit masa

tinggalmu dengan jumlah umatuu yang lebih banyak."

_ 
Suatu pendapat menyebu&an bahwa penggunaan redaksi {1

<^* (htrang lima puluh tahun) dan tidak menggunakan redaksi

;Z*:"li t, ,itetlr. (sembilan ratus lima puluh tahun) adalah karena

kata pengecualian memastikan bilangan, beda dengan bentuk redaksi

yang kedua, karena kadang digunakan untuk yang mendekatinya.

Ada perbedaan pendapat mengenai umur Nuh, dan insyaallah

riwayat-riwayatnya akan dikemukakan di akhir pembatrasan bagian

ini. Pada ayat ini tidak disebutkan kecuali dia tinggal dalam masa itu,
dan ini tidak menunjukkan semua umurnyq karena bisa saja dia

tinggal di tempat lain sebelum tinggal di tempat itu, bahwa dia masih

hidup di bumi setelah pembinasaan kaumnya dengan badai banjir
besar.

Hlir;rf faa' pada kalimat Jr6rhi'J1i*r ga*a mereka ditimpa
banjir besar) berfungsi mengurutkan, yakni, mereka ditimpa banjir
besar setelah genapnya masa yang disebutkan itu. :-'6.hi adalah

sebutan untuk segala sesuatu yang banyak dan meliputi mereka yang

berupa hujan, pembunuhan, atau kematian. Demikian yang dikatakan

oleh An-Nahhas.

Sementara itu, Sa'id bin Jubair, Qatadaitr, dan As-Suddi

mengatakan batrwa itu adalah hujan.

Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya adalah tenggelam."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr

kematian.

Kalimat 'J4,8, iKt U* mereka adalah orang-orang yang
zhalim) berada pada posisi nashab sebagai haal, yakni orang-orang

yang terus-menerus dalam kezhaliman dan tidak mempan bagi mereka

TAFSIR FATHUL QADIR 569



nasihat yang disampaikan oleh Nuh, sekaliptrn dia mengingatkan

mereka selama masa yang panjang itu.

,e?i +*4V '^*U (maka Kami selamatkan Nuh dan

penumpang-penumpang bahtera ffA maksudnya adalah, Kami

selamatkan Nuh dan Kalni selamatkan orang-orang yang bersamanya

di dalam bahtera itu, yaitu anak-anaknya dan para pengikutnya. Para

mufassir berbeda pendapat mengenai jumlah mereka:

-qiV.r (dan Katni jaditun peristiwa frz) maksudnya adalah

batrtera iat, QJdi-'4u.6t"laiara, bagi semua umat manusrA. Yalmi

pelajaran yang agung bagi manusia

Beberapa alasan sehingga batrtera itu menjadi pelajaran yang

besar bagi manusia:

Pertorna: Batrtera itu masih tetap ada di bukit Judi hingga

.masayang cukup lama.

Kedua: Allah menyelamatkan bahtera itu dari terpaan badai

angin kencang.

Ketiga: Air bah saat ittr menyurut sebelum habisnya

perbekalan. Ini tidak sesuai dengan penyifatan yang Allah tetapkan,

yaitu menjadikannya sebagai pelajaran (tanda keluasaan-Nya bagi

semua manusia).

Ada juga yang mengatakan batrwa dhamir pada kalimat ri(iii-
kembali kepada iiilJrl (peristiwa [yakni: dan Kami jadikan peristiwa

itul) atau kembali kepada i63r 6"r"lamatan [yakni: dan Kami jadikan

keselamatan itu], atau kembali kepada siksaan dengan

penenggelaman.

)rb J6 st;-Sb (dan [ingattahJ lbrahim, ketttra dia berkata

lrepada lraumnya). Manshub-tyalafazh e4;rlt adalah karena di-'athf-

kan (dirangkaikan) kepada l$'.
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An-Nasa'i berkata, "Lafazh ini di-'athf-kan kepada }rnlr:t:f, haa^

pada kalirnat Or;i;;.'

Ada juga yang mengatakan bahwa manshub-nya adalah karena

kalimatyang diperkirakaru yakni Att\firi 1a* ingatlah lbratrim).

Kalimat Jti !13"gu pada posisi nashab karena sebagai zharf,

yakni, dan Kami mengutus Ibrahim pada waktu dia berkata kepada

kaumnya, ';ifr L1i7i (sembahlah olehmu Altah...). Atau, Kami jadikan

Ibrahim sebagai suatu tanda pada waktu dia mengatakan perkataan ini.

Atau, dan ingatlatr Ibrahim pada waktu dia mengatakannya.

Pemaknaan ini dengan anggapan batrwa zharf ini sebagai badal

isytimal (pengganti menyeluruh) d*i ef.l.(Ibrahim).

UtL ';ifr V^U gembahlah olehmu Atlah dan bertahpalah

kepada-Nya) maksudnya yaitu, sendirikanlah Dia dengan

penyembahan dan khususkanlah Dia dengan penyembahan, serta

takutlah kepada-Nya sehingga tidak menyekutkan-Nya dengan sesuatu

pr.rn.

'fr 7-, ;?-lis (yang demiflan itu lebih baik bagimu)

maksudnya yaitu, menyembah Allah dan takut kepada-Nya pasti lebih

baik bagi kalian daripada berbuat syirik, dan selamanya tidak ada

kebaikan pada syirik, akan tetapi Allah meng-khithab mereka

berdasarkan keyakinan mereka. f;G b bL jitn lamu

mengetahu) sesuatu dari pengetahuan, atau mengetahui suatu

pengetahuan yang dengarmya dapat membedakan antara yang baik

dengan yang buruk.

Jumhur membacany a L--Sb, dengan nas hab. Alasannya telah

kami kemukakan tadi.

An-Nakha'i, Abu Ja'far, dan Abu Hanifatr membacanya

dengan iafa' Y,arcrn dianggap sebagai mubtada', sedangkan khabar-

nya diperkirakan, yakni 'g,+rll?t*b?i'Us @at di antara para rasul

adalah lbratrim).
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65 itt si u. <ta# (Isyls"sungguhnya apa yang'lmmu

sembah selain Allah itu adalah berhala).Ibrahim merfelaskan kepada

mereka bahwa mereka monyembatr sesuatu yang tidak dapat

mendatangkan manfaat dan mudharag serta tidak dapat mendengar

dan mclihat. l6iti adatah iri"li (berhala-berhala).

Abu Ubaid berkata, "'nXa!r [bentuk tnnggal dari itialt adalalr

yang dibuat dari emas, atau perak, atau kuningan (tembaga),

sedangkan rijr JUentuk tunggal aari ltiili] adalah yang dibuat dari

kayu atau batu."

Al Jauhari berkata" "';jit aAabhiiatr 6e*raa; patung), bentuk
jamaknya i'6i1.-

4l <trt (dan lamu membuat dusn),laksudnya adalah

6}S tti.Si (membuat dusta), karena makna t;ttbl adatah ,tj.SS

(berdusta; berbohong). Bisa juga maknanya membuat dan mematrat

untuk kebohongan.

Al Hasan berkata "Jadi, tr;t/f*l adalah tt;* (mematrat).

Maksudnya, sesungguhnya apa yaog kalian sembatr itu hanyalah

berhala-berhala yang kalian buat sendiri.'

Jumhur membacanya 6;*i;, dengan fathah pada huruf
huruf taa', sulann pada huruf khaa' dan dlnmmah pada huruf laam,

yaitn bentuk mudhari' dali.';Ir, O* ftU dengan kasrah pada huruf
hamzah dan suhtn pada hvruf faa

Sementara itu, Ali bin Abi Thalib, Tllid bn Ali, As-Sulami,

dan Qatadatr membacanya denganfatluh pada huruf ldtaa'dan huruf
laam ber+asydid,asalnya o ii#i.

Diriwayatkan juga dari Zaid bin Afi, bahwa dia membacanya

dengan dhammah pada huruf taa' dan tasydid pada huruf laam har-

kasrah.
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lbnu Az-Zubair dan Fudhail bin Warqan membacunyu (41,

dengatfathah pada huruf hamzah dan knsrah pada hunrf faa', yuttt

bentuk mashdar seperti tata !:(jt, atau sebagai sifat untuk mashdar

yang dibrrang, yakni isrl u;fr.

6n F 6K#{ $i gi u<,;'f irit ay(sesungguhrya
yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki

kepadamu) maksudnya adalah tidak mampu memberikan rezeki apa

pun kepada kalian. 3fi ;\i '^+ WS W"n mintahlah rezeki itu di

sisi Allah), karena Dialah yang memiliki segala rezeki. Mintalah

karunia-Nya dan esakanlah Dia tanpa disertai dengan selain-Nya.

li Wt3 (dan bersyulatrlah kcpada-Nya) atas nikmat-nikmat-Nya,

karena kesyukuran itu akan melanggengkannya serta menjadi sebab

penarnbatrannya. Dikatakan 'fjrb atau'i 'o'fa [artinya sama: aku

bersyukur kepada-Nyat. {;'d.i {L(n"rry" kcpada-Nya kahu akan

dikembalikan) dengan kematian dan dengan pembangkitan kembali,

bukan kepada selain-Nya.

"Si A'*;:"ta "rA 'Gi* 
"tl 

(dan iitra tramu [orang k"fi4
mendustaknn, maka umat yang sebelum kamu iuga telah

mendustakan). Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini dari perkataan

Ibrahim, "Jika kalian mendustakanku maka sesungguhnya itu telah

terjadi terhadap selainku dari umat-umat sebelum kalian."

Ada juga yang mengatakan bahwa ini dari perkataan Allah

SWT, "Jika kalian mendustakan Muhammad, maka itu memang

kebiasaan orang-orang kaft terhadap para nabi sejak dahulu."

-g S ff ,sllri & 6 (dan kewajiban rasul itu, tidak

lain hanyalah menyampailmn [agama AllahJ dengan seterang-

terangnya) kepada kaum yang dia diutus kepada mereka, dan tidak

ada kewajiban untuk membuat mereka mendapat petunjuk, dan itu

memang di luar kemarnpuannya.
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i'-r";- ';1 ',ii$ ';iti 'e$-.:^;t W ';S (dan apatrah meretrn

tidak memperhatilan bagaimana Allah menciptalmn [manusial dari

permulaannya, kemudian mengulanginya [kembalifl. Jumhur

membacanya li,,_ '{J <a"" apatrah mereka tidak memperhatikal),

dengan huruf yaa'dalam bentuk berita. Qira'ah ini dipilih oleh Abu

Ubaid dan Abu Hatim.

Abu Ubaid berkata, ..seakan-akan dikatakan, 'Apakatr umat-

umat itu tidak memperhatikan."

Abu Bakar, Al A'masy, Ibnu Wutsab, Hamzatr, dan Al Kisa'i

membacanya dengan huruf taa', t3i /if faan apakatr kalian tidak

memperhatikan), dalam bentgk |rtithab dari Ibrahim kepada kaumnya.

Ada juga yang mengatakan batrwa ini adalah khithab dafi

Allah kepada kaum Quraisy.

Jumhur membacanya 'A;i- ' ":''', 
dengan dhammah pada

hurufyaa', yaitu dari irrqi - 'frt.

Sementara in\ Az'Zr;frairi, Isa bin Umar, dan Abu Amr

membacany a dengan fathah, y aittt aa; hi- - lU. -

Az-Zrtti membacanya tU. ',-;5. Maknanya adalah, apakatr

mereka tidak memperhatikan bagaimana Atlah menciptakan mereka

dari permulaan sebagai'setetes air mani, kemudian segUmpal darah,

kemudian segumpal daging, kemudian ditiupkan roh kepadffiYa,

kemudian mengeluarkannya ke duniq kemudian mewafatkannya.

Demikian juga semua hewan dan semua tumbuhan. Jika kalian

memperhatikan kekuasaan Allah SWT dalam memulai penciptaan dan

mengadakannyq maka Dia juga kuasa unttrk mengulangnya'

Huruf lrumzah di sini [partikel tanya pada kalimat W- {Jl
untuk mengingkari adanya perhatian mereka, dan huruf wclwu-nya

untuk merangkaikan kalimat yang diperkirakan.
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U 4i $ 6+" 'iry(sesunsgahnya yang demilcian itu mudah

bagi Allah) karena bila Allah menghendaki suatu hal, Dia hanya

berkata, "Jadilatr," maka hal ifu pun jadi,

Allah kemudian memerintahkan Ibrahim agar menyuruh

kaumnya berjalan di muka bumi supaya mereka berpikii ,dan

mengambil pelajaran, ;Lfi \f. SP W; i;*i 4 W j,
(lratakanlah, "Berjalanlah di [mukal bumi, maka perhatilanlah
bagaimana Allah menciptakan [manusial dari permtlaannya) dengan

segitu banyaknya jumlatr mereka dan dengan beragam bentuk, warna
kulit, karakter, dan bahasa mereka. Perhatikan pula tempat-tempat
tinggal umat-umat terdahulu dan bekas-bekasnya agar kalian
mengetatrui betapa sempurna kekuasaan Allah.

Ada juga yang berpendapat batrwa maknanya yaihr, katakanlah

kepada mereka, hai Muhammad, *Berjalanlah kalian...."

Makna firman-Nya, '+-$ 'r'r;3i 'r{_';i I (tremudian Attah
menjadilrannya selali lagi) yanfra Allahlah yang memulai penciptaan

pada kali yang pertama, dan Allah akan menciptakannya lagi dengan

cara seperti itu ketika pembangkitan kembali. Kalimat ini di-'athf-kart
(dirangkaikan) dengan kalimat A;*t ,W @erjalanlah di [mutraJ
bumi) dan bersamanya termasuk dalam cakupan perkataan tadi.

Kalimat 3-*3 ,A P iY i{iy(sesunsshnya Ailah Maha
Kuasa atas segala sesuatu) sebagai penjelasan alasan untuk yang

sebelumnya.

Jumhur membacanya :l-frtlsecara q6hr dan sulampada huruf
syiin.

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan madd dan

fathah pada hunrf sytin.

Keduanya adalah dua macam logat atau diatek atau aksen

seperti kata ii$r aan i5flr. Lafazh ini berada pada posisi nashab
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sebagai mashdar dengan dibuangnya tambdhan. Asalnya adalah

il:.yi.
16- i €r; ':tS. { }ii (Attah mengadzab siapa vang

dikehendoki-Nya dan memberi rahmat siapa yang dikehendaki-Nya)

maksudnya adalah, setelatr penciptaan yang terakhir Dia mengadzab

siapa yang dikehendaki-Nya untuk diadzab, yaitu orang-orang kafir

dan orang-orang maksiat, dan Dia merahmati siapa yang dikehendaki

untuk dirahmati-Nya, yaitu orang-orang beriman yang membenarkan

para rasul-Nya, melaksanakan perintatr-perintah-Nya, dan menjauhi

laran gan-laran gan-Nya.

6;ti ,{tj (dan hanya kcpada-Nyatah kamu akan

dilrembalikan) maksudnya adalah tt:if: bf*j (dikembalikan), tidak

kepada selain-Nya

;3i e-{i .6*i A O;*, -!A YS (dan tamu setrnti-lmti

tidak dapat melepaskan diri fdari adzab AllahJ di bumi dan tidak pula

di langrt). Al Fana berkata, "Maksudnya adalah, dan tidak pula yang

di langit dapirt melepaskan diri dari adzab Allah."

Lebih jayh aia berkata, "Ini seperti yang terdapat dalam

perkataan Hassan berikut ini:
1.,, tll az ll tczz o)o \,'t t z ) c,o.7
el9-' 014t1 a>-b42 f)r+ It d-f l )>.-4- ;t*

'Malra barangsiapa di antara kalian mencaci Rasulullah,

dan siapa yang memujinya serta membelanya, adalah sama-'

Maksudny uirp i:kfJ '^r.tli fl (dan siapa yang memujinya

serta membelanya, adalah sama). Cotoh yang serupa dari firman Allah

Ta'ala, lfi i6,',i {1 9 U: (Tiada seorang pun di antara lami

[mataitratJ melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu). (Qs.

Ash-shaaffaat l37l: f64). Maksudnya adalah ?ii ?6 'i '6 1l

(melainkan dia mempunyai kedudukan tertentu). Maknanya yaitu,
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tidak ada seoftulg pun dari penduduk langrt dan bumi yang dapat

melepaskan diri dari adzab Allah bila durhaka terhadap-Nya."

Quttrub mengatakan bahwa makna ayat ini adalah, $n ti{ak

pula di langit bila katian tinggal di sana, seperti ungkapan '{'$ 
4;t- 

j
ljriiu;fi ia 6 (tutan tidak melewatkanku di sini dan tidak pula di

Bashratr) bila dia berada ke sana

Al Mubarrad berkata, "Maknanya adalah {,JSt e'i fi (art

tidak puta yang ada di tangit), dengan,nggapan batrwa if disini bukan

maushulah, melainkan nakirah, sementara r[Jr .nf sebagai sifatny4

lalu sifat itu ditempatkan pada posisi maushuf(yang disifati).-

Pendapat tersebut disanggah oleh Ali bin Sulaiman, bahwa hal

itn tidak dibolehkaq dan Quthnrb me'rajih-Lcarl. Wa yang

dikatakannya.

/# {i 9j .+ ;1'l si, n H ti5 @on sekati-kati tiadatah

bagimu petindung dan penolong selain Allah). -7 adalatr tambahan

sebagai penegas, yakni sekali-kali tidak ada bagi kalian pelindung

yang akan melindungi kalian dan menghindarikan kalian dari adzab

Allah.

=;)A; ;dt ,*-q it:i{ 6-56 (dan orang-orans vang tcafir.

lrepada ryat-ayat Atlah dan pertemuan dengan Dr4). Maksud b(fi
adalatr ayat-ayat yang ditunmkan, atau bukti-bukti ciptaan, atau

semuanya. Kafir kepada pertemtran dengan Allah adalah mengingkari

pembangkitan kembali dan segala hal yang setelatrny4 serta tidak

mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh para rasul Allah SWT

kepada mereka.

Kata penunj rrk.rPJ (m e r e ka) menunj ukkan orang-orang yang

kafir terhadap ayat-ayatdan pertemuan itu. Kata ini sebagai inubtada',

dan Hnbar-nya adatah C;*t v W- @utus asa dari rahmat-Ku),

batrwa di dunia mereka berputus asa dari rahmat Allah. Tidak

mempan terhadap mereka Kitab-Kitab Allah yang diturunkan dan
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tidak pula apa-apa yang disampaikan kepada mereka oleh para rasul-
Nya-

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, pada

Hari Kiamat mereka berputus asa dari ratrmat Allah, yaitu surga.

nj lr:f. ? A!3 (dan mereka itu mendapat adzab yang
pedih). Allah mengulang kata penunj* f .rijfl untuk menegaskan.

Disifatinya ad:rlb dengan sifat 3$ @edih)"nt*t menunjukkan bahwa

itu sangat keras.

',;t Ji;blAG it*y,yfA|5tut|S (matrn tidak adatah
jautaban lraum lbrahim, selain mengataknn, "Bunuhlah atau bakarlah
dia.').Ini kembali kcpada penuturan tentang Ibrahim setelah beralih
mengemukakan tentang Muhammad SAW. Demikian pemaknaannya

berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya, W S'
,iii -l (Katakanlah, "Berjalanlah di [mukal bumi.') adalah khithab
untuk Muhammad SAW. Adapun bedasarkan pendapat yang

menyatakan bahwa ifi khithab untuk Ibratrim AS, maka redaksi ini
termasuk dalam konteksnya, baik yang telatr lalu maupun yang

berikutrya. Maksudnya, sebagian mereka berkata kepada sebagian
lain ketika mereka sedang berunding, "Lalcukanlah terhadap Ibrahim
salah satu dari dua hal tersebut." Lalu mereka sepakat untuk
membakarnya.

)6( <r tfil i*16 Qalu Atlah menyelamatkannya dari api)
dan menjadikannya dingin serta keselamatan baglnya.

dt:" 4l!@esungguhnya pada yang demikian itu), yang Allah
lakukan terhadap Ibrahim, 45 @r"or-benar terdapat tanda-tanda
lcebesaran Allah) yang sangat nyata akan besarnya kekuasaan Allah
dan indahnya ciptaan-Nya. Demikian ini karena mereka menyalakan
api yang sangat besar, lalu melemparkan Ibrahim ke dalamnya, namun

api itu tidak membakarnya dan tidak bepengaruh sedikit pun
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terhadapnya, bahkan kondisinya benar-benar menyelisihi unsur-unsur

yang biasanya terbakar oleh panas.

lt;.;t- ,,fl <0"g, orang-orang beriman). Dikhususkannya

orang-orang beriman karena merekalah yang dapat mengambil

pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Adapun selain mereka,

maka itu adalah orang-orang yang lalai akan hal tersebut.

Jumhur membacanya .*5 3.G, dengan nashab karena

sebagai khabar <)L'a-,dan yang setelatrnya adalah ism-nya.

Salim Al Affhas, Amr bin Dinar, dan Al Hasan membacanya

dengan rafa' karena dianggap sebagai ism <)L?-, dan yang

setelalrnya berada pada posisi naslrub sebagai khabar.

qfu| i;i3t A -#',T; 65 ;"1 en u ) Gt cSyJ'63 s"
berlrata lbrahim, "Sesungguhnya berlula-berhala yang lcamu sembah

selain APah adalah untuk menciptalun perc$aan kasih sayang di
antara lamu dalam lcehidupan dwia ini.") maksudnya adalah,

Ibratrim berkata kepada kaumnya untuk menciptakan rasa kasih

sayang di antara kalian dan kesinambungannya perhimpunan kalian

dengan menyembahnya, serta karena taktrt sinranya kasih saydurg di
antara kalian bila kalian penyembahannya.

Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Al Kisa'i membacanya '#.iil,
dengan rafa' 

'pada 
kalimat i:tV t rp, tanwin, dan dr-idh"jirn+*,

kepada i$.
Al A'masy dan Ibnu Wutsab membacanya dengan rafa' dan

tamvin.

Nafi, Ibnu Amir, dan Abu Bakar membacanya 'a!V, d"ng*
nashab sertatamtin, dan fE sebagai zhaf.

Hamzah dan Hafsh membacanya dengan me-nashab-UaniiV
dan di- idhafah-kan kepada i;$.
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Tentang qira'ah dengan rafa', Az-Z,ajjaj menyebutkan dua

alasan:

Pertama: Marfu'-nya itu karena sebagai khabar of pada

kalimat j iii (3L a*menganggap 6 sebagai maushuf.Perkiraannya

adalatr #.il'l r;riif 
1ilrr 

gsi u isiilits ,€)Jt't l.(sesungguhnya berhala-

berhala yang kalian sembah selain Allah adalah perasaan kasih sayang

di antara kamu).

Kedua: Marfu'-nya itu karena disembunyikannya mubtada',
yakni iiT g (itu adalah kasih sayang) ut^ui:t7 ell, (itu adalatr kasih

sayang). . Maknanya adalalU kasih sayang itulah yang kalian
himpunkan pada penyembahan berhala-berhala itu.

Ada juga yang berpendapat bahwa bisa juga marftu'-nya'aisf
karena sebagai mubtada', dan Htabar-nya adalah 43lii;:5ii a.

Mereka yang membacanya 'a:t$, d"rgan rafa' dan,tanwin,

maka uraiannya seperti qira'ah yang pertarna. Dan manshub-nya

lafa/n6g 6r"ou berkedudukan sebagai ztarf.

Mereka yang membacanya iit7, dengan nashab tanpa tarmttin,

berarti menganggapnya sebagai maful dui SLA| a* menganggap

t1i; sebagai satu kata yang bermakna membatasi tyakni bukan

rangkaian dari fu dan 61. Demikian juga yang membacanyu'aifl,
dengan nashab dan tanyyin Bisa juga nashob padakedua qira'ah iru,
dengan alasan bahwa ii;lr uaa*t 'illah,yaitu sebag u mafut ti ajtih,
sedangkan berdasarkan qira'ah dengan rafa' ma!<a maf'ul kedua dari

)Xtrt dibuang, yakni a4i Su'tf. Sedangkan berdasarkan perkiraan

bahwa 6 pada kalimat tSyaAilan maushul, maka maful pertamanya

adalah dhamir-nya, yakni i/,il*St danmafulkeduanya addah (ij.

84, r4E 3< -*f;:;i-i Qremudian di Hari Kiamat

sebagian kamu mengingkari sebagian [yang lain). Sebagian orang

yang menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembatran dan

menyembahnya mengingkari sebagian lain dari kalangan mereka,
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yaitu golongan pemimpin berlepas diri dari para pengikut, dan

golongan pengikut berlepas diri dari golongan pemimpin.

Ada juga yang mengatakan bahwa malmanya adala[ para

penyembah berhala-berhala ihr belepas diri dari berhala-berhala itu,

dan berhala-berhala itu berlepas diri dari penyembahnya.

q f4fi 5Sj (dan sebagian lamu melalmati

sebagian fyang lain) maksudnya adalah, masing-masing golongan

melaknati giolongan lain, berdasarkan kedua penafsiran tadi.

jgi '&"U: (dan tempat kcmbalimu adalah neralca)

maksudnya adalah tempat orang-orang kafir.

Ada juga yang mengatakan bahwa termasuk juga berhala-

berhala, yakni tempat kembali yang kalian akan menempatinya.

6qel i e;J V3 @an sekali-lcoli tidak ada bagimu para

penolong pun) yang akan menyelarnatkan kalian darinya dan

memberikan pertolongan kepada kalian.

7j 5 'i6, @aka Luth membenarkan flrenabianJnya)
maksudnya adatab". Luth membenarkan Ibrahim dalam segala .yang

dibawanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dia belum mempercayainya

kecuali setelah melihat bahwa api tidak membakamya. Luth adalah

putra saudara Ibratrim.

-J; Jtr,q 0fi6: (dan bertcatatah lbrahim, "sesungguhnya

aht alcan berpindah l(e [tempat yang diperintahkanJ Tuhanht

ttrcpadaful). An-Nakln'i dan Qatadatr berkata, "Mereka yang

mengatakan -r3; & i# 4l(sesungglthnya alru alan berpindah kc

[tempat yang diperintahkanJ Tuhanfu fircpadafu) adalatr Ibratrim."

Qatadah berkata, "Dia pindah dari Kautsa, yaitu sebuatr desa di

antara desa-desa Kufatr. Dia pindah ke Haran, kemudian ke Syam. Dia

pergi bersama Luth, putra saudaranya, dan bersama Sarah, istrinya."
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Maknanya adalah, aku pindah ke tempat aku dapat

menyembah Tuhanku.

EIi 3+t; f;y(sesunggthwa Diatah Yang Maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana) maksudnya adalatr Yang Matra Mengalalrkan,

yang segala perbuatan-Nya berjalan sesuai dengan hikmah.

Ada juga yang bependapat bahwa yang mengatakan i# Oy
-i; & (sesungguhnya aht akan berpindah t(e [tempat yang

diperintahlranJ Tuhanlu flrcpadafuD adalah Luth.

Pendapat yang pertama lebih tepat, karena dhamir pada

kalimat :,;^ij -Ar;L A t*; (dan Kami anugerahkan kepada

Ibrahim, Ishak dan Ya'quD) kembali kepada Ibrahim. Demikian juga

pada katim at $fij':At 9;, 4q;.; (dan Kami jadikan kenabian

dan Al Kitqb pada ketuninaniya), dan juga pada kalimat lAlEt;S
ib*Ji';'t r.'Yi O',3t|',qht ri(dan Kami berikan kcpadanya balasan

di dunia, dan sesungguhnya dia di aWirat, benar-benar termasuk

orang-orang yang shalih). Semua dhamir ini untuk lbrahim, tidak ada

perbedaan pendapat mengenai ini.

Maksudnya adalah, Allah menganugerahkan anak keturunan

kepadanya, yang lahirlah Ishaq sebagai anaknya, lalu Ya'qub sebagai

anaknya Ishaq, lalu Allatr menjadikan kenabian dan Kitab-Kitab di
kalangan keturunannyq sehingga tidaklah Ailah mengutus seorang

nabi pun setelah lbrahim kdcuali dari keturunannya.

Bentuk tunggal tafa^..f6itadalah karena furut atif dem huruf
laam ini untuk menunjulJcan jenis yang mencakup Kitab-Kitab, dan

maksudnya adalah Taurat, Injil, Zabur, serta Al Qur'an.

Makna q\( O iA '^4t;3 (dan Kami berikan kepadanya

balasan di dunia) yaitu, dia dianugerahi anak-anak sewaktu di dunia,

dan Allah memberitahunya tentang kelangsungan kenabian dari

kalangan mereka. Itulah di antara hal yang menyenangkannya dan

menambah kebahagiaannya.
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Ada juga yang berpendapat batrwa balasannya di dunia adalatr

pengakuan para pemeluk semua agama di dunia bahwa Ibrahim

berasal dari kalangan mereka

Ada juga yang mengatakan batrwa Allah menganugerahinya

amal shalih di dunia dan akibat yang baik.

';r")fri'"J 'rt.\t O';'b (dan sesungguhnya dia di affiirat,

benar-benar termasuk orang-orang yang stratih) maksudnya adalah

orang-orarrg yang sempurna keshalihannyq yarlg berhak memperoleh

balasan dan anugeratr yang banyak dari Allah SWT.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi SyaibalL Abd bin Humaid, Ibnu

Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, *Allah mengutus Nuh. Saat itu beliau berusia 40 tahun, dan

beliau tinggal di tengah kaumnya selama 950 tahun dengan menyeru

mereka ke jalan Allah. Beliau masih hidup selama 60 tahun setelah

terjadinya badai tbpa,n, hingga manusia bertarnbah banyak dan

menyebar.'

AM bin HLmaid meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata,

"IJmur Nuh sejak sebelum diutus kepada kaumnya hingga setelah

diutus "dalatr 1700 talnrn."

Ibnu Jarir meriwayatl<an dari Auf bin Abi Syaddad, dia

berkata, "Sesturgguhnya Allah menguhrs Nuh kepada kaumnya ketika

beliau berusia 350 tahun. Lalu beliau tinggal di tengah mereka selama

950 tahun. Kemudian setelah itu beliau masih hidup selarna 350

statlun."

Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Dzamm Ad-Dunya meriwayatkan

dari Anas bin Malih dia berkata, *Mdaikat maut datang kepada Nuh

dan berkata, 'Watrai nabi yang paling panjang umumya! Bagaimana

kau dapati dunia dan kenihnatannya?' Nuh menjawab, 'Seperti

seorang lelaki yang memasuki sebuatr rumah yang berpintu dua,'lalu
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di tengah rumah dia berkata sebentar, kemudian keluar dari pintu

lainnya'."

Abd bin Hurnaid, Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, -qfi{r
<t$A-'4V go, Kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua

umat manusia), dia berkata, "Allah membiarkannya tetap (ada)

sebagai suatu tanda (kekuasaan-Nya), dan itu berada di atas bukit
Judi."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyu, KiL 5;Yj
(dan lramu membuat dusta), dia berkata, "(Maksudnya adalah) ojp
t rtt (kurrr" mengatakan kebohongan)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyu,'i+$i':Jali(meniadtlcannyasekalilagi),diaberkata,"Maksudnya
adalatr kehidupan setelah mati, dan itu adalah pembangkitan kembali."

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

meriwaya&an darinya juga, mengenai firman-Nyq Lj f i6 (maka

Luth membenarkan fircnabianJrrya), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

At;.lL j O:* (Luth membenarkan kenabian Ibrahim)."

Abu Ya'la dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, dia

berkata, o'Orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah bersama

keh.rarganya dari kalangan muslimin adalah Utsman bin Affan. Nabi

SAw bersabda, yi u. 1,|ii l' ,)y;a'i Jifi oui,l'ttt ,?u Q6v*
(Semoga Allah menyertai kcduanya. Sesungguhrrya Utsman adalah

orang pertama yang hijrah kepada Allah bersama keluarganya

setelah Luth)."

Ibnu Manduh dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Asma binti

Abu Bakar, dia berkata, "IJtsman hijrah ke Habasyatr, lalu Nabi SAW

bersabda, 9i t r*t;.y'fi. ?6 6 J\t i\ lSesungguhnya dia orang yang

pertama lrali hijrah setelah lbrahim dan Luth)."
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Ibnu Asakir, Ath-Thabarani, dan Al Hakim dalam Al Kuna

meriwayatkan dari Zatd bin Tsabit, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabd4 'Fq yj tf.t t!\'fi" o6rb ',fr tl6 6 (Di antara [Jtsman

beserta Ru[ryyah dan Luth tidak ada orang yang hiirah).-tz

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Orang yang pertarna kali hijrah kepada Rasulullah SAW adalah

Utsman bin Affan, sebagaimanahijrahnya Luth kepada Ibrahim."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-NyL :F;LAC$
3fi{ (dan Kami anugerahkan kepada lbrahim, Ishak dan Ya'qub),

dia berkata, "Keduanya adalatr anak Ibrahim."

Mengenai firman-Nya, dAl OiA'"6t;S (dan Kami berikan

lrcpadanya balasan di dunia), dia berkata, "Sesungguhnya Allatt

berwasiat kepada para pemeluk agama untuk memegang agama-Nya"

maka tidak ada dari antara para pemeluk agama kecuali mereka

mengatakan lbrahim, dan mereka rela dengannya."

Mereka juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,
q:Xi O fA L it;5 (dan Kami berikan lcepadarrya balasan di-dunia),

dia berkata, "(Maksudnya adalatr) buah tutur yang baik."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, dia berkata,
*(Maksudnya adalatr) anak shalih dan pujian.'

Perkataan Ibnu Abbas "keduanya adalah anak Ibratrim"

kemungkinan maksudnya adalah anaknya dan cucunya, karena cucu

kedudtrkan sama seperti anak, dan hal seperti ini tentunya cukup

diketahui oleh Ibnu Abbas, sebab beliau adalatr tintanya umat ini.

82 Maudhu' (palsu).
Disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Maima'Az-Zaw'id (9181), dan dia berkata

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Zaid bin Tsabit. Dalam sanadnya

terdapat Utsman bin Khalid Al Utsmani, perawi yang matruk (haditsnya

ditinggalkan)."
Disebutkan oleh AI Albani dalan Dha'd Al Jami' ( 5124), dan dia

menghukuminya palsu.
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Riwayat darinya ini berasal dari riwayat Al Aufi, dan dalan Ash-

Shabibaindisebutkan, +*:i.Liri f-ft i; Ff,'il f$, 6 7$sr'o1
c.tA U.OGJ'.fi. (Sesungguhnya orang yang mulia, putranya orang

yang mulia, putrarrya orang yang mulia, putranya orang yang mulia,

adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bln lbrahiry).83

rU&, v 14$i33Y'Hiy= *+A Jv \ fi ,jJ
Jqi63:6ffiC <4Jj;i<i#b4

<-,(6":'41&r6O<-,;'Ui's^af i-,aLli
'a2 :r' 

"- bL fi vt:S,G) ilL3,J -Jy";; 1G
6j @ o-#5i A & eiti -'jJ c @ a$rbi

J?'tj6"6j Q,. AlJ 6 @ <4)t'6u Ql-J Lt

O^.i-Ji e 6U &i * y i;yAS,{r:;5"A o4;
t ; r9,3t:i b; -- 63 tlU aiL4 6Ui @
a,a 6ir;i *s *v 3j# 6;dF {; # I $6,

h "*a?i y$ Tt {F <-,3;6r @ a*Cfr O
'46Wj 4:.r1j @ €,r'J|'G,(6, Wi <;

81 shahth.
Dikeluarkan oleh Al Bul*rari, dengan lafaztr ini, dalan Shaftift-nya (3390 dan

4688).
Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, dengan lafaztr: *...adalah Yusuf

Nabiyullah putra Nabiyullah putra Nabiyullah putra Khalilullah;'
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,;d_ Stii q;X &6 Gicjf @ 6rtix. ;e:'4

<r,"*i*$-ltj.<,t|r6t41ff aG6i3'LUi

f;e H<:r;gl'i';JrirG3
t:,9,#i*'i'J5tW tHj <j5
ii; ifij U$ <;;j; <,r:cj@';u;J 3

@<^yi,6*:6'Ii tj;4$t:t;
ii ;4t L r& d75 fi ri:; :4'+6rt *s
# ;r5 Af,i *"4,iA J Ar, 14i X:fr

ii:3it3u S-s: nxil-'^rt ctu6z;1
<,A5-

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya,

'S es ung g uhny a kamu b e nar-benar mengerj a kan p e r h uatan y an g
amat kejiyang belumpernah dikerjakan oleh seorang pun dari

umat-umat sebelum kamu Apahah kamupatut mendatangi laki-
laki, menyamun dan mcngerjakan kemungkaran di tempat-tempat

pertemuanmu?' Mqka jawaban kaumnya tidak lain hanya

meng atakan,' D atangkanlah kepada kami adzab Allah, j ika kamu

termasuk orang-orang yang benar'. Luth berdoa,'Ya Tuhanku,
tolonglah aku (dengan menimpakan adzab) atas kaum yang berbuat

kerusakan itu'|. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang

kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan,

'Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini;

,2
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ses unggahnya penduduknya adalah orang-orang yang zhalim,.
Berkata lbrahim,'Sesungguhnya di kota itu ada Luth,. Para

malaikat berkato, 'Kami lebih mengetahui siapayang di kota itu
Kami sungguh-sungguh akan menyelamathan dia dan pengikut-
pengikutnya kecuali istrinya, dia adalah termasuk orang-orang

yang turtinggal (dibinasakan)t. Dan tatkala datang utusan-utusan
Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dengan
(kedatangan) mereka, dan (merasa) tidok mcmpunyai kekuatan

untu\ melindungi mereka, dan mereka berkata,'langanlah kamu
takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan

meny elamatkan kamu dan pengik ut-pengik utmu, kec uali istr imu,
dia adalah termasuk onmg-orang yang tertinggal (dibinasakan)t.

Sesungguhnya Kami akan menurunkan adzob dari langit atas
penduduk kota ini karena mcreka berbuatfasik Dan sesungguhnya

Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-
orang yang berakal Dan (Kami telah menguttts) kepada penduduk
Mady.an, saudara mcreka Syu'aib, maka dia berkata, ,Hai kaumku,

sembahlah olehmuAllah, harapkanlnh (pahala) hari akhir, dan
jangan kamu berkeliaran di mufta bumi berbuat kerraakan,. Maka

mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa gempa yang
dahsyat, dan jadilah ruereka mayat-mayat yang bergelimpangan di
tempat-tempat tinggal mcreka Dan fiuga) kaumAd dan Tsamud,

dan sunggah telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari
(puing-puing) tempat finggal mereka Dan syetan menjadikan

mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu dia
menghalang-halangi mereka dari jalan (Aflah), sedangkan mereka
adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Dan (juga) Karun,

Fir'aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada

mereka Musa dengan (membawa bukti-bukti) keterangan-
keterangan yang nyata Akan tetapi mereka berlaku sombong di
(muka) bumr, dan tidalah mereka orang-orang yang luput (dari
kehancuran itu). Maka masing-masing (mereka ilu) Kami siksa
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disebabkan dosanya, ,naka di antara mereka ada yang Kami
timpahan kepadanya h4ian batu lccrikil, dan di antara mcreka ada

yang ditimpa suora keras yang rnenguntur, dan di antara mereka

ada yang Kami benamkan ke dalam bumt, dan di antara mcreka ada

yang Kami tenggelamkan, dan AAah sekali-kali tidak hendak

menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri
mereka sendiri' (Qs. At'Ankabuut [2912 28-40)

Firman-Nyq lAjj (Dan [ingatlahJ Luth) berada pada posisi

nashab karena di-'athf-lsa (dirangkaikan),kepada li,j', atau kepada

AG} atau dengan perkiraan adanyafi'lf 5t (ingaAah).

Al Kisa'i berkat4 "Maknanya adalab dan Kami selamatkan

Luth. AtatU dan Kami utus Luth.'

Katimat "yi.36 iy1*.ttto berkata kcpada kaumnya) zharf
yang yang menerangkan tentang Luth. "re;ni ';t311 |Uy
(sesungguhrrya kamu benu-benu mengerjakan perbuatan yang amat

teji).

Abu Amr, H"*rab Al Kisa'i, dan Abu Bakar membacanya

t'Jf, aisertai dengan partikel tanya.

Ulama yang lain membacanya tanpa disertai dengan partikel

tanya.'XTt viii atny aperbuatan yang sangat buruk.

Kalimat Qr'!tiit5; # nQ',f4r6,V gtang belum

pernah dilrcrjakan oleh seorang pun doi umat-umat sebelum kamu)

menegaskan besarnya kebunrkan perbuatan tersebut, dan batrwa hanya

mereka saja yang melakukan perbuatan tersebut, tidak pernah ada

seorang pun dari berbagai jenis manusia yang pernatr melakukan

perbuatan itu sebelumnya.
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Allah SWT kemudian menerangkan perbuatan keji itu, -#
JEi 63:6 @patrah knmu patut mendatangi laki-lak), i"t"i
melaknkan sodomi terhadap mereka. J+lti Sry; Qnenyamun).

Suafu pendapat menyebutkan, batrwa mereka melakukan

perbuatan keji itu terhadap para musafir yang m'etintas ke wilayah

mereka, maka orang-oreng tidak lagi mau lewat ke daeratr merekq

sehingga dengan sebab itulah mereka telah JJ.J| \# (memutuskan
jalanan).

Al Farra berkata, "Mereka mengganggu orang lain yang

sedang dalam perjalanan dengan perbuatan keji mereka itu."

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka menyamun di
jalanan dengan membunuh orang-orang yang lewat dan merampas

harta mereka.

Pendapat yang benar yaitu, mereka melakukan perbuatan yang

menjadi sebab terputusnya jalanan, tanpa menetapkan batasan dengan

sebab tertentu.

Ada juga yang berpendapat bahwa makna gP, * adalatr

memutus ketunrnan, karena berpaling dari wanita kepada sesama

lelaki.

kfri'&$ A53Ui (dan mengeriakan kcmunglmran di
tempat-tempat pertemuanmul. 

tLtrltrt e6st3l 641 6lrilil artinya tempat

duduk dan mengobrolnya orang-orang. Ada perbedaan pendapat

mengenai kemungkaran yang mereka lakukan di sana:

Suatu pendapat menyebutkan batrwa mereka suka melontari

orang-orang yang lewat dengan batu kerikil, dan menakut-nakuti

orang asing.

Ada yang mengatakan bahwa mereka suka buang angin

(kentut) sembirangan di tempat-tempat pertemuan mereka.
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Ada yang mengatakan bahwa mereka suka menggauli sesama

lelaki di tempat-tempat pertemuan rnereka, dan sebagian mereka

melihat sebagian lainnya

Ada yang mengatakan bahwa mereka suka mempermainkan

merpati.

Ada yang mengatakan bahwa mereka inencelupkan jari-jari

mereka dengan inai. 
"r.:

Ada yang mengatakan bahwamereka sukamengadu ayam dan

mengadu domba.

Ada yang mengatakan bahwa mereka suka bermain dadu dan

catur serta mengenakan pakaian-pakaian yang dicelup.

Tidak menutup kemungkinan mereka memang melalcukan

semua kemungkaran tersebut.

Az-7ayaj berkata, "Di sini terkandung pemberitahuan bahwa

tidak selayaknya orang bergaul dengan kemungkaran, dan tidak pantas

berkumpul untuk sepakat melakr.d<an hal-hal yang terlarang."

Dikarenakan Luth mengingkari perbuatan mereka, maka

mereka menyanggah Luth, sebagaimana dikisahkan Allah dalam

rirman-Nyq (b bLiit vt:S,G;t ljtio1 7V;j'1. G 6Aa
'4..{5i a @aka jmtaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan,

"Datanglrnnlah kepada kami adzab Allah jika kamu termasuk orang-

orang yang benar. "). Maksudnya, mereka tidak menjawab apa-apa

selain dengan perkataan ini karena pendustaatr dan pembangkangan

mereka terhadap Luth. Pembahasan tentang ayat ini telatr dipaparkan

datam stiran An-Naml, n +j J(Wl fJd ;1 Jyo;; 3I; <,14 t3
'6;J (Maka tiddk lain jav,aban kaunnya melainkan mengatalcan,

"Usirlah Luth beserta kcluarganya dari negerimu.") (Qs. An-Naml

l27l: 56). Juga dalam surah Al A'raaf, ,il {1 .y; QG lt1lii
'Hi u i;.Fi YJG Qat,ab kaumnya tidak tain hanya
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mengatakan, "Usirlah mereka [Luth dan pengilatt-pengihttnyal dari

kotamu ini. ") (Qs. At A'raaf U|: 82).

Ketiga ayat ter'sebut menunjukkan bahwa Luth tetap

menunjuki mereka dan terus-menerus melarang mereka serta

mengancam mereka. Namun pertama-tama mereka mengatakan

kepadanya, $l ,-;t1:J",r1glt @anngt@nlah ftepado lami adzab Allak),

sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Dikarenakan terus menegur

ryereka, mereka pun berkata, "Usirlah mereka..." sebagaimana

disebutkan dalam surah A[ A'raaf dan An-Narnl.

Ada juga yang mengatakan batrwa terlebih datrulu mereka

berkata, "Usirlatr mereka dari negeri kalian..." kemudian selanjutnya

mereka mengatakan, jri glaiS', t1yi @anngtnntah trepada kami

adzab Allah).

Ketika Luth telatr berputus asa dari mereka, dia memohon

pertolongan kepada Allah swT atas mereka, /ii:!" gr2tl;SJts
<t-#5i (Luth berdoa, "Yd Tuhanh+ tolonglah aht [dengan
menimpalran adzabJ atas lcaum yang berbuat kcrusakan itu.") yutu
dengan menurunkan adzab-Mu kepada mereka dan membinasakan

mereka karena mereka suka menggauli sesama lelaki dan melakukan

kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka.

Allatr SWT lalu mengabulkan doa Luth, maka Allah mengutus

malaikat-malaikat-Nya dan memerintahkan mereka untuk

menyampaikan berita gembira kepada Ibratrim sebelum mengadzab

mereka. oleh karena itu, Allatr berfirman, $UW L;q L1i

b: 1"i\ (dan tatkala utusan Kami [para malaikatJ datang kepada

Ibrahim memba'wa kabar gembira) tentang kelahiran anaknya, yaitu

Ishaq, dan kelahiran cucunya, yaitu Ya'qub.

,3-A ,* ,i;' 'K# 61 '66 (meretra mengatatran,

"Sesungguhnya kami almn menghancurkan penduduk [SodomJ ini),
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yakni mereka mengatakan ini kepada lbrahim. -r3:fr (negeri) yang

dimaksud adatatr negeri Sodom, tenrpattinggal kaum Luth.

Katimat 4)$, llLL ($f iry(sesunS*hnya pendudulotya

adalah orang-orang yang zlnlim) sebagai penjelasan alasan

pembinasaan tersebut.

GJ q4fitJE (berkata lbrahim, "sesungguhnya di lata itu
ada Luth.") maksudnya adalah, Ibratlim berkata kepada merekd, "Di
negeri yang akan kalian hancurkan itu ada Luth, maka bagaimana

kal ian menghancurkannya?"

W *, )A Jt $6 1p*o malailcat berkata, "Kami lebih

mengetahui siapa yang di kota iti") maksudnya adalah, siapa-siapa

yang baik dan siapa-siapa yang buruk (ahat), dan kami lebih

mengetatrui tentang tempat Luth daripada selain kami.

iiiy I4 (Kami sungguh-sungguh alan menyelamatkan

dia dan pengifut-pengihttnya) dari adzab tersebut.

Al A'masy, Hamzab dan Al Kisa'i membacanya'rir*i!, secara

tatct fif,sedangkan y.ang lain membacanya {$L,dengan tisyaia.

6*ifr A 614 {;Vi $yQrecuati istrinya, dia adalah

termasuk orang-orang yang tertinggal [dibinasakanfi maksudnya

adalab termasuk onulg yang tertinggal di datarn adzab ifi. 64;fr
adalah lafszh yang mengandung arti perpaduan antara yang berlalu

dan yang tersisa (menetap; tertinggal). Penjelasannya telatr

":.,:
dipaparkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa mat<nanya adalah, ter-masuk

orang yang menetap di negeri yang'akan ditimpakan adza;b kepadanya,

dan termasuk yang diadzab bersama mereka.

w,-z Aj |J73 3i{ 6U3 (dan tatkala datang utusan-

utusan Kami [para malailatJ itu kcpada Luth, dia merasa susah

dengan flredatanganJ merela) maksudnya adalah, tatkala para utusan
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itu datang kepada Luth setelah berpisah dengan Ibrahim, dia merasa

susatr dengan kedatangan mereka, karena dia mengira mereka adalatr

manusiq sehingga dia khawatir akan bertindak tidak

senonoh terhadap mereka, sebab mereka sangat tampan. .tr pada

kalimat e,Ufadalah tambahan sebagai penegas.

6 ,yr3l:6 (dan [merasal tidak mempurryai kehtatan untuk

melindungi mereka) maksudnya adalah, karena tidak kuasa mengatur

mereka sehingga dia sedih dan terasa sesak dadanya. {tfu '6*a

(ketidakmampuan) adalah kiasan tentang ketidakberdayaan, seperti
- tt. " a- -ungkapan 'oU "c-tt;" (sempit tangannya) sebagai kiasan tentang

kemiskinan. Penafsiran tentang ini telatr dipaparkan secara gamblang

dalam suratr Huud.

Tatkala para malaikat itu melihat kesedihan dan

kegelisatranny4 dF {; 5i I $6j 1*"rrka berkata, "Janganlah

lramu tahtt dan jangan [pula) susah), akan gangguan kaummu,

karena mereka tidak al<an rnampu mengganggu kami.

;irt nj# Gy Gesunggptvrya kami alan menyelamatkan

lramu dan pengihtt-pengifutmu) dari adzab yang telah Allatt
perintatrkan kepada kami unnrk karni timpakan kepada merekq {1
6*Cfi <4 A(4 6{Vt Qrccuali istrimu, dia adatah termasuk

orang-orang yang tertinggal [dibinasakan). Mereka memberitatru

Luth tentang pembinasaan kaumnya yang akan mereka lahkan dan

penyelamatan dirinya beserta keluarga dan para pengikutrya kecuali

istriny4 sebagaimana hal itu mereka beritahukan kepada Ibrahim

Hamzah, Al Kisa'i, Syu'bah, Ya'qub, dan Al A'masy
membacanya'$ti, secara tafiitfif, sedangkan yang lain membacanya

!)jp,,dengan tasydid.

Al Mubarrad berkata, "Huruf kaaf padakalimat Sj$berada
pada posisi l:hafadh, sementara tidak boleh merangkaikan yang zhahir

kepada yang disembunyikan yang posisinya khafadh, maka yang
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kedua dibawakan kepada maknanya, dan perkiraannya adalah dt
Uiif laan kami akan menyelamatkan keluargamu atau pengikut-

pengikutmu)."

Karimat )Ai <; h 4-?i *e )fit e <Ji Ct
(sesungguhnya Kami akan menurunknn adzab dari langit atas

penduduk kota tni) adalah kalimat permulaan untuk menerangkan

pembinasaan mereka yang dipahami dari penyelamatan yang khusus

baginya dan para pengikutrya.

fr|r adalah iTr.rir @dzab), yakni :(l' ;r2 ti.rib (adzab dari

langit), yaitu dihujani bebatuan

Ada yang berkata, "Dibakar dengan api yang turun dari

langit."

Ada yang berkata, "Dibenarnkan dan dihujani bebatuan,

sebagaimana disebutkan pada ayat lain. Makna pembenaman dari

langrt yaitu, perintah itu turun dari langit."

Ibnu Amir membacanya 
'oj'F,dengan 

tasydid,demikian juga

qira'ah Ibnu Abbas. Sementara yang tain membacanya <-rji,
secara takhfif.

Huruf baa'pada kalimat 6j'i 'r;'( C!. (lcarena mereka

berbuat fasik) adalah sababltyah (menunjukkan sebab), yalmi

disebabkan oleh kefasikan mereka

'4,'<tr-tir(4j irt3 @a" sesungguhnya Kami tinggalkan

dari padanya satu tanda yang nyata) maksudnya adalatr, Kami
biarkan dari negeri itu suatu tanda dan bukti nya'e.' yaitu bekas-

bekasnya yang berupa bebatuan, yang ditimpakan kepada mereka dan

puing-puing bangunan-bangrrnannya

Mujahid berkata, *Maksudnya adakih air hitam yang tersisa di
permukaan negeri mereka."
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Tidak ada halangan untuk mengartikan ayat ini dengan semua

yang disebutkan itu.

6jF- ;A (bagi or(mg-orang vang berakat).

Dikhususkannya yang berakal karena merekalah yang dapat

memahami batrwa bekas-bekas itu merupakan pelajaran yang dapat

diambil bagi yang melihatnya

q;l P6 6i 8b @o fKami tetah mengutusJ trepada

penduduk Madyan, saudara mereka Syt'aib) maksudnya adalah

',1iJ\ 'rri,;'ili (dan .Kami telah mengutusnya kepada mereka).

Penyebutannya beserta nasabnya dan kaumnya telatr dikemukakan

datam surahAl A'raaf danHuud.

';jfr 'bI^:il ,35- Jli' lmatra dia berkata, "Hai kaurnht,

sembahlah olehmu Allah') maksudnya adalah, sendirikanlah dan

khususkanlatr Dia dengan penyembatran

?gt igi 
'riIt (dan turapkanlah [pahalal Hari AlJti)

maksudnya adalah, tuoggulah hari itu, dan saat ini kerjakanlah amal-

amal yang dapat mencegah adzabnyayang dapat menimpa.kalian.

Yunus An-Nahwi berkat4 "Maknanya yaitu, takuflatr kalian

akan akhirat yang di sana ada pembalasan atas segala amal

perbuatan."

'a$ 6.fi ,tW{3 @aniagan kamu berkeliaran di muka

bumi berbuat kcrusakan). jA a"" Ht Drakni dari tiil aAaan

kerusakan yang sangat. Penafsiraonya telatr dikemukakan.

LCA| i#4 (lalu mereka ditimpa gempa yang datayat)

maksudnya 
"aauf, 

iiiilr lgempa). Penjelasannya telah dipaparkan

dalam surah Huud. 'c;a\ tfi O-$i L\, @"" satu suara keras

yang mengguntur menimpa orang-orang yang zhalim itu). (Qs. Huud

[11]: 67). Maksudnya adalah suara teriakan Jibril, yaitu penyebab

gempa tersebut.

596 TAFSIR FATHUL QADIR



4,-*+ i+)G )'WJE (dan joditah mereka mayat-mayat
yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka) maksudnya

adalah, jaditatr mereka.di negeri mereka, atau tempat-tempat tinggal
mereka sebagai jasad-jasad yang mati bergelimpangan.

YiSj l5lG3 (dan [iugal kaum Ad dan Tsamud). Al Kisa'i
b.erkata" "sebagian mufassir mengatakan bahwa ini kembali kepada

permulaan surah, yakni, dan sungguh kami telah menguji kaum-kaum

sebelum mereka, dan Kami juga telatr menguji kaum Ad dan

Tsamud."

Lebih jauh dia berkata" *Aku lebih menyukai pendapat yang

menyatakan bahwa ini kembali kepada 1Z*;ti,i:'i!Y' 11o1u mereka

ditimpa gempa yang dalayat), dan gempa dahsyat itu juga menimpa

kaum Ad dan Tsamud."

Az-Zayaj berkata, "Perkiraannya adalatU dan Karni binasakan
juga kaum Ad dan Tsamud."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalatr, dan

ingaflatr kaum Ad dan Tsaurud ketika Kalrri mengutus Huud dan

Shalih kepada mereka.

n f4 <:r; i: @"" sungguh telah nyata bagi

lamu firehancuran merekal dari [puing-puingJ tempat tinggal
merelm) maksudnya adalatr, dan telah nyata bagi kalian, wahai

sekalian orang kafir, kehancuran mereka yang tampak dari tempat-

tempat mereka yang hancur karena bebatuan, sebagai bukti-bukti
Lyatayang bisa kalian pikirkan. Jadi,fa'il dari fiidibuang.

@ ft*31 iii fiJJ (dan syetan menjadikan mereka

memandong baik perbuatan-perbuatan mereka) yang mereka lakukan,
yaitu kekufruan dan kemaksiatan terhadap Allah.

i'Gt Qalu dia menghalang-halangi mereka) dengan

menjadikan mereka memandang baik itu, UAi * @ori jalan

[Allah), yakni dari jalan terang yang mengantarkan kepada
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kebenaran. i$g $(3 6eaangtan mereka adalah orang-orang
yang berpandangan tajam), yakni orang-orang yang berpikit'an tajarn
sehingga memungkinkan untuk mengetahui kebenaran berdasarkan
bukti-bukti.

Al Farra berkat4 "Mereka adalah orang-orang yang berakal
serta berpandangan tajanr, narnun hd itu tidak berguna bagi mereka.,,

Ada juga yang mengatakatr bahwa maknanya yaitu, mereka
adalah orang-orang yang berpandangan tajam dalam kekufuran dan

kesesatan merek4 serta membanggaten diri karena hal itu, sehingga
mereka mengira berada di atas petunjuk, dan menganggap perkara
mereka di atas kebenaran. Jadi, mereka disifati dengan sifat
berpandangan tajam berdasarkan apa yang adapadamereka.

<,!-\r -<;;q <i1rj (dan [iugal Karun, Fir'aun dan
Haman). Al Kisa'i berkata, "Jika mau, pengertiannya bisa dibawakan
kepada t36 ftaum Ad), sehingga artinya adalah, ditimpakan kepada
mereka yang disebutkan di sini apa yang ditimpakan kepada mereka
yang disebutkan di s,na. Bisa juga dibawakan kepada * i^3
JAi (latu dia menghalang-halangi mereka dari jalan yiUatt11,

.yakni Karun, Fir'aun dan Haman menghalangi mereka dari jatan
Allah." Ada juga yang berpendapat, bahwa perkirakaannya: dan Kami
binasakan juga mereka ini setelah datarrg para rasul kepada mereka.

,itJi e biHJE @kan tetapi mereka berlaht sombong di
[mukal bumi) dari menyembatr Allah. <\b7 6( U: (dan tidatah
merelra orang-orangyang luput [dari kehanctran ituD, <Ai{,yakni
Urli (tidak lupuQ. Dikatakan'4.b',j*apabita pencarinya luput.

Ada juga yang mengatakan, *Tiadatah mereka lebih dulu
dalam kekufi:ran, bahkan mereka telah didahului oleh banyak
generasi."
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.i'+6fr $k 6ona masing-masing [mereka ituJ Kami silcsa

disebablcan dosarrya) maksudnya adalatr, Kami siksa lantaran

kekafirannya dan pendustaannya.

Al Kisa'i berkat4 * -+)i;ii6fig33 yakni iL r€ r;.i!'6 lmaka
. at a

masing-masing [mereka itu] Kami siksakarena dos'anya)."

*L ){6 675 fi fi:; (makn di antara merelca ada yang

Kami timpakan kepadarrya hujan batu lcerikil) maksudnya adalah

angin yang disertai dengan batu kerikil yang menghujani mereka, dan

mereka adalatr kaum Luth.

'16#l ';fi g ;U (dan di antara mereka ada yang

ditimpa suara. keras yang menguntur) maksudnya adalah kaum

Tsamud dan penduduk Madyan.

Q;'ii at4i1L J-3 -irt (dan di antara mereka ada yang

Kami benamkan ke dalam bumi) maksudnya adalah Karun dan para .

pengikutrya.
,'7'?7 o7,
vzrot ;rt ,irj (dan di antoa mereka ada yang Kami

tenggelam&an) maksudnya adalatr kaumNuh dan kaum Fir'aun.

Ar,il- {rt OLL Cj gan Attah setcali-trati tidak hendak

menganirya mereka) dengan apa yang dilakukan terhadap merek4
karena Allah telatr mengutus rasul-rasul-Nya kepada mereka dan

menurunkan kitab-kitab-Nya kepada.

<,A5- fr5 VIL o($3 @t* tetapi meretratah yang

menganiaya diri mereka sendiri) dengan terus-menerus dalam

kekufuran dan mendustakan rasul-rasul serta melakukan kemaksiatan-

kemaksiatan terhadap Allah.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, C <rjt\j
'-'az\l &-t-d (dan mengerjalcan lcemungkaran di tempat-tempat
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pertemuanmu), dia berkata, "(Maksudnya adalah) majelismu (tempat

pertemuanmu)."

Diriwayatkan oteh Al Firyabi, Ahmad, Abd bin Humaid, At-

Tirmidzi, dan dia menilainya hasan,Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Al

Mushammaf, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-

Thabarani, Al Hakim, dan dia menitainya shahih,Ibnu Mardawaih, Al

Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, dan Ibnu Asakir, dari Ummu Hani binti

Abi Thalib, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullatr SAW

mengenai firman Allah SwT, gli '$r$ A aiV3 <a""

mengerjalcan ftemunglcaran di tempat-tempat pertemuanmu), beliat

lalu bersab da. '& ttr:;xt #t ;;J itii;i .e- u, op.e;- ryt'k

(Merelra duduk-duduk di tepi jalan lalu melontari para pejalanrrya

[dengan kerikitJ dan mengolok-otok mereko).u

Setelah mengemukakan hadits ini dan menilainya hasan, At-

Tirmidzi berkata, "I(ami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits

Hatim bin Abi Shaghirah, 666 $imak."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir; bahwa Nabi SAW

melarang melontat dengan kerikil,ss dan itulah firman Allah SWT,

fuii '&'-6 e <riUi (dan mengeriakan lcemungkaran di

t e mp at - t e mp at p e r t emuawnu).

u Hasan.
HR. Ahmad (61341,424) dan At-Tirmidzi (3190).

Disebutkan oleh tbnu Abi Ad-Dunya dalam As lvSlumt Q82).
Saya katakan: Dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dicantumkan dengan

lafazh:'irti|-jrj. dengan huruf khaa'.lli;ir Jengan huruf ftaa'- artinya memukul

dengan tongkat atau pedang, sedangkan Oi-ir --{engan htxttf khaa'- artinya

melontari dengan kerikil dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk.t' Saya katakan: Saya tidak menemukan sanad lbnu Mardawaih, namun ini
shahih dalam riwayat Al Bulfiari dan Muslim, di dalamnya disebutkan:

"sesungguhnya (ontaran) itu tidak dapat memburuh binatang buruan dan tidak

dapat melumpuhkan muuh aftan tetapi bisa melulcai mata dan memecahkan gigi."
Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majatr disebutkan dengan lafazh,

"Melarang melontari dengan kerikil." Ini hadits shahih-
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu lJmar, mengenai ayat

ini, dia berkata, "Maksudnya adalatr melontar dengan kerikil."

Abd bin Humaid juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu
Abbas.

Al Bukhari dalam Tarikh-nya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah
mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah kentut."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibab Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan mengenai

firman-Nya, L441 &3:J-LT, (lalu merelm drtimpa gempa yang
daluyat), dia berkata "(Maksudnya adalah) suara keras yang

mengguntur."

Mengenai firman-Nya" ir*;Sl tj'6 (srarnglcan mereka

adalah orang-orang yang berpandangan tajam), dia berkata,."Dalam
kesesatan.?'

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Ny; QL ,& 675 fi fi4 (matra di
antara mereka ada yang Kami timpakan kcpadanya hujan batu
kerikil), dia berkata, "(Maksudnya adalah) kaum Luth. 'iJA # ;il
i1#l (dan di antara merelu ada yang ditimpa suara keras yang
menguntur) maksudnya adatah Tsamud. 4:{i 9,4,{L J Ar,
(dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi)
maksudnya adalah Qarun. GJ 'J ,i:r3 (dan di antara mereka ada
yang Kami tenggelamfran) maksudnya adalah kaum Nuh."

*k3,# --qts 6( vi o, wi 65i M
'tj,(bio,>.deiii {i ,?jii 6"5'l,l_,iX L:iJ(
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fr ;5,u -*- i" q. 6i-irV' p'S-^i i,L@ 6-6-
t13ity 4.rz !i.;*t <X; @7*ei b:fi

" Ft, 6nfi sSAi'il'6L @ l,*d, S y d -";-

{js
=t--4

i1;iii -* $J3',54fi ai'4xat'r r* r$ft
@6#6lt:r{ii3"e'*i;1553"5J9

W i$r S t#r d,rtn y r< lti'rfrrj+A
Lt-#f 6{,-giylyNr-tYiJ6iu.ur:;ffi

'oA;r:i,fr
" Perumpantaan orang4rang yang mengambil pelindung'pelindung

selain Allah adatah seperti bba-lobayang membuat tumth- Dan

sesungguhnya rurmah yang paling lemah iabh runah laba'laba

kala u mere ka mengetahul S es unggahnya Altah mengetah ui ap a

saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi

Maha Bijalrsana- Dan perumpamaon-perumpainan ini Kami

buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali

orang-orang yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi

dengan haq. Sesungguhnya pada yang demikion itu terdapat tanda-

tanda kekuasaanAttah bagi orang-orang mukmin- Bacalah apa

yang telah diwahyukan kepadatnu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan

dirikanlah shalat" Sesungguhnya shalat itu mencegah dari

(per b uatan-perb uatan) keii dan mung kar. Dan ses ung g uhnya

mengingat Attah (shalat) adalah kbih besar (keutamaannya dari

ibadah-ibadah yang lain). Dan Allak mengetahui apa yang kamu

kerjakan. Danianganlah kamu berdehat dengan Ahli Kitab'

<- 4yA u3:f @ <,y:;$ d9 Ajt o. 5;

602 TAFSIR FATHUL QADIR



melainkan dengan carayang paling baik, kecuali dengan orang-
orang zhalim di antara mereka, dan katakanlahr'Kami telah

beriman kepada (Kitab-Kitab) yang diturunkan kepada kami dan
ydng diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah

satu; dan kami hanya kepada-Nya bercerah dirf ."

(Qs. AI'Arkabuut [29]: 4146)

Firman-Nyq ;4$ 6( ,-.-i u- i3i 6-iti [t
(Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung

selain Allah) yakni, yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung

selain Allah dan mereka berbicara kepada pelindung-petindung

tersebut tentang kebutuhan-kebutuhan mereka, padahal pelindung-

pelindung mereka itu terkadang berupa benda r4ati, hewan, orang-

orang yang masih hidup, dan orang-orang yang telatr mati,

q. Lalii o.j?iii SlKga"lah seperti tabalaba yans
mbmbuat rumah), karena rumahnya tidak melindunginya dari apa-apa,

tidak dari panas dan dingin, serta tidak dari hujan. Demikian juga

pelindung selain Allah yang merekajadikan sebagai pelindung, karena

tidak dapat mendatangkan manfaat apa pun kepada mereka dan tidak

berguna sama sekali bagi mereka.

Al Farra berkata, "Ini adalah perumpamaan yang dibuat Allah
bagi yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah, yang tidak
mendatangkan manfaat baginya dan tidak pula mudharat, sebagaimana

halnya rumah laba-laba yang tidak melindunginya dari panas dan

dingin.".

Lebih jauh dia berkata, "Tidak tepat waqaf pada lafazh

+ibift, karena maksud.nya adalatr menyerupakannya dengan

rumah laba-laba yang tidak melindunginya dari apa pun, yaitu

diserupakan dengan tuhan-tuhan yang tidak mendatangkan manfaat

dan mudharat apa pun."
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sementara itu, Al Akhfasy membolehkan waqaf pada lafazh

,;43fi, "Ty disatahkan oleh Ibnu Al Anbaxi, dia pun berkata

"Dikarenakan o:'iiadalah shitah,nt,k E'i4:3t' maka seakan-

akan dikatakan r?j'ctl;xit e 
"#t 

;|;S (adalah seperti laba-laba

yang membuat rumah), sehingga tidak baik waqaf pada shilah tanpa

menyertakan maus hul -nY u"

Kata griLzSllbisa sebagai katatunggal dan jamak, dan juga

sebagai mudzaftftar dao, muannats. Benttrk jamaknya 'r-Stg dan

'&rit|ib, yaitu serangga kecil y^ng merajut jaring-jaring halus.

Kadang disebut jrya'cl:k Contohnya adalah uirgkapan penyair

berikut ini,

tb,, ;; ytgC.*. t4.t1J'u Lr;-6k
" seakan-akan i anh dui liur nYa

rumah laba'laba kc atas tali kckangrrya'"

,>{4ifi 4 *j{t <;rf "o$ <A" sesungguhnya rumah

yang paling lemah ialah rwnah laba-laba). Tidak ada rumah yang

dibuat oleh binatang berbisa'yang lebih rapuh dari rumatr laba-laba

dari segi kelemahan dan keraptrhannya.

6gq 'riLL tr Qralau mereka mengetahu) bahwa

menjadikan pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba

membuat rumah. Atau, kalau mereka mengetatrui suatu pengetatruan

tentulatr mereka mengetahui ini.

,5 u .gi, u 6?it, fi-;ii iy (sesungguhnya Allah

mengetahui apa saia yang mereka seru selain Allah).6 ai sini adalatr

partikel tanyq atau partikel penafi (yang meniadakan), atau maushul,

dun ir: gntuk menunjukkan bagian, atau tambatran sebagai penegas.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa redaksi ini berdasarkan

anggapan disembunyikannya perkataan, yakni katakantatr keirada
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orang-orang kafir, "Sesungguhnya Allah mengetahui apa pun yang

mereka seru selain Allah."

Abu Ali Al Farisi memastikan bahwa 6 ai sini adalatr partikel
tanya. Sedangkan berdasarkan anggapan bahwa 6 di sini sebagai

partikel penafi (partikel yang meniadakan), maka seakan-akan

dikatakan, iA "n y:i'u oiu I Ff & 3n' i:,1 lr"r.rngguhnya Allah
mengetatrui bahwa kalian tidak dapat menyeru apa pun selain-Nya),
yakni apa pun yang kalian seru selain-Nya adalah tidak ada apa-

apanya. Adapun berdasarkan anggapan bahwa 6 ai sini sebagai

maushul, maka perkiraannya adalah g:i b Witti u-$t *- iir i,1

(sesungguhnya Allah mengetahui siapa-siapa yang kalian seru selain-

Nya). Bisa juga tl ini aaaan mashdar, dar- .;3 4 adalatr ungkapan

tentang mashdar itu.

Ashim, Abu Amr, dan Ya'qub membacanya <.j"+ dengan

h;rrruf yaa'. Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid karena .disebutkannya
umat-umat sebelum ayat ini. Sedangkan yang tain membacanyu o;:5,
dengan huruf raa'dalam bentuk khrtlnb.

'6;ft b3i fr @o Dia Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana), Yang Maha Mengalatrkan lagi melakukan segala

perbuatan-Nya dengan sangat detail dan teliti.

qW t+.* Lfl*r <*; (dan perumpamaan-perumpamaan

ini Kami buatlan untukmanarsia) maksudnya adalatr perumpamaan ini
dan perumpamaan-penrmpagraan lainnya di dalam Al Qur'an, kami
membuatnya unfuk manusia sebagai peringatan bagi mereka dan

supaya dapat dipatramai oleh mereka.

l4U-Yj (dan tiada yang memahaminya) maksudnya adalah
re,G (*"mahaminya) dan memikirkan maksud dari yang kami
buatkan perumpama:mny a. iri,tAi *y ltn"uoti orang-orang yang
berilmu), yakni yang mengetahui Allah dan mendalam ilmunya, serta
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menghayati dan memikirkan apa-apa yang dibacakan kepada mereka

dan apa-apa yang mereka saksikan.

au e:*g *5t1li'if 
";(, 

(Allah menciptalcan langit dan

bumi dengan ftaq) maksudnya adalah dengan adil dan bijaksana,

dengan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan para hamba-Nya

dalam penciptaannya

Ada juga yang berpendapat batrwa maksud !;ir aadatr kalam-

Nya dan kekuasaan-Nya. Kalimat $t!,ue^au pada posisi nashab

sebagai haal $etenngan kondisi).

(.-fi'+S 1Vt o.ALGesunggututya pada yang demikian

itu terdapat tanda-tanda kehtasaan Allah bagi orang-orang mulonin)

sebagai bukti nan agung dan tanda yang nyata akan kekuasaan-Nya

dan keesaan-Nya dengan ketuhanan. Dikhususkannya orang-orang

yang beriman adalatr karera merekalatr yang dapat mengambil

manfaat dari itn.

,$fia 4;r.it-t7'1tt loacatan apa vang telah diwalryiran

lrepadamu, yaitu At Kitab\ maksudnya adalah Al Qru'an. Di sini

terkandung perintah untuk membaca Al Qur'an dan memelihara

pembacaannya, disertai dengan menghayati ayat-ayatnya dan

memikirkan makna-maknanya

$gS i4,;iii -", $,:3 ',t41 6lu1114ir ,i5 g""
diritranlah sholat. Sesungguhrrya shalat itu mencegah dari

[perbuatan-perbuatanJ t@ii dan mungkm) maksudnya yaifit,

dawamkanlatr pendirian shatat sebagaimana yang diperintatrkan

kepadamu.

Katimat FV i4tii 4 $Z1jA dy?esungsthrrya
shalat itu mencegah dari [perbuatan-perbuatanJ lrcii /a" ySungkar)

sebagai penjelasan alasan untuk yang sebelumnya. cl3;ijt adalah

perbuatan yang keji, sedangkan '$XJ aAabhyang tidak diakui syariat.

Maksudnya, shalat itu mencegahnya dari perbuatan-perbuatan maksiat

TAFSIR FATHUL QADIR



i

I

terhadap Allah dan menjauhkannya dari itu. Makna mencegah dari itu
adalatr, melakukan shalat menjadi sebab tercegahnya dari itu. Maksud

shalat di sini adalah shalat-shalat fardhu.

56 S 55; (dan sesungguhnya mengingat Altah [shalatJ
adalah lebih besar ficeutamaannya dari ibadah-ibadah yang tatn|)
maksudnya adalah, lebih utama dari semua ibadatr lain yang tidak
disertai dzikir.

Ibnu Athiyyatr berkata" "Menurutku maknanya adalah,

sesungguhnya mengingat Allah adatatr lebih besar, secara mutlak,
yakni dzikrullah itulah yang mencegah dari perbuatan keji dan

mungkar. Jadi, bagian dari itu yang terdapat di dalam shalat juga

berfungsi demikian, demikian juga dzikir yang dilakukan di luar

shalat, karena pencegahan itu tidak terjadi kecuali pada diri orang

yang mengingat Allatr dan senantiasa memeliharanya."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, berdzikir
kepada Allah Ie-bih besar daripada shalat dalam hal mencegah dari

perbuatan keji dan mungkar bila disertai dengan mendawamkannya.

Al Fara dair Ibnu Qutaibatr mengatakan bahwa maksua fLtr
pada ayat ini adalah tasbih dan tatrlil. Ini lebih besar dan lebih
mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud fllr ai sini adalah

shalat, bahwa sungguh shalat lebih utama daripada ketaatan-ketaatan

lainnya. Pengungkapannya dengan' menggunakan kata i':1,
sebagaimana dalam firman-Nya, ;"1 5, 6tV;f, (Maka bersegeralah

lrnmu lrcpada mengingat Allah). (Qs. At Jumu'ah 162l: 9) untuk

menunjukkan bahwa di dalaurnya terdapat dzikir yang menjadi

sandaran pengutamaannya atas ketaatan-ketaatan lainnya.

Ada juga yang berpendapat'bahwa maknanya adalah, dan

sesungguhnya ingatrya Allah kepada kalian dengan ganjaran dan

pujian untuk kalian dari-Nya adalah lebih besar daripada ingatnya
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kalian kepada-Nya dalarn ibadatr-ibadatr dan shalat-shalat kalian.

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, dan ini dikuatkan oleh hadits, .),

re f Y e'nfi Y e ,iit ut t* d'frt * e.dft
(Baringsiapa menyebut-Ku di dalam dirilrya, maka Aht menyebutnya

di dalam diri-Ku, dan barangsiapa menyebut-Ku di dalam suatu

latmpulan, mala Aht menyebutnya di dalam htmpulan yang lebih baik

dar ipada htmpul an itu).86

[fr; li )X- rXt (dan Allah mengetalrui apa yang kamu

kerjakan),tidak ada sesuahr pun dari ihr yang tuput dari pengetatnran-

Nya, lalu Dia membalas kalian, jika itu baik maka dibalas dengan

kebaikan, dan bila itu buruk maka dibalas dengan keburukan'

:,:;t e 6U{4,( 4i 'Jfrfj+A 1t laan iangantah tramu

berdebat dengan Ahli Kitab, melainftan dengan cara yang paling

6ait) maksudnya adalah, kecuali dengan sikap yang lebih baik, yaitu

mengajak mereka ke jalao Allah ',4zza wa Jalla danmemperingatakan

. mereka dengan hujah-hujah Allah dan bgkti-bukti-Nyq dengan

harapan mereka mau memeluk Islam. Jadi, bukan dengan cara yang

kasar dan keras.

;i, W t-ii $S gnt""ti dengan orang-orang zlulim di

antara merefta) maksudnya adatah, yang sikapnya berlebihan dalam

berdebat dan tidak beretika terhadap kaum muslim boleh dihadapi

dengan keras dan kasar dala6 mendebat mereka. Demikian penafsiran

untuk ayat ini mentrrut mayoritas mufassir, dengan anggapan batrwa

yang dimaksud dengan Ahli Kitab ini adalah kaum Yatrudi dan

Nasrani.

Ada juga yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah,

janganlah kalian mendebat orang yang beriman kepzida Muhammad

dari kalangan Ahli Kitab, seperti Abdultah bin Salam dan lain-tainnya

dari kalangan mereka, kecuali dengan cara yang lebih baik, yakni

86 Muttafaq'alaih.
HR. Al 

-Suidari 
(7405) ain Uustim (4D061) dari hadits Abu Hurairah.
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menyepakati apa-apa yang mereka ceritakan kepada kalian dari berita-

berita Ahli Kitab. Berdasarkan pendapat ini, maka yang dimaksud

dengan orang-orang yang zhalim adalah mereka yang tetap dalam

agaffLamereka.

Ada juga yang berpendapat bahwa hukum ayat ini sudah

dihapus oleh ayat-ayat yang memerintahkan perang. Demikian

pendapat Qatadatr dan Muqatil.

An-Natrhas berkata, "Orang yang berpendapat bahwa hukum

ayat ini telah dihapus, berdalih batrwa ayat ini Makkiyyah (diturunkan

di Makkah), dan saat itu belum ada perintah perang, dan tidak pula

tuntutan membayar upeti dan lainnya."

Sa'id bin Jubair dan Mujahid mengatakan bahwa yang

dimaksud dengan orang-orang zhalim dari kalangan mereka adalah

orang-orang yang mengibarkan bendera perang terhadap kaum

muslim, maka perangilah mereka dengan pedang sampai mereka

tunduk atau membayar upeti.

f-lyiJ 
"!|C:t;f$t 

gon katakanlah,"Kami telah beriman

kepada [Kitab-KitabJ yang diturunkan lccpada kami.") maksudnya

adalah Al Qur'an, 'HL 'i;3; @r" yang diturunpan kepadamu)

maksudnya adalah Taurat dan Injil, yakni kami beriman bahwa kedua

Kitab itu diturunkan dari sisi Allah, dan keduanya adalah syariat yang

berlaku hingga datangnya syariat Islam dan diutusnya Muhammad.

Namun hal ini tidak mencakup apa yang mereka rubah dan mereka

. ganti.

A '{qf q$b (Tuhan lami dan Tuhanmu adalah satu),

tidak ada sekutu bagi-Nya. ijJ;l :i'or| (dan kami hanya kepada-Nya

berserah diri), yakni kami sekalian umat Muhammad hanya patuh

kepada-Nya. Kami tidak mengatakan batrwa Uzair adalah putra Allah,

dan tidak pula mengatakan bahwa Al Masih adalah putra Allah. Kami
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juga tidak menjadikan rahib-rahib kami dan pendeta-pendeta karni

sebagai tuhan-tuhan selain Allah.

Bisa juga maksudnya adalab dan kami semua tunduk kepada-

Nya. Pengertian ini tidak mencemari pengertian batrwa ketundukan

dan ketaatan kaum muslim lebih sempurna daripada ketundukan dan

ketaatan Ahti Kitab.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyu, ;4$ 6( -li u V{3( 6ji ',iJ @irrr*pamaan orans-

orang yang mengambil pelfudung-pelfudung selain Allah...), dia

berkata, "Itu adalatr penrmpamaan yang dibuat Allah bagi orang yang

menyembatr selain-Nya, yaitu sepdrti runah laba-laba."

. Abu Daud dalam Marasil-nya meriwayatkan dari Yazid bin

Martsad, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq Wi'oi* ot\:it
tljf,{d 6rl-) c"t ht Qnba-laba adalah syetan yang Allah rubah

wujudnya. Jadi, buangsiapa tnenemukawqta, hendaHah

membunuhrrya)."87

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mazid bin Maisarah, dia

berkata, "Laba-laba adalatl syetan."

. Al Khalib meriwayatkan dari Ali, dia berkata: Rasulullatt

SAW bersabda, ii ,.rgr, 
"#i',:,i.5:;it 

*;&16 ti, .&. tft vl'r>lz:t

'6;k (Atu dan ib,'got* masuk ke datam gia [Hira|, lalu

berhtmpullah banyak labaJaba, mereka membuat iarW di pintu

[SoaJ. Oleh karetta itu, janganlah lalian membunuh mereka).

Al Qurthubi datam Tafsir'nyajuga meriwayatkan dari Ali, dia

berkata, "Bersihkanlah rumah kalian dari sarang laba-laba" karena

membiarkannya di dalam runah dapat menimbulkan kefakiran."88

t' Dha'y.
Disebutkan oleh Abu Daud dalam Al Muasil (hal. 342) dan Al Albani dalam

Dha'if Al Jamr'(3901) dari hadits Yazid bin Martsad.
88 Disebutkan oleh Al Qurttrubi dalan Tafsir-nya (131346) dari Ali, dengan

menggunakan kata \rurttad' (diriwayarton) tanpa menyebutkan sanadnya.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Atha Al Khurasani, dia

berkata, "Laba-laba pernah membuat jaring dua kali, yaitu pertama

untuk Daud, dan yang kedua untuk Nabi SAW."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firrran-Nya, '44rt a;
5:S: {4,5i -f $3 $esungguhnya shalat itu mencegah dari

[perbuatan-perbuatanJ kcji dan munglar), dia berkata, "Di 'dalam

shalat terdapat pencegah dan perintang kemaksiatan."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Imran

bin Hushain, dia berkatq 'Nabi SAW ditanya mengenai firman-Nya,

J<SS ,:**n.*r -* 6Z :,i4rt 
Q@esungguhnya shatat itu

mencegah dari [perbuatan-perbuatanJ lceji dan munglmr), beliau lalu

menjawab, 'n;^)b * #rt or:;,Lir * '^$b # d 1,, (Barangsiapa

shalatnya tidak mencegahnya dori [perbuatan-perbuatanJ keji dan

munglrar, maka tidak ado shalat baginya).-ge

Ibnu Abi Hatim, .Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, 'r'i ll yI 'u 
W. iS:l- d #ri ,r::J,;it * '^{^b # t u

(Barangsiapa shalatnya tidak mencegahnya dari [perbuatan-
perbuatanJ leji dan mungkar, maka dengan shalat itu tidak

menambah [baginyal dari Atlah selain semakin jarh).eo

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

te Munkar.
Disebutkan oleh Al Albani dalam Adh-Dha'ifah (985\ dan disandarkan kepada

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir-nya.
eo Bathil.
Dikeluarkan oleh Al Albani dalam Adh-Dha'ifah (2). Kendati hadits ini sering

dikemukakan orang (masyhur), namun tidak shahih dilihat dari segi sanad dan
matan-nya. Selain itu, ada dalil-dalil yang lebih pasti, maka silakan merujuknya.

Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zq'nta'id Q1258), dan dia
berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir. Dalam sanadnya
terdapat Laits bin Abi Sulaim, perawi tsiqahtapi mudallis."
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'i $b * ,ntt ,,:;eit ;p 'r$A '# { sv' (Barangsiapa shalatnva

tidak meniegahnya dari'[perbuatan-perbuatanJ keii dan mungkor,

maka tidak ada shalat baginYa)-el

Datam tata^tain disebutkanr ,ui l! lt n W.is'i d @atra

dengan slwlat itu tidak menambah [bastnyal dari Allah selain

semakinjauh).

AlKhathibjugameriwayatkanserupaifudaxilbnuUmar
secara marfu'.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud secara marfu''

As-suyuthi berkata, "sanadnya dha' if'"

Sa'id bin Manshur, Ahmad dalam Az-ZuM,Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, dan Ath-Thabafani dalam Asy-Syt',ab meiurayatkan serupa

itu darinya s@ara mauquf.

IbnuKatsirdalamTafsir-lyaberkata..Riwayatyanglebih
shahih mengenai semua ini adalah riwayat-riwayat yaoig rnattquf dai

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al Ilasan, Qatadah, Al A'masy' dan

lainnya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq ;i 5$:
iJV dia berkata, "(Maksudnya adalah), sesungguhnya ingatnya

Allah kepada para hamba-Nya apabila mereka mengingat-Nya adalatt

lebih besar daripada ingatnya mereka kepada-Nya''

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatitq Al Hakim, dan dia menilainya "

et Mursal dho'tf.
Disebutkan oleh Al Atbani ddarr- Adh-Dha'ifah (lll4' t5): 9* dia berkata'

,,t<esimputan p"naupot 
- 
pou Imam hadits yhtq tadits _-ini -tidak 

shahih

p*v^i**"vi t"pua" NIui ilw, tzpi shahih dari perkataan Ibnu Mas'ud dan Al

i{asan Al Bas[ri."
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shahih, serta Al Baihaqi dalarn Asy-SJru'ab, dari Abdullatr bin

Rabi'ah, dia berkata: Ibnu Abbas bertanya kepadaku mengenai

firman-Ny\ i4 ii \rJ, maka alar berkata, "Mengingat Allah

dengan tasbih, tahlil, dan takbir." Dia lalu berkata, "Sesungguhnya

ingatnya Allah kepada katian lebih besar daripada ingatnya kalian

kepada-Nya." Dia lalu berfirrraru {$'S :q4,fi6 (Karena itu, ingatlah

lramu lcepada-Ku niscaya aht ingat [pulal kepadamu). (Qs. Al
Baqaratr l2l:152).

Ibnu Abi SyaibalU AMullah bin Ahmad dalam Zowaid Az-

Zuh.d, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai

firman-Nya" I4 ;ti 55J, dia berkata "lngatnya Allah kepada

hamba lebih besar daripada ingatnya hanrba kepada A[lah."

Ibnu As-Sunni, Ibnu Mardawaih, dan Ad-Dailami

meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Umar.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai.ayat ini, dia berkata,

"Dalam hat ini ada dua sisi, yaitu dzikir Allah lebih agung daripada

selainnya.'

Dalam lafazh lain disebutkan: Menyebut Allah apa sesuatu

yang dihararnkan{ya dan penyebutan Allatr terhadap kalian jautt

lebih besar daripada penyebutan kalian terhadap-Nya."

Ahmad dalam Az-ZuM dan Ibnu Al Mr:ndzir meriwayatkan

dari Mu'a& bin Jabal, dia berkata, "fidak ada perbuatan yang

dilakukan seseorang yang lebih dapat menyelamatkannya dari adz.ab

Atlah daripada dzilauttah (mengingat Allah)." Para satrabat' lainnya

berkata, "Tidak juga jihad di jalan Allah?' Mu'adz berkata, "Tidak
juga tatkala ia menebaskan pedangnya hingga patah berkeping-k"ppg,

karena Atlah telatr berfinnan di dalarn Kitab-Nya yang mulia, 55:
14 S @o" sesungguhnya mengingat Allah (shntat) adatah lebih

besar (lreutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)."
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Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Al
Hakim dalam Al Kuka, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan daxi Antarah, dia berkata, "Aku katakan kepada Ibnu

Abbas, 'Amal apa yang paling utarna?' Dia menjawab,'Dzibullah
(mengingati Allah)'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,

lA e ,rtlrt di 'Jftfj+A $t larniongantah tramu berdebat

dengan Ahli Kitab, melainlan dengan cara yang paling baik), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) dengan laa ilaaha illallaah.-

Al Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaih, dan A1 Baihaqi dalamAsy-Syu'ab meriwayatkan dari Abu

Hurairah, dia berkatq *Ahli Kitab membaca Taurat dengan batrasa

Ibrani dan menafsirkannya dengan,bahasa Arab untuk orang-orang

Islam. Rasulullah SAW bersabda, ,j,ii ,ei.Si rl vt5i' ltt tj:tli I
o,il 'i ,;;iurt"nlQtyt qp ,,&i{ii ql{f ,t$ur,i'i (Jangantah

kalian membenarlan Ahli Kitab dan jangan pula mendustalcan

merelra. Juga kotakanlih, 'Kami telah beriman kepada [Kitab-KitabJ
yang diturunkan kcpada kami dan yang diturunlcan kcpadamu; Tuhan

lrami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya lcepada-Nya lcami

berserah diri'.)-s2

Al Baihaqi datam Asy-Syu'ab, Ad-Datlami, dan Abu Nashr

As-Sajzi dalam Al lbanah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, U'#ti "tA ,*./tlfil .pf rriUS f
l;. t? ;"i'tte j h,i ,!,s*; ti.st \1 ,&q ti!,t:"t'itl $+ ajc ut € t*-
# 'ot \t- 'i y i i fri Qangailah kalian meianyakan sesuatu

lrepada Ahli Krtab, karena sesungguhnya mereka selcali'kali tidak

alrnn menunjuki kalian, sebab mereka telah sesat, maka (akibatnya)

lralian membenarkan suatu kebatilan dan mendustakan suatu yang

" shahih.
HR. Al Bukhari (7s42).
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haq. Demi Allah, seandairrya Musa hidup di tengah kalian, maka tidak

hatat baginya ke cuali mengihttiht).e3

Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

dia berkata "Janganlah kalian bertanya kepada Ahli Kitab." Dia lalu

menyebutkan hadits yang menyerupai hadits Jabir, kemudian berkata

"Jika kalian memang harus bertanya kepada mereka, maka lihatlatr

apa yang sesuai dengan Kitabullah, lalu arrrbillah itu. Adapun yang

menyelisihi Kitabutlah, maka tinggalkanlah."

7e,6i6- ($K &,4\;'"j:6"( ! ?ir dE;gi,^L{$
6j @'t ihaT J t-W933*(r 2*,i*i- i. iJ* t;

;Cj< 6y?+io}&;{j,i{y .#eW JK
iJGj6"$a,Lary.U;'i$. <.J,b1i

r4; $-{i'$Gr -a;#ti:f.Wgi4/_(,J
U "iri, €r-frb $ tt, *Si fryi' "-*;,t Ls-t:"

o 5)"k* tt| Ji .-ii,i6; 6i-6 4 fi
GF. 4u.1{ S @ <,i;i rA u: Li'1.4 4j;
OJi "-ti* 5, a'Jtf ; (, 5J;?^+'H4

Li4iJi p 4r. i $fir'upr,Ht fi(
n Dha't7
HR. Ahmad (3/338) danAl Baihaqi dal^'nl^ry.'$zr'ab(179).
Dalam sanadnya terdapat Mujalid bin Sa'id, yang Al Hafiztr berkata tentangny4,

*Tidak kuat." Namun dinilai dhabith oleh Ibnu Ma'in dan yang lain.
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ffPs4tu\ it& }:jtrt *$?rr|:uu. ;:er;Jr:::v

12 v t< ./. //)'b:P ffi
;"-93;i

':r;Srf:e, t(83-@ |r*X-t "&"6

6 g;,n4r|fiW4" @ 'u'I{..f\,

@'tfrfKc\:,i1fii
"Dan demikian (pulalah) Kamiturunkan kepadamuAl Kitab (Al

Qur'an), maka orang-orang yang telah Kami berikan kepada

merekaAl Kitab (Taurat) mereka berimnn kepadanya (Al Qur'an);
dan di antara mereka (orang-orang kaftl di Makkah) ada yang

beriman kepadanya Dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat

Kami selain orang4rang yang katir. Dan kamu tidak pernah
' 

membaca sebelumnya (Al Qur'an) sesuatu Kitab pun dan kamu

tidak (pernah) menulis suatu Kitab pun dengan tangan kananmul

andaihata (kamupernah membaca dan menulis), benar-benar

ragulah orang yang memgingkari(mu). Sebenarnya' Al Qur'an itu
adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi

ilmu Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali

orang-orang yang zhalim- Dan orang-orung kaJir Makkah berkata,

'Mengapa tidak diturunkan hepadanya mukjizat mukiizat dari

Tuhannya?' Katakanlah,'Sesungguhnya mukiizat-mukiizat itu

terserah kepadaAllah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang

pemberi peringatan yang nyata'.. Dan apakah tidak cukup bagi

mereka bahwa Kami telah mcnurunkan kepadamuAl Kitab (At

Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di

dalam (Al Qur'an) itu terdapat rahmatyang besar dan pelaiaran

bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, 'Cukuplah Allah

menjadi saksi antaraku dan antaramu Dia mengetahui apa yang di

langit dan di buml Dan orang-orang yang percaya kepada yang

batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-otang yang
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merugl Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan
adzab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah diletapkan, benar-

benar telah datang adzab kepada mereka, dan adzab itu benar-benar
akan datang kepada mcreka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak

menyadariny* Mereka meminta kepadamu supaya segera

diturunkan adzab. Dan sesungguhnya fahanam benar-benar
meliputi orang-orang yang kaJir, pada hari mereka ditutup olelt
adzab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah
berkata (kepada mereka),'Rasailah (pembalasan dari) apa yang

telah kanu kerjakan'.'(Qs. Al'Ankabuut [29]: 47-55)

Firman-Nya, A4)i 41, 
-6:iqKS (Dan demikian

[pulalahJ Kami turunkan kepadamu Al Kitab [Al Qur'anfi. Ini
khithab untuk Rasulullah SAW. Kata penunjuk ini menunjukkan
mashdarlt sebagaimana sering t<ami 5etastcan di beberapa tempat

sebelum ini. Maksudnya seperti penunrnan nan indah itulah Kami
menurunkan Al Kitab yaitu Al Qur'an.

Ada juga .yang mengatakan batrwa maknanya adalah,

sebagaimana Kami telatr menurunkan Al Kitab kepada merek4 Kami
pun menurunkan Al Qur'an kepadamu.

., <-,;-i I '&in( 'o-$16 garo orans-erang yang tetah
Kami berikan kepada mereka Al Kitab [TauratJ mereka beriman
lrepadarrya [Al Qr'anJ) maksudnya adalatr orang-oftrng beriman dari
kalangan Ahli Kitab, seperti AMullah bin Salam. Dikhususkannya
mereka, batrwa mereka telatr diberi Al Kitab, adalah karena mereka

mengamalkannya, sehingga seakan-akan selain mereka tidak diberi Al
Kitab karena mereka tidak mengamalkan isinya dan mengingkari
sifat-sifat Rasulultah SAW yang disebutkan di dalarnnya.

-r,bi n ;*; tj @"" di antara mereka [orang-orang lcafir
di Malduh| ada yang beriman kcpadanya). Kata penunjuk t 5j{] i"i
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menunjukkan orang-orang Makkah, bahwa di antara mereka 
-yaitu

yang telah memeluk Islam- adayangberiman kepada Al Qur'an.

Ada juga yang mengatakan batrwa kata penunjuk itu

menunjukkan semua orang Arab.

W93J-(r (dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat

Kami) maksudnya adalah ayat-ayatAl Qur'aru $;i41 *yltrtoin
orang-orang yang kafir) yang tetap pada kel<ufuran mereka dari

kalangan musyrikin dan Ahti Kitab.

Sn -# ,W aKY; (dan lamu tidak'pernah membaca

sebelumnya. [Al Qur'anJ sesuatu Kitab pun). Dhamir pada kalimat

.rpk"*A"tif."p"a" Al Qur'an, karena itulah maksud kalimat '6i
($fi 54y1x" i turunkan kcpadamu Al Kitab), bahwa engkau,

hai Muhammad, tidak pernah membaca suatu Kitab pun sebelum Al

Qur'an, dan tidak dapat membaca itu, karena engkau buta huruf, tidak

dapat membaca dan tidak dapatmenulis.

6t;.,ifr'{; @"" lamu tidak [pernahJ menulis suatu Krtab

pun dengan tangan ftananmu) maksudnya adalah, dan tidak pula

engkau menuliskanny4 karena engkau tidak dapat menulis.

Mujatrid berkata "Ahli Kitab mendapati dalam Kitab-Kitab

mereka, batrwa Muhammad SAW tidak dapat menulis dan tidak dapat

membaca. Lalu turunlah ayat ini."

An-Nahhas berkata, "Itu adalah bukti kenabiannya, karena

beliau tidak dapat menulis dan tidak pernah bergaul dengan Ahli

Kitab, dan saat itu tidak ada Ahli Kirab di Makkah, lalu beliau

membawakan berita-berita parunabi dan umat-umat terdatrulu."

i,J+li  tji 1l@ndaikata firamu pernah membaca dan

menulisJ, benar-benar ragulah orang yang mengingkari[mu])

maksudnya adalah, sekiranya engkau adalah orang yang dapat

membaca dan menulis, tenfulah mereka akan berkata, "Bisa saja dia

mendapatkan apa-apa yang dibacakannya kepada kita itu dari Kitab-
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Kitab Allah terdahulu, atau dari kitab-kitab karangan mengenai berita-

berita umat-umat terdatrulu." Namun karena engkau orang yang buta

huruf, yang tidak dapat membaca dan menulis, maka sama sekali tidak

ada alasan untuk ragu. Bahkan itu hanya pengrngkaran dan kek-ufuran

yang berpangkal dari pembangkangan dan penentangan yang tidak

disenai syubhat sama sekali.

Allatr menyebut mereka sebagai orang-orang 'yang
mengingkari, karena keraguan mereka yang berdasarkan perkiraan

batrwa Nabi SAW dapat membaca dan menulis itu, karena sangat jelas

beliau tidak demikian, dan sangat nyatamukjizatnya.

.Lt;.U)'. 'i $. Tsebenarrrya, Al Qur'an itu adalah ayat'cyat

yang nyataf,! maksudnya adatah Al Qur'an . ili't'| 6{t )t:* A
(di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu) maksudnya adalah

orang-orang beriman yang hapal Al Qur'an pada masa Nabi SAW dan

mereka yang menghapahya setelah masa betiau.

Qatadatr dan Muqatil mengatakan bahwa dhamir-tya [yakni

i1 femUai kepada Nabi SAW, yakni sebenarnya Muhammad adalah

ayat-ayat yang nyata, yakni memiliki ayat-ayat yang nyata.

Ibnu Mas'ud membacanya'ct€i. ctq € ,'..

Al Farra berkata, "Makna qira'ah ini yaitu, sebenarnya ayat-

ayat Al Qur'an adalah ayat-ayatyang nyata."

Ibnu Jarir memitih pendapat yang dikatakan oleh Qatadatr dan

Muqatil. Ibnu Jarir berdalih dengan pernyataan keduanya yang lebih

memilih qira'ahlbnu As-Sumufi':'o(i.I:rrr-'i rjir Ji. Padahal qira'ah

ini tidak menunjukkan pemaknaan itu, karena penunjukkan kata itu

bisa kepada Al Qur'an dan kepada Nabi SAW, hanya saja

penunjukkannya kepada Al Qur'an lebih tepat karena tidak

memerlukan penahwilan dan tidak perlu diperkirakan

<,J*Ai {1 -W9 W- CJ @an tidak ada yang

menginglrati ayat-ayat Kami kccuali arang-orang yang zhalim)
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maksudnya adalah orang-orang yang melampaui batas dalam

kezhaliman.

-*' e U:; ,4; iJ -Jj iJGi (dan orang-orang trafir

Malcl<ah berlrata, "Mengapa tidak dinrunlmn kepadanya mukjizat-

mukjizat dari Tuhannya?") maksudnya adalah, orang-orang musyrik

mengatakan perkataan ini. Maknanya adalah, mengapa tidak

diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat sebagaimana mukjizat-

mukjizat para nabi, seperti mukjizat-mukjizat Musa, untanya Shalih,

dan kemampuan Isa dalam menghidupkan kembali yang telah mati.

Allah SWT kemudian memerintahkan beliau agar menjawab

mereka, $ '.r-" 55( frt 
"i'Qatakanlah, 

"sesungguhnya mukjizat-

mukjizat itu terserah kcpada Allah."). Dia rnenurunkannya kepada

siapa yang dikehendaki-Nya dari antara para hamba-Nyq dan tidak

seorang pun yang mampu melaktrkan itu.

-U 'ri '6't1$ g"" sesunggulurya aht hanya seorang

pemberi peringatan yang r!ata), aku memperingatkan kalian

sebagaimana yang diperintahkan kepadakq dan aku menjelaskan

kepada kalian sebagaimana mestinya. Tidak ada kemampuanku selain

itu.

Ibnu Katsir, Abu Bakar, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya

^{ ,tb i1l 17, dalam bentuk kata tunggal [ifi], sedangkan yang lain

membacanya dalam bentuk jamak. Abu Ubaid memilih qira'ah int
berdasarkan kalimat ZiSt 43

Kalimat 4; i;i J.i+ai A5; 6:; tl 4 i5 <a""
apalrah tidak cuhtp bagi mereka balwa Kami telah menurunkan

lrepadamu Al Kitab [Al Qur'anJ sedang dia dibacalmn kepada

merelca?) adalah kalimat permulaan sebagai sanggahan atas tuntutan

mereka dan penjelasan akan kebatilannya. Maksudnyq dan apakah

tidak cukup Al Kitab ini bagi omng-orang musyrik yang menuntut

mukjizat-mukjizat it:l, yaitu Al Qur'an yang menantang mereka untuk
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mendatangkan yang serupa dengannya atau mendatangkan satu surah

saja yang serupa dengannya, namun mereka tidak mampu

mendatangkannya? Seandainya engkau datangkan kepada mereka

mukjizat-mukjizat Musa dan mu$izat-mtrkjizat pata nabi lainnya,

maka mereka juga tidak akan beriman sebagaimana mereka tidak

beriman kepada Al Qru'an yang dibacakan kepada mereka di setiap

waku dan tempat.

4!; O 63 Gesunsstthrrya di dalam [Al Qur'anJ itu). Kata

penunjuk ini menunjukkan kepada Al Kitab yang disifati dengan sifat-

sifat yang disebutkan itu. '4 (terdapat rahmat) yang besar di

dunia dan di akhirat, ,iLi, (dan pelajaran) di dunia sehingga bisa

memberi pelajaran dengannya dan menunjukkan mereka kepapa

kebenaran. 6j;j- ,,fi {tas, orang'orang yang bbriman), yakni

orang-orang yang membenarkan apa'apa yang engkau bawa dari sisi

Allah, karena merekalah yang dapat mengarrrbil manfaat dari itu-

11* 'H,fi & 6\.i{ S Qratakantah, "Cuhtplah Atlah

menjadi saksi antarahr dan antaramu.") maksudnya adalatr,

katakanlatr kepada.orang-orang yang mendustakan itq *Cukuplatt

Allah sebagai saksi atas apa yang terjadi antara aku dengan kalian."

G*G - ; ,y-ri j()J21Oi" mengetahui apa yang di langit dan

di bumi),tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan

tentunya termasuk juga apa yang terjadi antara katian dengan Rasul-

Nya.

{,ie|,rt ? ,;^4i iiV V;u, ,#t, ,}.r( oi6 @"

orang-orang yang perccya kcpada yang batil dan ingknr leepada

Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi) maksudnya adalah

yang percaya kepada apa-apa yang mereka sembatr selain Allah dan

mengingkari Allah SWT. Merekalah orang-orang yang memadukan

kerugian dunia dan akhirat.

vl:ii\, lSJrg; (dan mersla meminta trepadamu supaya

segera diturunkan adzab) sebagai bentuk olokan dan pendustaan dari
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mereka, seperti perkataan mereka, qJ lSilit;4r$ ;UE
,i fl:4 (Malca hujanilah kami dengan batu dari langit, atau

datanglrantah lcepada kami adzab yang pedih). (Qs. Al Anfaal [8]:
32).

3:J ffi $: <t*t"u tidaHah karena wahu vang telah

ditetapkan) maksudnya adatah Hari Kiamat.

Adh-Dhahhak berkata "&1i adalah masa umur mereka,

karena bila mereka mati, maka mereka berada dalam adzab-"

,)(;)\ )iYi (benar-benar telah datang adzab trepada mereka)

rnaksudnya yaitu, kalautah tidak karena waktu yang telah ditetapkan

itu, tentulah telah datang kepada mereka adzr;b yang berhak mereka

terima karena dosa-dosa mereka.

Ada juga yang berpendapat batrwa maksud .p(li ini adalah

tiupan sangkakala yang pertama.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah waktu

yang ditetapkan Allah untuk mengadzab mereka di dunia, yaitu berupa

pembunuhan dan penawanan saat Perang Badar. Kesimpulannya, bagi

setiap adz-ab ada waktu yang telatr ditentukan, maka tidak

mendahuluinya dan melewatinya, sebagaimana disebutkan dalam

firman Allah SwT, 'i;':-'- F &l (Untuk setiap berita [yang dibawa

oleh rasul-rasulJ ada [walauJ turiadinya). (Qs. Al An'aam 16l: 67).

Kalimat '1; 
friyi3 @an aiab itu benar-benar akan datang

kepada mereka dengan tiba+iba) adalah kalimat permulaan yang

menerangkan datangn ya adz-ab yang disebutkan sebelumnya.
. -tz -t

Makna'a1{ adalah aqJ (tiba-tiba).

Kalimat 'ai$ { '€, 
@edang mereka tidak menyadarinya)

berada pada posisi nashab sebagai haal Q<eterangan kondisi), yakni

dalam kondisi mereka tidak mengetahui kedatangannya.
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Tempat adzab mereka adalah neraka. Allah pun berfirman,
'u;K$t,'il"l'trW Vt:^:\ ifJ#- (mereka meminta kepadamu

supcrya segera drturunkan adzab. Dan sesungguhnya Jahanam benar-

benar meliputi orang-orang yang lafir), yakni mereka meminta

kepadaku agar adzab mereka disegerakan, padatral tempat adzab itu

akan meliputi mereka dalarn waktu dekat, karena setiap yang akan

datang adalah dekat.

Maksud "orang-orang kafir" adalah jenis mereka, sehingga

tentu saja mencaktrp omng-orang yang minta disegerakan adzab

mereka

Jadi, firman-Nya, -,11{IL, eSJrg; (dan merelca meminta

lrcpadamu supaya segera diturunkan adzab) adalah berita tentang

mereka, dar- V(Jf,fi,, iL$fi- (mereka meminta lcepadamu supcrya

segera diturunkan adzab) adalah kesombongan mereka.

Ada juga yang mengatalcan bahwa pengulangan tersebut

sebagai benttrk penegasan.

Allah SWT kemudian menyebutkan tentang bagaimana adza;b

itu metiputi mereka, 4.C.5 4 * {; n 4tdJ]i i#- i Ooa"
hari merelra ditutup oleh adzab dari atas mereka dan dari ba'wah kaki

mereka), yalari dari segala aratr merekq karena bila adzab telah

meliputi mereka seperti itn, berarti telah meliputi mereka.

613 { C W 3$ (dan Atlah berkata tkepada merekaJ,

"Rasailah [pembalasan doiJ apa yang telah lamu lccrjakan.")

maksudnya adalah, rasakanlatr balasan dari kekufiran dan

kemaksiatan kalian.

. orang-orang Madinahel dan Kufah membacany"'JF, dengan

hrxvf nuun, sedangkan yang lain membacanya dengan hurufyaa'.

s Dalam naskah aslinya tertulis: "orang-orang Madinah...membacanya...."
Kemungkinan beliau lupa atau telanjur terhrlis (dan lupa dihapus). Yang benar

adalah, orilng-orang Madinah dan Kufah membacanya itk", dengan huruf yaa'.
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Abu Ubaidah memilih qira'ah yang terakhir ini berdasarkan

firman-Ny ", iti,-6 S Qratakanlah, " Cuhtplah Allah. ").

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abi Ablah membacanyarjro iui, ta*
dikatakan: Rasakanlah)

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Isma'ili

datam Mu'jam-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, Ac-i. ,iH "1; ,$n .# ;, W aKY; (dan kamu tidak

pernah membaca sebelumnya [Al Qur'anJ sesuatu Kitab pun dan

lramu tidak [pernahJ menulis suatu Kitab pun dengan tangan

kananmu), dia berkata "Rasulullah SAW tidak pemah membaca dan

menulis. Beliau orang yang buta huruf."

Mengenai firman-Nya, lJlrj'jAji pLeS:$,U; 'j S.

(sebenarnya, Al Qur'an itu adalah ayat-ryat yang nyata di dalam'

dada orang-orang yang diberi ilmu), dia berkata *Allatr telah

menurunkan berita perihat Muhammad di dalam Taurat dan k{il bagi

para ulam4 dan memberitalnrkannya kepada mereka serta menetapkan

tanda bagi mereka" bahwa tanda kenabiannya yaitu, beliau muncul

dalam keadaan tidak mengetahui suatu Kitab pun (tidak dapat

membaca) dan tidak dapat menulis dengan tangannya. Itulah tanda-

tanda yang jelas, yang telah difirmankan Allah Ta'ala."

Al Baihaqi dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

mengenai firman-Nya, J{u .l# ;rW aKU; (dan kamu tidak

pernah membaca sebelumrrya [Al Qur'anJ sesuatu Kitab pun), dia

berkata, "Rasulullatr SAW tidak dapat membaca dan menulis."

Al Firyabi, Ad-Darimi, Abu Daud dalam Marasil'nya, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yahya

bin Ja'dah, dia berkat4 "Beberapa orang Islam datang membawa

tulisan-tulisan yang telatr mereka tuliskan pada sebagian dari apa.yyy

mereka dengar dari kaum Yahudi. Nabi SAW lalu bersabda, * 6

Sedangkan yang lain membacanya dengan huruf nuun.
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Af {tt yriE t 4 A G ,riE * tt!;'ttl'aitc '31 G:;
(Cufuplah bagi suatu kaum sebagai tfudak kcdunguan atau kesesatan

bila mereka tidak menyukai apa yang dibmvalcan oleh Nabi merelca

lrepada merelra dan berpaling lcepada apa yang dibawalan oleh

s elaiwtya lcepada s elain merelca).

Lalu turunlah aya! 4 iJ <a" apalcah tidak cuhry bagi

'mereka)."

Riwayat tersebut dikeluarkan juga oleh Al Isma'ili dalam

Mu jam-nya dan Ibnu Mardawaih dari jalur Yatrya bin Ja'datr, dari

Abu Hurairatr, lalu dia menyebutkan maknanya.

Abdurrazzaq dalam Al Muslannof dan Al Baihaqi dalar;r Asy-

Syu'ab meriwayatkan dari Az-Ztfiri, batrwa Hafshatr datang kepada

Nabi SAW dengan membawa sebuatr kitab (lembaran-lembaran

tulisan) pada batnrnya tentang kisah-kisatr Yusuf, lalu dia

membacakannya, sementara rona wajah'Nabi SAW berubah, lalu

u:1hy bersabda, gi& $ 6ie$6'# frt tii-irit i * { v{tt
'Ji! (Demi Dzai yang iiwaht berada di tangan-Nya, 

-t"indotnyo

Yusuf datang trepaita kalian sementara afu adatah nabi kalian, lalu

lalian mengihttirrya dan meninggalkanht, niscaya sesatlah knlian).

AMurrazzaq, Ibnu Sa'4 Ibnu Adh-Dharis, Al Hakim daLam Al
Kuna, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syt'ab meriwayatkan dari Abdullatt

bin Al Harits Al Anshari, dia bertutur, "IJmar bin Khaththab masuk ke

tempat Nabi SAW dengan membawa sebuah kitab (lembaran-

lembaran tulisan) yang di dalamnya menyebutkan beberapa topk dari

Taurat, lalu dia ttr\,"t , 'Ini aku peroleh dari seorang lelaki Ahli
Kitab, alar akan menunjtrkkannya kepadamu'. Lalu berubatrlatr rona

wajatr Rasulultah SAW. Aku tidak pernah melihat beliau seperti itu.

Abdultah bin Al Harits lalu berkata kepada LJmar, 'Tidakkah kau lihat

wajatr Rasulullah SAW?' Urirar berkata, 'Kami rela Allah sebagai

Tuhan, Islam sebagai agarrr4 dan Muhammad sebagai nabi'.

Rasulultatr SAW pun senang, dan beliau bersabda, i#'6 ei J:ii
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f\i U F "Cb 4t U'5i; ut ti)ibi g&;t (seandainya Musa

turun lalu kalian mengilattinya dan meninggalkanlat, niscaya sesatlah

lalian. Afu adalah bagian kolian dari lcalangan para nabi, dan kalian

adalah bagianlru dari para umat)."

Abdrxrazz.aq dan Al Baihaqi meriwayatkan serupa itu dari

jalur Abu Qitabatr, dari Umar.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan dia menilainya shahih, dari

Umar bin Khaththab, dia berkat4 *Aku bertanya kepada Rasulullatr

SAW tentang mempelajari Taura! lalu beliau bersabda, '& lT) t1/JGt 1

y: t hTj &l I lt r; r ;iifz cQ. (Janganl ah englau memp el aj arinya, t api

[culatpJ imanilah rtu, dan hendaHah kalian mempelajari apa yang

diturunlran kcp ada lcal i an dan me ngimaninya)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ,,FU'W '& W (dan sesungguhnya Jahanam

benar-benar meliputi orang-orang yang ftafir), dia berkata, "Jatranam

tersebut adalah lautan hijau ini dengan bintang-bintang yang

bertaburan padanya dan juga matalrari dan bulan, kemudian

dinyalakan, lalu j adilah itu Jatranam."

Riwayat tersebut sangat munkar, karena hadits-hadits shahih

menyatakan batrwa Jahanam itu ada dan telatr diciptakan dengan sifat-

sifat yang telah disebutkan oleh Al Kitab dan Srmnah.

,i?E 6$2^i5 eJll-Yfic u$ irW.

WVG,5G -<,;-36t?a;J:'*{'

SH-, @ iiW. G; e' WrJ @y |gr;ii 5'e

-. 4t.

"* rf
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,,(, Wi A':ij ;r,itfr:",rfi ry d;",fr'lii'Y
S.b3-ri ,i':ri.JrUA:; ):, [r.,i"i*i *.C:T,

W 3a $ i$"f ',:;ii y$cu@ ilg * iiA
ri,6@ .. ;:5,'6U j"i|;fi Q,";Si 5r i 5{,

("t jfi Jt # 6 t;fi l'g?irt W,$t e LH,
b

-/,;s- a;31 *AJ #t -q';jKl-@6f* i
U; 4 1ui Jl;r, qar? 6; G|'V;_;,J @

,g &i6,*?i,E\ {4 @'0ff<1. fi -*; t }"t-,H\i,
d*'& O *:{ 7'"1 6 ;idy ;K 5 $b ;{l

'{ jfiLE'LA'i;}ilA_!'1ir'a-5:6@

@o,*ii
" Hai hanba-hatnba-Ka yang berinan, ses ungg uhnya b umirK u

luas, maka sembahlah Ahu saju Tiaytfup yang berjiwa akan
merasakan matl Kemudian hanyalah kepada Kami kamu

dikembalikan- Dan orang-orang yang beriman dnn mengerjakan

amal-amal yang shalih, sesungguhnya akan Kami tempathan

mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang
mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya.
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Itulah sebaik-baih pembalasan bagi orang-orang yang beramal,

(yaitu) yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya Dan
berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus)

rezekinya sendiri, Allahlah yang memberi rezeki kepadanya dan

kepadamu, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul Dan
sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang

menjadikan langit dan bwtti dan mcnundukkan matahari dsn

b ulan ?' Tent u mereka akan menjawabr'Allah', mflka betapakah

mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). Allah
melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara

hamba-hamba-Nya dan Dla (pula) yang menyempitkan baginyu
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan

sesungguhnya jika kamu mcnanyakan kepada mereka, 'Siapakah
yang menurunkan air dari langit lalu mcnghidupkan dengan air itu

bumi sesudah matinya?'Tentu mereka akan menjawab, 'Allah'.
Katakanlah, 'segala puji bagiAltah', tetapi kebanyakan mereka

tidak memahami(nya). Dan tiadalah kehidupan dunia ini mebinkan
senda-gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah
yang sebenarnya kehidupan, kalau tnereka mengetahui Maka

apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan

memurnikan hetaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah
menyelamatkan mereka sompai kc darat, tiba-tiba mereka (kembali)

mempersekutukan (Allah), agar mcreka mengingkari nikmat yang

telah Kami berihan kepada ntereka, dan agar mereka (hidup)

bersenong-senang (dalam hekaftran). Kelak mereka akan

mengetahui (akibat perbuatannya). Dan apakah mercka tidak

memperhafikan, bahwa sesungguhnya Kami telah meniadikan

(negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya

rampok-merampoh Maka mengapa (sesudah nyatd kebenaran)

mereka masih percaya kepadayang batil dan ingkar kepada nikmat

Allah? Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang4)rang yang

mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang
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haq tatkala yang haq itu datang kepadanya? Bukankah dalam
Neraka lahanam ila ada tempat bagi orangoilrng yang kafir? Dan
orang4rrang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kamt, benar-
benar akan Kami tunjukkan kepada mcreka jalan-jalan Kami Dan

sesangguhnya AAah benar-benar beserta orangerang yang berbuat
baik" (Qs. At'Ankabuutpglz 5G69)

Alah SWT berfirman, W6$ Gl6. Qui tumba-hamba-Ku
yang beriman). Altatl meng-idhafah-kan (menyandarkan) mereka

kepada-Nya setelah meng-Hithab mereka, sebagai benhrk pemuliaan

dan penghormatan bagi mereka.

ff,,C'e2$\ artnyasifat yang menerangkan atau membedakan.

"*S Art Ly@esung&hnya btnti-Ku luas) jiknkdian merasa

sempit di Makkah unhrk menampakkan [6simanan, dan untuk
memperdaya kaum kafir, maka keluarlah darinya, agar menjadi mudatr

bagi kalian menyembah kepada-Ku saja

Az-7anaj berkata, "Mereka diperintatrkan unttrk hijrah dari
tempat yang tidak memungkinkan untuk menyembatr Allah. Wajib
pula bagr setiap orang yang berada di suatu negeri yang banyak
dilakukan kemaksiatan di dalamnya dan tidak memungkinkannya
merubahnya, untuk hijrah (pindah) ke tempat yang memungkinkannya
dapat menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan kepada-

Nya."

Mutharif bin Asy-syakhir berkata, "Maknanya adelsfi,

sesunggtrhnya rahmat-Ku sangat luas dan rezeki bagi kalian sangat

luas, maka carilah itu di muka bumi."

Ada yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, sesnngguhnya

bumi-Ku, yaitu bumi surgq adalah luas, maka sembatrlah Aku oleh
kalian sehingga Aku mewariskannya kepada kalian."
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. .tr.k . ii,
9ss*v dE (maka sembahlah Atat saia). Manshub-ny" 

"l\karena fi 'lyang disembunuyikan, yakni q$4t it?tb -

Allah SWT kemudian menakuti mereka dengan kematian ag.ar

perintah hijrah terasa ringan bagi mereka, 6t? A;t u;{t ;t :?
<;:4 Qiap+iap yang berjiwa akan merasaksn mati. Kemudian

hanyalah lrepada Kami kamu dikcmbolikan). Maksudnya, setiap

makhluk bernyawa pasti akan merasakan pahitnya kematian, maka

janganlatr terasa sutit bagi katian untuk meninggalkan kampung

kelahiran dan berpisah dengan saudara dan handaitaulan. Kepada

Allahlah tempat kembali dengan kematian dan pembangkitan kembali,

bukan kepada selain-Nya. Jadi, setiap yang hidup adalah sedang

dalam perjalanan menuju tempat menetap, walaupun masa tinggalnya

di negeri ini cukup lama.

({} t;{t n f1# 9rr91 lV' V$ i$fi rao" orans

orang yang berimin dan mengeriakan amal-amal yang shalih,

sesungguhnya aftan Karni . tempatftan merelca pada tempat-tempat

yang tinggi di datam surga). Di sini terkandung dorongan untuk

hijratr, dan balasan bagi yang hijrah adatah ditempatkan di tempat-

tempat tinggi di surga.

Matara 6j 'i# 'n $1# adalah {"t, oi '#f (Karni

tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggr di dalam surga).

Jadi,'manshub-nya (j t*"o^ sebagai maful keduq sebab ,"*#
mengandung makna '#f, atau karena sebagai zharf tanpa

mengandung makna tersebut, karena &19 hanya memerlukan satu

mafu'l bihfdanitu telah terpenuhi, yaitu p1. Atau bisa jugamanshub'

nya karena naz'ul khafidh sebagai perluasan, yakni ,;ttt 9i ,e @i

lempat-tempat yang tinggi di surga). f-1# diambil aari i"6Jt yang

.t'}Ii (penempatan)

Abu Amr, Ya'qub, Al Jahdari, Ibnu Abi Ishaq, Ibnu

Muhaishin, A1 A'masy,Hamz,ah, Al Kisa'i, dan Khalaf membacanya
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tt;V U, dengan sulam pada huruf yaa', sedangkan yang lain

membacany a LilV6-, dengat fathah.

Ibnu Amir membacanya gr:t il; d"rrg* fathah pada huruf

ldd',sedangkan yang lain membacany" *att l:,1, d"og* suhtn.

As-Sulami. dan Abu Bakar dari Ashim membacany" oi?;-,
dengan huruf !od', adapun yang lain membacanya o-i|ti, deagan

huruf raa'.

Ibnu Mas'ud, Al A'masy, Yahya bin Wutsab,Hamz-ah, dan Al
Kisa'i membacanya W-;5, dengan huruf tsaa' menggantikan huruf

baa'

Ulama yang lain membacanya ##, dengan hrxuf baa'.

Makna W-.fi adalatr, niscaya Kami berikin kepada mereka

tempat-temp": yTrg tinggr, tempat mereka tinggal. Berasal dart csSt

yang artinya ri6)t (bertempat tinggal).

Az-7anaj berkata, "Oikatakan jilr ,s:i apabila lelaki itu
menetap, dan dikatakan .{l (rk, menempatkannya) apabita aku

menempatkannya di suatu tempat yang dia menetap di situ."

Al Akhfasy berkata, *Aku tidak suka qira'ah ini, karena Anda

tidak mengatakan jtlJit $:trttapi lllJr e'&:i,1. Sementara dalam ayat ini
tidak ada partrkeljarr untuk maful yang keduanya."

Abu Ali Al Farisi berkata, "Itu dengan maksud adanya.partikel

jarr, kemtdian partikel itu dibuang, seperti ungkapan giJt ''lfyl,

. yakni 
,.,SurcSn;l 

(aku memerintahkan kebaikan kepadarrru)."

Allah SWT kemud^ian menyebutkan sifat tempat-tempat yang

tinggi itu, :6'ii V u "* Oang mengalir sungai-sungai di

bawahnya), yakni di bawah tlmpat+empat yang tinggi ito. Q 'r,11\L

(mereka lcelcal di dalamrrya), yakni di dalam tempat-tempat yang

tinggi itu mereka tidat< atcan pematr mati selamanya. Atau, di dalam
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surga. Namun yang menyatakan di dalam tempat-tempat yang tinggi
itu lebih tepat.

i4$ii H e Qilah sebaik-baik pembalasan bagi orang-

orang yang berama[), obyek yang dikhususkan dengan pujian disini
dibuang, yakni i}t cobuir ?t 'e.(sebaik-baik balasan bagi orang-

orang yang berarnal adalah balasan bagi mereka). Maknanya adalatr

orang-orang yang berarnal shalih.

Allah kemudian menyifati orang-omng yang beram alltrt, 'U-f,|

W ([yaituJ yang bersabar) terhadap kesulitan taHif dan

penganiayaan orang-orang musyrik terhadap mereka. Kalimat ini bisa

juga berada pada posisi nashab sebagai pujian. '"j95- iij {ii 9""
bertowalral l@padg Tuhannya), yakni menyeratrkan urusan-unsan

mereka kepada-Nya.

Allah SWT kemudian menyebutkan apa yang dapat membantu

untuk bersabar dan bertawakal, yaitu dengan memperhatikan binatang,

'{UV (in {fi Gi 'E { ir' i ig, (dan berapa banyak

binatang yang tidak [dqatJ membawa [mengwusJ rezekinya sendiri,

Allahlah yang memberi rezeki kepadarrya dan kepadamu).

Pembatrasan tentang ';Sf teUA dipaparkan, dan asalnya adalah t@af

tasybih [partiket penyerupa] dan mengandung makna i5 (berapa),

sebagaimana dinyatakan oleh Al Khalit dan Sibawaih. Dan asnrnsi

perkataan menurut keduanya adalalt i:S'u )rtlt b ,*l ;r# (seperti

binatang yang berjumlah banyak).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah ll:S'u.€j
(dan berapa banyak binatang).

Makna f6+'*J OonS tidak [dapatJ membanva [mengrusJ
rezekinya sendiri) adalah, tidak dapat membawa rezekinya sendiri

karena kelemahannya (keterbatasan kemampuannya) dan tidak dapat

menyimpannya. Akan tetapi Allatr memberi mereka rezeki dari

karunia-Nya dan memberi kalian rezeki. Jadi, bagaimana bisa mereka

i

I

!
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tidak bertawakal kepada Allah padatral mereka kuat dan mempunyai

banyak kemampuan untuk mengupayakan penghidupan sebagaimana

tawakalnya binatang-binatang itu kendatipun lemah.

Al Hasan berkata, "Maksudnya adalah makan secara langsung

tanpa menyimpannya."

Mujatrid berkata "Maksudnya adalah burung-burung dan

bintang ternak yang makan dengan mulutnya dan tidak dapat

membawa sedikit pun."

'U;.5;t(dan Dia Maha Mendengar)yang mendengar segala

sesuatu -yang didengar, 'P, (tagr Maha Mengetahui) yang

mengetahui segala yang dikeiatrui

Allah SWT kemudian menyebutkan perihal kaum musyrik
Makkah dan yang lainnya, serta membuat terkejut orang yang

mendengar, karena ternyata mereka mengakui batrwa Allah adalatr

pencipta mereka dan pemberi rezeki kepada mereka, nulmun mereka

tidak mengesakan-Nya dan tidak mau meninggalkan penyembahan

setain-Nya, {il "l ii'3$,iSr H-t d'i|,gili';ti-'J raY 4;
(dan sesungguhnya jika kamu tanyalcan kepada mereka, "siapakah
yang menjadtkan langit dan bumi dan menunduklran matahari dan

bulan? " Tentu mereka akan menjawab, "Allah. "). Maksudnya adalah,

tentu mereka akan mer{awab bahwa yang menciptakan dan

melalnrkan itu adalah Allah. Mereka tidak kuasa mengingkari itu dan

tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengingkarinya.

iK|'-'OYi @atra betapakah mereka [dapatJ dipalingkan [dari
jalan yang benarJ) maksudnya adalah, bagaimana mereka dipalingkan
dari pengakuan akan keesaarurya dengan ketuhanan, bahwa tidak ada

sekutu bagi-Nya. Pertanyaan ini untuk mengingkari dan menjauhkan.

Ketika orang-orang musyrik berkata kepada sebagian orang

beriman, "Sekiranya kalian di atas kebenaran, maka kalian tidak akan

miskin," Allah menyanggah mereka dengan firman-Nya, 'Aj)\ -EX-{il
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i; ,Xj .pQ- i, {q A (Ailah melapangkan rezeki bagi siapa yang

dilrehendaki-Nya di antara lumba-lamba-Nya dan Dia [pulal yang

menyempitlcan baginya). Maksudnya" kelapangan dan kesempitan

rezski berasat dari Altah Yang Maha Melapangkan rezeki dan Maha

Menyempitkan rez.eki. Dia melapangankannya bagi siapa yang

dikehendaki-Nya dan menyempitkannya bagr siapa yang dikehendaki-

Nya.

Altah berfirman, ry nt g;$f irl(s"sunggt t nya Attah Matw

Mengetahui segala sesuatu), baik yang mengandung kemaslatratan

maupun kemudharatan bagt para hamba-Nya.

"J;4Q:; )x.'c .tr$'ii *,r;t iv i3( <r.':ii & ,ii1 ,'fi
'iiti 9"" sesunggufurya jika kamu menanryalan kepada merelco,

"siapalrah yang menurunkan air dari langit lalu menghiduplan

dengan air itu bumi sesudah mdtbya?" Tentu merekn akan

menjawab, "Allah.") maksudnya yaitu, Altahlah yang telah

menunrnkannya dan menghidupkan bumi dengannya. Mereka

mengakui itu dan tidak ada jalan untuk mengingkarinya.

Setelah mereka mengakui pada semua bukti ini yang

berkonsekuensi membatalkan perbuatan mereka yang berupa syirik

dan tidak mengesakan Allah SWT dengan ibadab, Allah

memerintahkan Rasul-Nya SAW agar memuji Allah atas pengalaran

mereka dan tidak adanya penentangan dari mereka kendati mereka

sangat pembangkang dan keras kepala dalam menentang segala yang

dibawa oleh Rasulul[l SAW mengenai tauhid. Allah berfirman, ,$

Lfi-J friUl S-itl '.,'3dt Qratakanlah, "segala puji bagi Allah,"

tetapi lrcbanyakan mereka tidak memahami[rrya). Maksudnya,

pujilatr Allah karena telah menjadikan kebenaran bersamamu dan

memenangkan hujjahrnu atas mereka

Atlah kemudian mencela merek4 iM-{ iiA $. grtrpi

kebanyalan mereka tidak memahami[nyaJ), yakni tidak memahami

segala sesuatu yang dapat dicema oleh orang-orang yang berakal.
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OIeh karena itu, mereka tidak memenuhi konsekuensi dari apa yang

mereka akui itu, yang sebenarnya menurut setiap erang yang berakal

itu melazimkan batilnya apa yang mereka anut.

Allah SWT kemudian mengisyaratkan rendatrnya dunia,

bahwa ifu hanyalah senda-gurau dan permainan, sedangkan negeri

yang hakiki adalah negeri akhirat, ryt 3i {teli ',iA\ eal Cj @an

tiadalah lrchidupan dunia ini melainlcan senda-gurau dan main-main),

yaitu suatu jenis yang dimain-mairrkan oleh anak-anak. ln Ab
LC;ii A 'G--ii(dan sesungguhnya affitirat itulah yang sebenarnya

kehidupan).

Ibnu Qutaibah dan Abu Ubaidatr berkata, *i|;,rt adalah iri;ir
(kehidupan)."

At Wahidi berkata, "Itu adalatr pendapat semua mufassir.

Mereka menyatakan bahwa makna iCi.il ai sini adalah ib.s,

(kehidupan), dan itu adalah kata mashdar yang setara dengan kata

i(jr, sehingga sama seperti kata ir;ft (tompatan) dan ltgr'
(mendidih). Perkiraannya yaitu, 9t:;-.Jt 3tS 4 iTli ttS[t';;batau grri

|t{-Jt (dan sesungguhnya negeri akhirat- itulah yang sebenarnya

kehidupan. Atau, yang memiliki kehidupan), yakni negeri kehidupan

yang abadi, yang tidak akan sima dan tidak akan didatangi oleh

kematian dan penyakit, dan tidak pula oleh tua serta kesedihan."

6;:q GU j 1*otou mereko mengetahuf) suatu ilmu
tentulah mereka tidak akan mengutamakan kehidupan yang fana ini.

Allah SWT kemudian menerangkan, bahwa tidak ada yang

menghalangi mereka dari keimanan selain karena lebih

mengutamakan kehidupan ini, b$ 5 -+,r|';ifr 'lF',1fit 
A l:,4, ($

(malca apabila merelca naik kapal merelca mendoa kepada Atlah

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya). Maksudnya, apabila telah

terputus harapan mereka dari kehidupan ini dan takut tenggelam,

mereka kembali kepada fitah, lalu berdoa hanya kepada Allah dalam
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keadaan memurnikan ketaatan kepada-Nya dengan memurnikan niat

mereka. Saat itu mereka meninggalkan senxm kepada berhala-berhalq

karena mereka tatru tidak ada yang dapat menghilangkan kesulitan

besar tersebut selain Allah SWT.

itr$- A 61 ;S JL # 6 (maka tatkata Attah

menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka firembaliJ
mempersehttukan [Allah) maksudnya adalah, tiba-tiba mereka

kembali berbuat syirik dan menyeru kepada selain Allatt SWT.

q/S, D/akni dari 'H. tJ adalah ly*",fi (menaiki;

menumpang). Kata int muta'addi dengan sendirinya (yakni tidak

memerlukan kata bantu sebelum objeknya). Adapun penggunaan kata

bantu g di sini tyakni ,$t|li4. .luntuk menunjukkan batrwa yang

dinaiki itu berupa tempat.

Huruf laam pada kalimat #r, q l;i(q- (agar mereka

menginglrari nilottat yang telah Kami berikan kcpada merela) dan

\frry (dan agar mereka thidtryl bersenong-senang [dalam
kekafiran) adalah untuk menerangkan alasan, batrwa tiba-tiba saja

mereka menyekutukan Allah. Jadi, kedua huruf laam pada kedua/?
ini adalah hurruf laam tary (menunjukkan supaya atau agar).

Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya adalah huruf

laamul azr (perintah) sebagai ancaman, yakni ingkarilah oleh kalian

nikmat yang telatr Kami berikan kepada kalian dan bersenang-

senanglatr. Pemaknaan ini ditunjul*an oleh qira'ah Ubay, t#t (dan

bersenang-senanglatr). Kedua perkiraan ini berdasarkan qira'ah Abu

Amr, Ibnu Amir, Ashim, dan Warasy, yang membacanya dengan

lcasrah pada huruf laam. Adapun berdasarkan qira'ah jumhur yang

membacanya dengan sulann, maka tidak ada perbedaan pendapat,

bahwa itu adalah hnruf laamul amr.

Firman-Nyq 6fi- 1ii, (tcta* mereka alan mengetahui

[akibat perbuatannyal) mengandung ancaman besar bagi merek4
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bahwa kelak mereka akan mengetahui akibat dari itu dan bencana

yang akan menimpa mereka.

q; VJl $; tr \r- 'fS (dan apatrah meretra tidak
memperhatilran, balwa sesungguhnya Kami telah menjadilan [negeri
merekal tanah suci yang aman)maksudnya adalah, t::h dl (tidakkah

mereka perhatikan), yakni orang-orang kafir Quraisy, bahwa Kami
telah menjadikan tanah suci mereka suci dan aman, sehingga

meiindungi para penghuninya dari penyerangan pihak luar, juga aman

dari pembunuhan, penawanan, dan perampzrsan, sehingga mereka

berada dalam keselamatan dan kenyamanan. Kondisi ini berbeda

dengan bangsa Arab lainnya, karena mereka kerap kali rawan
penyergapan, seringkali harta mereka habis karena perang, dan banyak

terjadi pertumpatran daratr (perang), batrkan kehormatan dan harta

mereka diperebutkan oleh para penjahat dan para syetan Arab.

Katimat e; q i1i ,+fii gedang manusia sekitarnya
rampok-merampok) berada pada posisi nashab sebagai haal
(keterangan kondisi), yakni dalam keadaan saling meftrmpas di sekitar

mereka dengan pembunuhan, penawanan, dan pefttmpasan. 'tlr;Jt
tyakni dari ifii)l adalatr mengambil dengan cepat (menyambar).

Penjelasan makna-maknanya telatr dipaparkan dalam suratr Al
Qashash.

'bFS- ,*115 (maka mengapa [sesudah nyata kebenaranJ

merelra masih perccrya kepada yang bati[) maksudnya adalah syirik
setelatr jelasnya hujjatr Allah atas merekq dan setelah pengakuan

mereka yang mengharuskan bertauhid. 'A;K- fi *; (dan ingkar
lrepada nilonat Allah), dengan menjadikan pengingkaran nikmat
sebagai pengganti mensyukuri nikmat? Pertanyaan ini sebagai

dampratan dan celaan yang sangat mendalam.

6++ $rF €i6 ,*ff\Sj @an'siapakah yans tebih zhatim

daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap

Allah) maksudnya adalah, tidak ada yang lebih zhalim darinya
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daripada orang yang menyatakan batrwa Allah mempunyai sekutu

(mitra).

iit;$ 6t;K 5 (atuu mendustakan ydng haq tatkala vans
haq itu datang lrepadarrya) ma}sudnya adalah, mendustakan Rasul

yang diutus kepadanya dan Kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya.

As-Suddi berkata, "(Maksudnya adalatr) mendustakan tauhid."

Pendapat yang benar adalab, makuanya mencakup itu, karena

tauhid juga disebut !iir.
Altah kemudian mengancam orang-orang yang mendustakan

itu, i tig4i- d;l';A A i! 1h"*o"trah dalam Neraka Jahanam ada

tempat bagi orang-orang yang kafir?) yakni tempat mereka menetap.

Maknanyd adalatl, bukankah mereka akan tinggal menetap di

dalamnya lantaran perbuatan mereka tersebut?

Selanjutnya Allah menyebutkan perihal para hamba-Nya yang

shalih, W'6-4 q-biiL ir.,trL O"" orans-orans vans beriihad

untuk [mencari kcridhaanJ Kami, benar-benar akan l(ami tuniuklcan

lrepada mereka jalan-jalan Kmi). Maksudnya adatatl berjihad dalarn

rangka mencari keridhaan Allah dan mengharap kebaikan yang ada di

sisi-Nya. tti 1#)# (benar-benar akan l{ami tunjuk*an kcpada

mereka jalan-jalan Kami) yang dapat mengantarkan kepada Kami.

Ibnu Athiyyah berkate "Ayat ini ditunuitcan di Makkah

sebelum diwajibkannya jihad yang resmi. Jadi, ini jihad umum dalam

agama Allah, dan untuk mencari keridhaan-Nya."

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini ditunmkan

berkenaan dengan para ahli ibadah.

Ibratrim bin Adhum berkata "Berkenaan dengan oftmg-orang

yang mengerjakan apa ymgtelatr merekp ketatrui."

1j#i '€ ii i$ <a"" sesungguhnya Atlah benar-benar

beserta orang-oring yang berbuat baik) dengan pertolongan dan
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bantuan, sedangkan orang yang bersarna-Nya tidak akan telantar.

Masuknya huruf laam taukid kepada g karena ditakwilkan sebagai

ism, atan karena sebagai sebuah partikel, dan masuknya itu untuk

menunjukkan makna menetap, seperti ungkapan ir'dt i ti$J'ttt
(sesungguhnya Zud benar-benar ada di rumatr). Pembahasan tentang

ini banyak dipaparkan dalam ilmu nahwu.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan daxi Ali bin Abi Thalib, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, o+V "*-; u-rrf ,"-1i g;6 Ui il
. ,. . o I I

;'d, e$ *k J, ,a:FrlEli g:t niiffir'otit'+:u|*ti ,i;;
Ohtj ql j (Kefitu diturinlcannya cyat, "sesungguhnya kamu akan

mati dan sesungguhnya merelca akan mati [pulaJ.") (Qs. Az-Zumar

[39]: 30), alat berlcata, "Wahai Tuhanht, apakah semua makhluk akan

mati, sementara para nabi tetap hidup?" Lalu turunlah ayat,'"Tiap-

tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah knpada

Kami lramu dikembalilan. ")

Keshahihan hadits tersebut perlu dicermati letih jauh, karena

setelah Nabi SAW mendengar firman Allah SWT, iH iE'1 lXy
(sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya merelca akan mati

[pulafl. (Qs. Az-Zttmar [39]: 30), tentunya beliau tahu batrwa beliau

akan mati, dan beliau juga telah mengetahui bahwa para nabi

sebelumnya telah mati, dan beliau adalatl penutup para nabi. Jadi,

bagaimana mungkin ayat tersebut memunculkqn apa yang ditanyakan

oleh Ali RA, yaitu sabda beliau, slEti 
"fr:t'# ti. -,st'c'Jiil @pakah

semua makhluk akan mati, sementara para nabi tetap hidup?).

Kemungkinan riwayat ini tidak shahih, baik posisinya sebagai riwayat

marfu'maupun mauquf.

Abd bin Humaid, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, Al
Baihaqi, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad yang

dinyatakan dha'if olehAs-Suyuthi, dari Ibnu IJmar, dia bertutur, "Aku
keluar bersama Rasulullah SAW. Hingga ketika beliau masuk ke salah

satu kebun Madinatr, beliau memungut kurma dan memakan(nya), lalu
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berkata kepadaku, fJtt I i!i6 lM"ngopa englmu tidak makan?). Aktt

menjawab, 'Aku sedang tidak menggemarinya, watrai Rasulullah'.

Beliau lalu bersabda, ,:o:t*t dt tr;s, O\l i ii'za1i'& gS.' ,#t 6
,\\ t' 'i.t i- +.,5i ,:*5i cE $t'5, ,iwb A'-?n'* ii
';6$ '''M:'@ oi, o;il ii G'4. (Tapi aht menggemarinva' Ini
Subuh lreempat sejak aht tidak merasakon malcanan, tidak tidak pula

menemulannya. Jilca oht mau, niscaya aht berdoa kepada Tuhanlan,

lalu Dia memberilru seperti kcrajaan Kisra dan Kaisai. Bagaimana

denganmu, wahai Ibnu Umar, bila engkau berada di tengah kaum

yang merryukai rezeH tahunan merelca sementarq keyakinannya

lemah?). Demi Allah, belum juga kami beranjak dan belum juga kami

hendak beranjak, turunlah ayat, 6n G J iS q S\'-i 1do

berapa banyak binatang yang tidak [dapatJ membau,a [mengurusJ
rezekinya sendiri). Rasulullah SAW lalu bersabda, # e]t";i iUr 11

,a- 6t:: Vl ti ,u;ts; ri t3u,) 'Jri t ;p ,l ,erji:,t( lriu. t2 $tti
(Sesungguhnya Allah tidak memerintahkanht untuk menghimpun

lreduniaan dan tidak pula mempertwutlan syalwat. Ketahuilah,

sesungguhrrya aht tidakmenyimpan dinu serta dirlum, dan aht tidak

menyembwtyikan rezeki untuk esok luri)."

Hadits tersebut sangat mungkar, karena menyelisihi apa yang

dilakukan oleh Nabi SAW, sebab beliau memberi para istrinya

makanan untuk setahun, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab

Dalarn sanad riwayat hadits tadi terdapat Abu Al Athaf Al
Jauzi, perawi dha'if.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya ,:{-ra9151tfi 5b
iGJt 'r4 (dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya

kehidupan), dia berkata, "Kekal."

Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Abu Ja'far, dia berkata: Rasulutlah SAW bersabda,

TAFSIR FATHUL QADIR640



;tit ,tu ,;;;-'$j gr$t ,r:.t; 5i,t1aal.r-;a F W 6-(sungguh sangat

mengheranlran bast orang yang mempercayai kehidupan yang

sebenarnya namun dia justru mengupayakan untuk kehidupan yang

memper dayail.es Hadirc ini murs al.

es Maudhu' (palsu).
Dikeluarkan oleh tbnu Abi Ad-Dunya dalam Dzamm Ad-Dunya (14\.
Dalam sanadnya terdapat Abu Ja'far, selain meriwayatkannya secara mursal, dia

juga tidak tsiqah.
Ahmad dan yang Iain berkata, *Hadis-haditsnya palsu."
Lihat A I - L i s an (3 I 4 42).
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SI]RAH AR-RTIT]M

Stuah ini berjumlah 60 ayat.

Al Qtrthubi berkata, "Semua suratrnya Makkiyyah. Tidak ada

perbedaan pendapat mengenai ini."

Ibnu Adh-Dharis, An-Nahhas, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Surah Ar-Ruum diturunkan di Makkah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Az-

Zlubalrr.

Abdurrazzaq dan Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang

dinyatakan hasan oleh As-Suyuthi, dari seorang lelaki dari kalangan

sahabat, batrwa Rasulullah SAW shalat Subuh mengimami mereka,

lalu datam shalat itu beliau merhbaca suratr Ar-Ruum.e6

N Baz.zar juga meriwayatkan seperti itu dari Al Ighr Al
Madani.

Itbdtmazzaqmeriwayatkan dari Ma'mar biin Abdul Malik bin

IJmar, batrwa Nabi SAW ketika shalat Subuh pada hari Jum'at

membaca surah Ar-Ruum.

Ibnu Abi Syaibah dalamAl Mushannaf, Ahmad, dan Ibnu Qani
meriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Umar seperti hadits lelaki

dari kalangan sahabat tadi, dengan tambatran: Beliau mengulang-

ulanginya. Setelah selesai (shalat), beliau bersabda, e W ',* gt

% Hasan.
HR. Ahmad (5/368) dan Abdunazzaq dalarnAl Mushannaf Qlll6).
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).*ht ,# atlar g U 2* f, at:a otlPx- ?f, t:*
(Sesungguhnya shalat kita dilcacauknn oleh oranS-orang yang

mengihtti shalat ini tanpa bersuci. Barangsiapa mengilafii shalat

malra hendalorya membaguskan bersuci).
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tx A M u 5*f it74r €, C@ <,A*,
iaa -. 

j);_ 61 fr@ 6*j5i Ai. #jj
jS i'"*:,;'iJ{i,i igt ;l t S@ #;i j;a\ F,

i {r$i * irvli "rg:iw t;s- @ 6fi;.{ q()i

n ijt W'brcS'by;i,r!*t oW i;
v1U Wg),8*i \iti3,,ri tr+ fr

{,ss Kt <,(6'4q\&i:-r"G;b
6 -;VArlA t$t'-;lt'o(t @ e;ra "# r;,(

6hifr.q. j,(J;fr 4g:6'iL
"Alif Laam Miiru Telah dikalahhan bangsa Romawi, di negeri yang
terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, daram
beberapa tahun (lasr. BagiAllahlah urusan sebelum dan sesudah
(mereka menang). Dan di hafi (kemenangan bangsa Romawi) itu
bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan
Altah. Dia menolong siopayang dikehendaki-Nya Dan Dialah
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (Sebagai) janji yang

sebenar-beniroya dari Allah. Altah tidak akan menyatahi janji-Nya,
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tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahul Mereka hanya

mengetahui yang lahir (saja) daii kehidupan dunia; sedang mereka .

tentang (kehidupan) akhirat adalah lalal Dan rnengapa meteka

tidak memikirkan tentang (keiadion) diri mereka? Allah tidak

menjadikan tangit dan bwtti dan apayang ada di antara keduanya

mclainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktuyang ditentukan

. Daf sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar

ingkar akan pertemuan dengan Tuhannyo. Dan apakafi mereka

tidah mengadakan perialanan di muka bwri dan memperhatikan

bagaimana akibat (lang diduita) oleh orang-orangyang sebelum

mereka? orangorang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri)

dan tetah mengolah bunti Aanah) seita memakmurhannya lebih

banyak dari apayang telah ruereka makmurkan Dan telah datang

kepada mereka rosul-rasul mereha dengan membawa bukti-bukti

yang nyata Maka Allah sekali-koli tdak berlaku zlalim kepada

mcreha, akan tetopi merelcahh yang beilaku ?Jtalim kepada diri

s endirl Kemudittt, akibat orangorang yang nungeri ahan

kejahotan adolah (odztb) yans lcbih butuk, fotena mereka

nundustahan cyot4yat Alluh dor, mere ka s elalu ruempero lo k'
oloknya.' (Qs. Ar-Ruum [30]: f-10)

it 1,lty taam Miin).Pembahasan tentang pembukaan surah

telah dipaparkan datam pembahasan pembukaan surah Al Baqarah,

dan telah dipaparkan juga tentang posisinya dalam i'rab dan ivga
kalimat-kalimat serupa lainnya di beberapa bagian pembukaan

sejumlah strah sebelum ini.

Jnmhur membacanya iii 9& Qetah dikalahkan bangsa

Romawi), dengan dton ah paaa nunrf ghain daa kasrah pada huruf
' laam dalanr bentuk mabni lil maful.
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Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al Khudri, Mu'awiyah bin

Qurrah, Ibnu Umar, dan orang-orang Syam membacanya dengan

fathah pada huruf ghain dan hnruf laam dalam bentuk mab ni I il fa' i l.

An-Natrhas berkata, "Qira'ah kebanyakan orang adalah 8.,
dengan dhamah pada huruf ghain dan kasrahpada huruf laam."

Para ahli tafsir berkata, "Bangsa Persia mengalatrkan Romawi,
maka orang-oraog kafir Makkah gembira karena hal itu, dan mereka

berkatq 'Orang-orang yang tidak memiliki Kitab telah mengalatrkan

orang-orang yang memiliki Kitab'. Mereka pun membanggakan diri
terhadap kaum muslim, dan berkata, 'Kami juga akan mengalahkan

kalian sebagaimana Persia mengalatrkan Romawi'. Sementara itu,
kaum muslim lebih suka Romawi menang atas Persia, karena Romawi
adalah Ahli Kitab.'

Makna *-til i;J e (di negeri yang terdetrat) adalah negeri

mereka yang paling dekat deugan negeri Arab, atau negeri Arab yang

paling dekat dengan mereka

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu adalah negeri Jazirah.

Ada yang mengatakan Adzru'at.

Ada yang mengatakan Kaskir.

Ada yang mengatakan Yordan.

Ada juga yang mengatakan Palestina. Tempat-tempat ini
merupakan negeri.negeri Arab yang paling dekat dibanding negeri-
negeri lainnya.

Dibawakannya pemakman *-$l kepada makna negeri Arab
karena itulah yang dikenal dalam percakapan mereka, sebab bila
mereka mengatakan'.p3\i maka mereka memaksudk an j azirahArab.

Ada juga yang berpendapat bahwa huruf atif danfu,truf laam
adalalr pengganti dari mudhaf ilaih, dan perkiraannya yaitu .,i3f d'€\i (di negeri mereka yang terdekat). Jadi, dhamir-nya kembali
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kepada iJ( t tut<"unya adalab di negeri Romawi yang paling dekat

ke wilayah Afab.

Ibnu Athiyyatr berkata "Jika kejadiannya di Adzru'at, maka

itutah negeri terdekatnya b€rdasarkan uhran dari Makkah. Jika

kejadiannya di Jarizah, maka itulah negeri terdekatrya berdasarkan

ukuran dari negeri Kaisar. Jika kejadiannya di Yordan, maka itulatt

negeri terdekat Romawi."

.zi$T4*5.u€'go"merekasesudahdilralahlwn
itu alcan menang) maksudnya adalalt setelatr kemenangan Persia atas

Romawi, maka Rowawi akan mengalahkan orang-orang Persia.

L3t a* iirir aAaan dua macam togat. Mashdar-nya di-

idhafah-lai kepada naful berdasarkan qira'ahjumhur, dan kepada

fa'il berdrasar?ot qira'ah yang lain. Jumhur membacanya 1A;3
dalam bentuk mabni til fa'it. Sernentara Abu Sa'id, Mu'awiyatr bin

Qurratr, Ibnu Umar, dan orang-orang Syam membacanya dala6

bentuk bina' lil naful.Ibnu As-Sumaifi' membacanya '# l*'U,
dengan suhtnpada hunrf laam.

Kalimat <42 *, a(dotambeberapa tahun tlastD terkait

dengan yang r"U"ffiiu- Penafsiran pir dan isytiqaq-nya

(derivasinya; pembentukan dan turunannya dari asal katanya) telah

dipaparkan datam surah Yuustrf. Adapun yang dimaksud di sini adalatl

antara tiga hingga sePuluh.

15. [r; M u 3./'it b@og atlahlah trusan sebelum dan

sesudah [merefto menangJ) maksgdnya adalatt" Dia Yang Matra Esa

dengan kekuasaan dan menundtrkkan waktu kekalahan serta

kemenangan mereka Jadi, semua itu adalah dengan perintatr dan

ketetapan Altah SWT.

Jumhur membacanya 3:; L; M ;r* dengan dhammah pada

keduanya tyakni huruf laam dar- daall, karena keduanya terlepas dari
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idhafah, dan perkiraannya adalah #4'ui qJll JS .J, (sebelum dan

setelah kemenangan)

, Al Kisa'i menceritakan qira'ah'e Ut ,y b, dengan kairah

pada yang pertama serta tanwin, dan dengan dhamrnah pada yang

kedua tanpa tanwin.

Al Farra menceritakan #. Ut Jl 'U, dengan trasrah pada

keduanya tanpa tarwin, namrm qira'ah ini disalahkan oleh,.'An-
a, 

..;tNatrtras.

Ibnu Syihabuddin berkata, "Dibaca juga dengan kasrah pada

keduanya serla tamt)in[yakni: fi Ut,]p'U1."
Az-7aiaj berkatq *Makna ayat yaitu, dari yang telah berlalu

dan yang kemudian."

61 F' @ "<i ritt U- #5-3 (dan di hari

firemenangan bangsa RomawiJ itu bergembiralah orang-orang yang

beriman, karetta pertolongan Allah) maksudnya adalah pada hari

menangnya bangsa Romawi atas bangsa Persia. Setelatr beberapa

tatrun, bergembiralah orang-orang beriman karena pertolongan Allah

bagi Romawi, sebab mereka adalah Ahli Kitab, sebagaimana kaum

muslim juga Ahli Kitab. Beda halnya dengan Persiq karena mereka

bukan Ahli Kitab. Oleh karena itq kaum musyrik pernah bergembira

ketika Persia menang atas Romawi

Suatu pendapat menyebutkan bahwa pertolongan Allah itu
adalatr menampakkan kebenaran orang-orang mukmin mengenai apa

yang mereka beritakan kepada orang-orang musyrik" yaitu

kemenangan Romawi atas Persia.

Pemaknaan yang pertarna lebih tepat.

Az-Zajjaj berkata, *Ayat ini termasuk ayat yang menunjukkan

bahwa Al Qur'an m€Dang benar-benar dari sisi Allah, karena Al
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Qur'an mengabarkan berita yang akan terjadi, dan hal ini hanya

diketatrui oleh Allah SWT."

{4 J -F-(Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya)

untuk ditotoagny". 3.)Ai 6 (dan Diatah Yang Maha Pertrasa) yang

Maha Menang lagi Mengalahkan, #St(tagi Maha Penyoyang) yang

banyak kasih sayangnya kepada para hamba-Nya yang beriman.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maksud *kasih sayang" di

sini adalah di dunia, jadi mencakup yang muslim dan yang kafir.

,;'i3'ii,3gJ S :;S ([sebagaiJ janji yang sebenar-benornya

dari Allah. Allah tidak akan merryalahi janji-Nya) maksudnya adalah,

Allah menjanjikan dengan sebenar-benarnya yang tidak akan

dilanggar-Nya, yaitu menangnya Romawi atas Persia.

(;.\-- { q$i -f{i ",51J Qetapi kebanyakan manusia tidak

mengetahur) bahwa Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, yaitu

erang-orang kafrr. Ada juga yang mengatakan, yaitu khusus orang-

orang kafir Makkah. 
:

Vtri ,j:!t'iW ;tjIs3- Tmereka hanya mengetahui vang lahir

baja| dari kehidupan &tnia) maksudnya adalah mengetahui secara

lahir apa yang mereka saksikan berupa perhiasan dunia dan

keniknatannya, serta urusan penghidupan mereka dan sebab-sebab

pencapaian manfaat-manfaat duniawi.

Ada juga yang mengatakan, "Maksudnya adalatr apa-apayang

dibisikkan oleh syetan-syetan kepada mereka berupa urusan-urusan

dunia ketika para syetan itu mencuri-curi dengar dari langit."

Ada juga yang berkata, "Maksudnya dengan yang lahir

(zhahir) adalah yang batil."

{rr.$i ,t 'r{: bedanS mereka tentang firehidupanJ akhirat)

maksudnya adalah kenikmatan yang abadi dan keser.rangan yang

murni. W i @datah lala), tidak mempedulikannya dan tidak
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mepganggapnya sebagai hal yang dibutuhkan. Atau, lalai tentang

mengimaninya dan keberadaannya.

,i,$--y'llfif 'dLti'6effi;pit<a"mensapameretra
tidak memikirkan tentang [kejadianJ diri merela? Allah tidak

menjadilran langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya).

Huruf hamzah [yakni partikel tanya] di sini untuk mengingkari

mereka, dan huruf wawu-nya untuk meng-'athf'?'an (merangkaikan)

kalimat yang diperkirakan. Sementara itu, tr;i\e adalah zharfwfiitk
ltXX;-(memikirtran) dan brikan sebagai 

^i!ul'oyu, 
maknanya yaitu,

sebab-sebab berpikir ada pada diri mereka, yaitu diri mereka sendiri.

Seandainya mereka memikirkan tentang diri mereka sebagaimana

mestinya, tentutatr mereka akan mengetatrui keesaan Allah dan

membenarkan para nabi-Nya.

Ala jusa yang mengatalcan bahwa 61 Q adalah maful
untuk !#fi.(memikirkan), dan maknanya yuito,d* mengapa mereka

tidak memikirkan penciptaan diri mereka oleh Allah ketika mereka

belum menjadi apa-qpa.

*Sfr+.Vt 6{6eiAf iliitLri 1aaan ndok meniadikan

langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduatrya melainkan

dengan [tujuanJ yang beno). tipaAa kalimat 'it\',iL ti adalatr penafi

(yang meniadakan), yakni Allah tidak menciptakannya kecuali dengan

kebenaran yang membenarkan keberadaannya. Atau tI sebagai ism

yang berada pada posisi naslub karena digugurkannya penyebab

ldafadh tyakni boa'; -t), yakni ?,r ',iA W; 'Amil'nya i$r
(pengetatruan) yang menyebabkan berpikir.

Az-Zajjaj berkatq '?ada rcdaksi ini ada kalimat yang dibuang,

yakri r31,Xi (sehingga mereka mengetahui)."

Jadi, dia menetapkan li sebagai ma'mul dati fi'l yang

diperkirakan, bukan a*i ili,i'yang ditunjukkan oleh konteksnya.

TAFSIR FATHUL QADIR 651



Huruf baa' padakalimat,{\Jy<*elainkan dengan [tujuanJ
yang benar) bisa sebagu baa' sababiyyah (menunjukkan sebab), atau

dia beserta majrur-nya berada pada posisi nashab sebagai haal

(keterangan kondisi), yakni'4,,Ju, $(disertai dengan kebenaran).

Al Farra berkata, "Maknanya adalah, ',FJ.lt(kecuali untuk

kebenaran), yakni untuk patrala dan siksa."

Ada yang mengatakan bahwa 6{\* *tJdrr. laengan adil).

Ada yang mengatakan *$u.(dengan hikmah).

Ada yang berkata, 'Itu adalah kebenaran, dan unfuk kebenaran

itulah Allah menciptakannya. "

Katimat J:J fi (dan wafuu yang ditentukan) di-'athf-karr

(dirangkaikan) kepada !;jt. Uaksudnyq dan dengan waktu yang telah

ditenttrkan untuk langit dan buni serta segala apa yang ada di antara

keduanya hingga habisnya waktu tersebut, yaitu Hari Kiamat. Di sini

terkandung peringatan akan kefanaan, dan batrwa setiap makhluk ada

ajalnya yang tidak akan dilewatinya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa mak,aa j13 bS <*"
waWu yang ditentukan) yaitu, Allah menciptakan apa yang diciptakan-

Nya itu dalam waktu yang telah ditetapkan-Nya.

'bi+<1 e; ;P, ,rt31 i; 6 LF (dan sesunsguhnva

lrebanyalran di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan

dengan Tuhannya) maksudnya adalah, benar-benar mengingkari

pembangkitan kembali setelah mati. Huruf laam di sini sebagai

penegas, dan maksudnya adalatr orang-orang kafir secara umum, atau

orang-orang kafir Makkah.

*!*i n W. iJ (dan apatrah merepa tidak mengadapnn

perjalanan di muka bumi). Pertanyaan ini sebagai dampratan dan

celaan karena mereka memikirkan bekas-bekas reruntuhan itu dan

tidak mencermati bagian-bagian yang bisa diambil pelajaran.
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Huruf faa' pada kalimat tj$ fa" memperhatifran) untrk
meng-'athf-kan (merangkaikan) kepada i;:rj: arn Frcakup oleh

cakupan kalimat pertanyaan sebagai tergtran dan celaan. Maknanya

adalatr, mereka telah mengadakan perjalanan dan menyaksikan ,6
g4i n r"ti'^3t $(ltagarmana akibat [yang diderital oleh orang-

orang yang sebelum merelco?) yaitu golongan-golongan kafir yang

binasakan Allah lantaran kekufuran mereka dan penentangan mereka

terhadap kebenaran, serta pendustaan mereka terhadap para rasul.

Kalima($ tr+frV'|L (orang-orang itu adalah lebih lant
dari mereka fsendiriJ) menerangkan kondisi kenyataan mereka,

bahwa mereka lebih kuat daripada orang-orang kafir Makkah dan para

pengikut mereka dalam unrsan agama.

Makna efii !it$ (dan telah mengolah bumi ftanah)
adalah, membajaknya dan menyianginya untuk tanaman serta

mengupayakan sebab-sebabnya, sedangkan penduduk Makkah bukan

atrli bercocok tanam.

W U |LA '17i5) (serta memalonurlcannya lebih

banyak dari apa yang telah mereko mahnurkan) maksudnya adalatr,

mereka memakmurkannya lebih banyak daripada yang bisa dilakukan

oleh penduduk Malftah, karena mereka lebih panjang umurny4 lebih

kuat fisiknya, dan lebih banyak menghasilkan sebab-sebab kehidupan.

Jadi, mereka dapat memaknurkan bumi dengan membangun dan

bercocok tanafir.

#\, & if/,6 (dan tetah datang kepada mereka rasul-
rasul merela drngon membau,a buhi-bubi yang nyata) maksudnya

adalah mukj izat-mukj izat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hukum-

hukum syariat.

'r-M- lii <r( tii (natra Altah selati-lcali tidak berlaht
zhalim kepada mereka) dengan mengadzab mereka tanpa dosa. {.5;
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3;\Ji;-'#1(ji(1"t*"tetapimerekalahyangberlakuzhalimkepada
diri sendir,l) karena kekufuran dan pendustaan itu.

ttl$t 'r;ii 'rj\ "trt L( i (kemudian, akibat orang-orang

yang mengerjakan kejahotan) maksudnya adalah melakuan

keburukan-keburukan berupa syrrik dan berbagai kemaksiatan.

Kalimat ts$ @dalah tatuabl yang lebih buruk) adalah

benttrk Ji a.ri ijst, yatfit ta'nits-"yu fr:"li yang artiny" aiti (yang

lebih buruk). Akibat bagi mereka adalah adzab yang merupakan adzab

yang paling buruk.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalatr sebutan untuk

Jahanam, sebagaimana 
"iiir 

sebagai sebutan untuk surga.

Bisa juga sebagai mashdar seperti halnya kata ,s;$l dan

a'i'ilt. Disifatinya adzab dengan sifat ini adalah sebagai ungkapan

mub al a ghaft (menur{ ukkan sangat).

Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr membacaoya 46, d"rrg*
rafa' karena dianggap sebagai *m L( Bentuk mudzaklcar-nya fi'l
karena ta'nits-nya hanya sebagai kiasan [bukan hakiki]. Khabar'nya

adalatr Tsyll, yakni otiJ, iiiiir 6erbuatan yang felrih buruk) atau

otj)t'aiidt (tabiat yang lebih buruk) atau ati)t;i.Jldt @dzab yary

lebih bwuk). Atau Hubar-nya adalah '6jL 61 ltcarena mereka

mendustakan), yakni akhir perkara mereka adalah pendustaan.

Ulama yang lain membacanya ''^?)i, dengan nashab, karena

dianggap sebagai Hrubar 6(sedangkan ism'nyaadalatr &V|,atau J
$]tU. von,rumya adalah t2lat ig't 4o +-lgar r,r5 p ftemudian
pendustaan menjadi akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan).

ig:lp| adalatr mashdar dai- tjii, atru sifat untuk kalimat yang

dibuang.

Al Kisa'i mengatakan bahwa kalmat '6LL,1Q-rrno mereka

mendustakan) berada pada posis i nashabsebagai 'illah,yakni 
'irii'ol,

*i ,rb qti dt i' pq (karena mereka mendustakarrr ayat-ayat Allah
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t

yang Dia turunkan kepada para rasul-Nya). Atau ti.iS 'oL. (karena

mereka mendustakan)

' Di antara yang berpendapat bahwa :djpadalah Jalranam ialatl

Al Farrq Az-7-ayaj,Ibnu Qutaibalu dan mayoritas mufassir.

Disebut 1e\l\llcaremlj; 1*"r,""lakakan) penghuninya. 1

Az-7anaj berkata" "Maknanya adalalL kemudian akibat

berbuat syirik adalah nerakg karena mereka mendustakaan ayat-ayat

Allah, serta karena olok-oloican mereka"

Kalimat 6hi5. *. li6 (dan mereka selalu memperolok-

olototya\ di-'athf-karr (dirangkaikan) kepada'6'5L dan bersamanya

tercakup dalam kategori 'illah menttrut salatr.dari dua pendapat, atau

termasuk isz untuk 6K ut""sebagai Hrubar-nyamenurut pendapat

lainnya.

Diriwayatkan oleh Ahma4 At-Tinnidzi, dan dia menilainya

lasan, An-Nasa'i, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani

dalam Al lfubir, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu

Mardawaih, Al Baihaqi dalam Ad-Dalail, dan Adh-Dhtya dalam Al
Mukhtarah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, iji ,*O jt
(Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romon), dia berkata,

"Kaum musyrik menghendaki Persia mengalahkan Romawi karena

mereka adalatr para penyembah berhala, sedangkan kaum muslim

menginginkan Romawi mengalahkan Persia karena mereka para Ahli
Kitab. Lalu mereka menceritakan itu kepada Abu Bakar, kemudian

Abu Bakar menceritakan itu kepada Rasulullah SAW, maka

Rasulullah SAw bersaMq A$A ift rlt (sesungguhnya mereka

[RommtiJ akan menang). Abu Bakar lalu menceritakan ini kepada

merekq maka mereka berkatg 'Mari kita tetapkan suatu waktu di

antara kami dengan kannr, bila karni menang maka bagi kami

demikian dan demikian, dan bila kalian meirang maka bagi kalian

demikian dan demikian!.
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Latu ditetapkan wakhr di antara mereka selama lima tahun, dan

ternyata mereka tidak menang. Abu Bakar puo menceritakan itu

kepada Rasulullah SAW, maka betiau bersabda, ott -itl ettl-'^A+ lt
,-fir (mengapa engkau tidak menetapkannya 

-menurutku 
beliau

mengatakan- itu tidak sampai sepuluh tahun).

Setelah itu Romawi pun memperoleh kemenangan, maka

itulah finnan-Nya, iili ,$ @ I @t,f Laam Miim. Tetah

dilralahlran bangsa Romawi),lalu Romqwi pun dikalatrkan, 3./'rft ;tt
$t F,@ 6j..j5i 65- ,45i U $ M u@asi Ailahtah

urusan sebelum dan sesudah [mereka menangil. Dan di hari

firemenangan bangsa RommtiJ itu bergembiralah orang-orang yang

beriman, karena pertolongan Allah).

Suffan berkata" eer{ku mendengar batrwa mereka memperoleh

kemenangan ketika Perang Badar."e7

Abu Ya'14 Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, tlan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Al Bara bin Azib yang menyerupai itu, dengan

tambahan: Setelatr berlalunya walfir yang ditetapkan itu, Romawi

belum juga mengalahkan Persia, maka Nabi SAW merasa tidak suka

dengan waktu yang ditetapkan oleh Abu Bakar, dan beliau bersabdq 6

9|ii fl !)rbb (Apa yang mendorongmu [menetaptranJ itu?). Abu Bakar

menjawab, "Karena membenarkan Allah dan Rasul-Nya." Beliau lalu

bersabdq V *, jt &rt .,Ltir Ptt'& ,pli lttyatatran kepada

merelra dan renggangkanlah masanya, serta tetaplcanlah hingga

beberapa tahun).

Abu Bakar prur mendatangi mereka" lalu berkata, 'Maukah

kalian mengulangi, karena mengulangi itu lebih terpuji?" Mereka

menjawab, "Ya." Kemudian, tidaklah berlalu tahun-tahun tersebut

'shahih.
HR. At-Tirmidzi (3193) dan Al Hakim Ql4lO), dia menilainya shahih serta

disepakati oleh Adz-Dzahabi.
Dinilai shahih oleh Al Albani dalamShabihAt-Tirmidzi (3/88).
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hingga aktrirnya Romawi mengalahkan Persia. Mereka menambatkan

kuda-kuda mereka di kota-kota dan mendirikan kematr-kemah, maka

Abu Bakar mendapat taruhan. Dia pun membawakannya kepada

Rasulultatr SAW, dan beliau bersabda, g'OiU t*'j..lr ui (Ini haram.

Sedekahkanlah). 
,

Diriwayatkan oleh At-Tirrnidzi, dan dia menilainya shahih,

Ad-Daraquthni dalam Al Afrad, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, Abu
Nu'aim datam Ad-Dalail, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dari
Nayyar bin MukramAl Aslami, dia berkata: Ketika turunnya ayat, jt

itri ,?& @ gti| taam Miim. Telah ditratahkan bangsa Romowi),

Persia sedang menguasai Romawi, sementara kaum muslim
mengharapkan Romawi mengalatrkan mereka karena mereka sama-

sama Ahli Kitab. Berkenaan dengan ihr Altah berfirman, U_ #5-:
61 A@ 4j."3:ii (dan di hori {kemerumsan bang;a Romav,iJ

itu bergembiralah orang-orang ymtg beriman, lcarena pertolongan
Attah). Sementara kaum Quraisy mengharapkan kemenangan Persia

karena bangsa Persia dan kaum Quraisy sama-sama bukan Ahli Kitab
dan tidak mempercayai pembangkitan kembali. Setelatr Allatr
menurunkan ayat ini, Abu Bakar keluar ke penjuru-penjuru Makkah
(membacakui: 4 *1.A {'*.5i1r ii'Je @ Pf *@ i,
<4? €, ., @ 4&, @lf Laam Miim. Telah ditatahkan
bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah

dilralahlran itu akan merumg, dalam beberapa tahun fiagtfi.
' Orang-orang Quraisy lalu berkata kepada Abu Bakar, "Itu

antara kami dan kalian. Sahabatnu bahwa Romawi akan

mengalatrkan Persia dalam beberapa tatnrn lagi. Maukatr karni

bertaruh denganmu tentang itu?' Abu Bakar menjawab, "Boleh." Ini
terjadi sebelum diharamkannya pertaruhan. Lalu Abu Bakar dan kaum

musyrik bertaruh dan menempatkan barang yang dipertanrtrkan.

Mereka berkata kepada Abu Bakar, "Beberapa tahun itu antara tiga
tahun hingga sembilan tahun, maka sebutkanlah antara kami dan kamu
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yang pertengahan sebagai ketetapannya (tebakannya)." Mereka lalu

menetapkan enam tahun. Setelatr berlalu enam tahun, Romawi belum
juga menang, maka kaurn.m-Esynk mengambil taruhan Abu Bakar.

Ketika memasuki tatrun ketujuh, Romawi memang, maka kaum

muslim mencela Abu Bakar karena dia menyebut eftlm tahun, karena

Allah telah berfirman, <4? *" A (datam beberapa tahun fia?iD.
Saat itu banyak manusia yang rilemeltrk Islam.es

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia menilainya hasan,

Ibnu Jarir, serta Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, batrwa Nabi SAW

bersabda kepada Abu Bakar, ilW'#.6'1&!t'oti ,f 6 s-'*si tt
grl (Mengapa engkau tidak berhati-hati, wahai Abu Bakar. Padahal

itsungglrnrrya al bidh'u itu'adalah antara tiga hingga sembilan).w

Al Bukfiari dalam TariHrnya meriwayatkan serupa itu
darinya.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, At-Tirmidzi, dan dia menilainya

hasan, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Ibnu

Mardawaih dari Abu Sa'id, dia berkatq "Saat terjadi Perang Badar,

Romawi mengalabkan Persia, maka hal itu menakjubkan kaum

mulonin. Lalu tunmlah aya! lilt * .f,-lt (Atd Laam Miim. Tetah

menang bangsa Romawi), dia membacanya dengan nashab pada

ghaib dalam bentuk bina' lil fa'il,hingga F,@ 6j..Fi U-
$1 {trrgrmbiralah orang-orang yang beiiman, karena pertoloigan

Allah). Kaum mukminin pun gembira karena kemenangan Romawi

atas Persia." Riwayat ini menafstrkar qira'a& Abu Sa'id dan yang

lainnya.

98,,n(Ndn.
Dinilai shahih oleh Al Albani dalamShahihAt-Tirmidzi Q552).
ee shahih li ghairihi.
HR. At-Tirmidzi (3 191).
Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya (31426).
Baris pertamanya dikeluarkan oleh Al Albani dalan Dha'if Al Jami'(2151).
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Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dai.

Abu Dardq dia berkata, *Kelak akan datang orang-orang yang

membaca ?fit ** .lt (Alif Laam Miim. Telah menang bangsa

Romawi), yakni denganfatluh pada huruf ghain. Padahal sebenarnya

adalah $ gi*ot"t t*rr1, yakni dengan dhammahpada huruf ghait'

Mengenai ini masih ada riwayat-riwayat lainnya, namun apa

yang telah kami kemukakan sudah mencukupi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatl<an dari Ibnu Abbas,

"$tri rj:fi|r$';tft?- (meretra twtya mengetahui yang tahir [saiaJ

dari trehidupan dunia) maksudnya adalah penghidupan mereka ketika

mereka menanam dan memetik."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, mengenai

firman-Nya, {3 & i6 Vr> (orang-orang itu adalah lebih hnt
dari mereka [sendiriJ), dia berkata, "Dulu orang sebelum kalian lebar

antara dua batnmya adalah safir mil."

<,;1' *t i ; *? Clrl't:qrili^airfii6,
i,L6r'g:fr 4#, n d K {S @ t,*xt,;,fi

4i3 e ;{3 q4$i ws li( 65i 6i
-,b$ ( ;p; (,{p.v.K, vr il rr @ <,itGr-

G) 6t:.3, w i;t'c$ ;;b @6rP rtl:3i 4 J^i. fr
i'-t#'"--; *6 "ii ti .-->. iLl)i 9 iJfi lij @'oj#
'-,i.""fr 1ej"€8eL$tti-:4i'*ifi t*

<,!;n *;;t;,ai ifi iij @ o+"= iryA
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-qr9Gdt-"L-64*E;"j 
@ 5;j A:$U;

'$afi U K'J;6=A; bj @ srln;'F, A
iti c t yi;;I{} ru{ e;' Qt:GKui- qbi

,$'iSo-Sai[L4i1;;i@'rtK1i-;;4ets
.li @'u*g-,{$,$ cLt'Kg::tJ

Cz

c 6L"t#-, G. 6;rt * ,# iti )ai'* W truu

53iili6"4:13 aJ6-;Agty-ay'
'o;* il (sI 6'ii if;''{C' fty? "-'i\ F;'tft

,srt J6@ e;;, fiL"q!-r; *S:AI 4 firj
o {Fti ffrx6 w 5; fr ru'i 

"tt3( 

13'^i-

$fii t_,;ftFr"6:5+N1
"Allah menciptakan (nunusia) dari permulaan, kemudian

mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian kepada-

Nyalah kamu dikembalikan Dan pada hari terjodinya hianral,

orang-orang yang berdosa terditm berputns asa Dan sekali-kali
tidak ada pemberi syafaat bagi mcreka dari berhala-berhala mereka,

dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu Dan pada hari
terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-

golongan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan

amal shalih, maka mereka di dalqm taman (surga) bqrgembiru

660 TAFSIR FATHUL QADIR

k64{,);4' c 514v,3 i {3Wi3 :vv $u,
6;, 6fii ?i -^st; bJ @ <r:l_ 

",fr- *{



Adapun otang-orang yang kafu dan mendustalran ayat-ayat Kami

(At Qur' an) serta (nundustakan) mcnemui Hari Akhirat, maka

mcreka tetap berada di dalan sillriatn (neraha). Maka bertasbihtah

kepada Allah di waktu kamu berada di petung hari dan waktu kamu

berada di waktu Subuh, dan bagi-Nyalah segala paii di langit dan di

bumi dan diwaktu kamu beradapadapetang hofi dan diwaktu

kamu berada di waktu Zhuhur. Dia mengeluarkan yang hidup dari

yang mati dan mengeluarhan yang nati dari yang hidup dan

menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti ilulah kamu

akan dikeluarkan (dari kubur). Dan di antara tanda-tanda .
kekuosaan-Nya ialah Dia ruenciptakan kamu dari tanah, kemudian

tiba-tiba hamu (mcnjadi) manusiayang berkembang bialc Dan di

antara tanda-tanda kehuasaon-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri" sapaya kamu cenderung

dan merasa tenterart kqadanya, dan diiadikan-Nya di antaramu

rasa hosih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bogi kaum yang berpikir. Dan di

antara tanda-tanda hekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan

bumi dan berlain-lainan bahasamu don warna kulifrttu
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi orang-orang yang mengetahul Dan di antara tanda-

tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu diwaktu malam dan siang hari
dan usahamu mcncari sebagian dari karunia-Nya Sesungguhnya

padayang demikian itu benar-benor terdapat tanda-tanda bagi

haumyang mendengarkan- Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-

Nya, Dia memperlihathan kcpadama kilat untuk (menimbulkan)

ketakutan dan harapan, dan Dia mcnurunkan air huian dari langit'

Ialu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya

Ses ungguhnya pada yang derthian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaumyang rnemperganakan akalnya Dan di antara

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi

dengan iradah-Nya Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali
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panggit dari bumi, seketika itu (iuga) kamu keluar (dari kubur).

Dan kepunyaan-Nyalah siapa saiayang ada di langit dan di buml

Semua-Nya hanya kepada-Nya tunduh Dan Dialah yang

menciptakan (manusit) dari permulaan, kemudian mengembalikan

(menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkannya kembali itu

adalah lebih mudah bagi-Nyu Dan bagi-Nyalah sifatyang Maha

Tinggi di langit dan di buni; dan Dialuh Yang Maha Perkasa lagi

IWaha Biialrsano." (Qs. Ar-Ruum [30]: 11-27)

Firman-Ny", i'$- ? :i6.rt 't'^r;- 'if 1,1'uan menciptakan

[manusial dari permulaaq kemudian mengembalikan

[menghidupkanJ nya kcmbal) setelatr mati sebagaimana sebelumnya.

<r$t *ti (kemudian trepada-Nyalah kamu dikembalikan)

maksudnya adalatr kepada tempat hisab, lalu membalas yang baik

dengair kebaikannya dan yang buruk 0aha0 dengan keburukannya

ftejahatannya).

Bentuk dhamir tnnggal pada katimat i'tjaaAanberdasarkan
lafazh $Wt, dan bentuk jarnak pada kalimat <-rF; adalatr

berdasarkan maknanya.

Abu Bakar dan Abu Amr membacanya b;*'; dengan huruf

ycut'.

Ulama yang lain membafilnya 6*;, dengan huruf raa'

dalam bentuk Httthab.

'bi,;5i A1'dr?li ?fi E; (don pada hnri teriadinva kiamat,

orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa). Jumhur

ihembacanya ,#, dalam bentuk bina' lil fa'il, sementara As-Sulami

membacanya dalam bentuk bina' lil maful. Dikatakan k}' e.t
apabila lelaki itu terdiam dan terputus alasannya.

i

1

I
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Al Farra dan Az-7ayaj berkata, "'u,J))it artinya yang diam dan

terpufus alasannya, yang berputus asauntuk mengaratr kepadanya."

At Kalbi berkata "Maksudnya adalatr, orang-orang musyrik

itu berputus asia dari setiap kebaikan ketika mereka menyaksikan

adzfr."

Penafsiran tentang lr.Xfi tyakni dari dS tehtr dipaparkan

dalan pembalrasan firman-Nya, 'oA3 i$5 (Maka t@til@ itu mdietra

terdiam berputus asal. (Qs. Al An'aam lQ: a$.

W 4;Sf 6 ;; {< 'lS (dan setrati-t@ti tidak ada

pemberi syafaat bagr mereka dari berhala-berhala merelca)

maksudnya adalalL saat terjadinya kiamat tidak ada pemberi syafaat

bagi orang-orang musyrik dari selutu-sekuhr yang mereka sembah

selain Allah yang akin menyelarnatkan mereka'dai adza;b Allah.
j,lu) (dan adatah mereka) pada saat itu, O*'1 i;+YA
(mengingkari b erlula mereka in), y ang mereka j adikan sekutu-sekutu

bagi"Allatl itu, sebagai tuhan-hfian mereka, karena saat itu mereka

tatru bahwa tuhan-tuhan itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan

mudharat.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanf adalah, sewaktu

di dunia mereka kafir lantaran menyembah tuhan-tuhan mereka.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat

a,fr<1#;'itAiili'fl; (dan pada hari teriadinya kiamat,

di hari itu merelca [manusial bergolong-golongan) maksudnya dalatt
bergolong-golongan semua maktrluk yang dituqiukkan oleh firrran-
Nya, 5iiif '$i,;r:-$l (Allah menciptakan [manusial dari permulaan).

Maksud "bergolong-golongan" adalah setiap golongan menyendiri

masing-masing, orang-orang beriman menuju ke sirrga, sementara

orang-orang kafu menuju neraka. Jadi, maksudnya bukan

berpencarnya masing-masing diri mereka dari yang lainnya, seperti

disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, A1 A b;j A ,i iyJ'
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(Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahanam). (Qs.

Asy-Syuuraal42l:7). Ini setelatr selesainya hisab, sehingga setelah itu
mereka_tidak pemah lagi berkumpul

Allah SWT kemudian menerangkan bagaimana bergolong-

golongannya merek4 4; C;il q;y^ WW( 6-ii6i
<iG|-(adapun orang-orang yang beriman don mengerjakan amal

shalih, malra merela di dalam tamon [sur4al bergembira)t.

An-Nahhas berkata, "Aku mendengar Az-Zajjaj berkat4

'Makna rif Vaitu, tinggalkan apa yang sedang dilalnrkan sekarang dan

lakukanlah yang lainnya'. Demikian juga

Sibawaih, batrwa maknanya yaitu, kendati

yang

ada

dikatakan oleh

sesuatu, namun

ambillatr pada selainnya."

b't:jt artinya setiap tanah yang ada tumbuhannya. Para

mufassir mengatakan batrwa maksudnya adalatr surga. Makna

<r#-adalah'o ;F-(senang ; gembira). ) i,jrt aan i ;st adalatr 3 :i*1,
ftegembiraan; kegirangan). Maksudnya adalab otlt;r-{at fV:.J ;'il
(maka mereka di.dalam taman-taman surga bersenang gembira).

Abu Ubaid berkata, *b\ljtartinya yang ada di bawah, adapun

yang tinggi disebut. i3!."

Ada juga yang hrpendapat bahwa <rfiif- artinya 0n$
(dimuliakan).

An-Nalrhas berkata "Al Kisa'i menuturkan bahwa 'tfti artinya
,gJr',,?;;l (aku memutiakannya dan menyenangkannya). "

Pendapat yang lebih tepat adalah menafsirkan <rfi;f.dengan
"bergembira" sesuai makna Arabnya. Lagtpula, masuk surga sudah

pasti ada kemuliaan dan kenikmatan, dan adanya kegembiraan

merupakan tambatrannya.
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Ada yang mengatakan,

foi.3t Gebaikan), jadi makna

kepada mereka"

"!oi"3t tyalari dari $tiA adalatr

6e- adatah diberikan kebaikan

Ada yang mengatakan bahwa itu addah pendengaran yang

mereka dengar di surga.

Ada juga yang mengatakan selain itu.

Pendapat yang lebihtepat adalah yang kami sebutkan tadi.

W iji €i gaopun orang-orang yang kofir) terhadap Allah

t$r,'d.Kt <a"" mendustakan ayat-ayat Kami [Al Qur'an), serta

mendustakan -ri+*i( ;p; (menemui Hari Alchirat), maksudnya adalah

pembangkitan kembali setelatr mati, surga dan neraka.

Kata penur$"k iprt (maka mereka) menunjukkan orang-

orang yang disifati dengan sifat-sifat itu. Lafazh ini sebagai mubtada'

dan Hnbar-nya adalah 1r# Vfil 4 (tetap berada di dalam

siksaan [nerakaJ),yakni *t tt$(menetap di dalam itu).

Ada yang , "Maknanya adalah '0*#i
(di}umpulkan & dalam itu).'

Ada yang mengatakarq "Maknanya adalah lrj3rl lto-r,)..
Ada juga yang mengatakan, "Maknanya adalah oiiJ

(diadzab)."

Makna-makna ini saling mendekati, dan maksudnya adalatr

kekalnya adza;b mereka.

Selanjufirya Allatr menunjukkan orang-orang beriman kepada

hal-hal yang mengandung palrala yang banyak dan kebaikan yang

urnum, ii?S G) 6r:*3'uE itl 'ei..:;i (matra bertasbihlah kepada

Allah diwaldu kamu berada di petang lwi danwabu kamu berada di
walcu Subuh). Hlruf faa' di sini untrrk mengurutkan yang setelahnya

kepada yang sebelumnya. Maksudnya adalah, bila .kalian telah

mengetahui demikian, bertasbihlah kepada Allah, Sucikanlatr Dia dari
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segala yang tidak tayak bagi-Nya ketika kalian sedang berada di
waktu pagi, di sore, di waktu malarn, dan di waktu siang.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud "tasbih" di sini
adalatr shalat yang lima waktu, sehingga makna (u"'1 * (di waldu

lramu berada di petang hari) adalah shalat Maghrib dan Isya, makna

6# liS @an waldu kamu berada di wafuu Subuh) adalah shalat

Subuh, makna W gan di waldu kamu berada pada petang hari)
adalatr shalat Ashar, dan makna 'tuili 6 @* di wafuu kamu

berada di waldu Zhuhur) adalah shalat Zhuhur. Demikian yang

dikatakan oleh Adh-Dhahhak, Sa'id bin Jubair, dan yang tain.

Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan bahwa makna

il[f-.5 adalah, maka shataflatr kalian karena Allah.'

An-Natrhas berkata, "Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat

ini mengenai shalat."

Lebih jauh dja berkata, "Alu juga mendengar Muhammad bin
Zard berkat4 'Menurutku hakikahya adalah, bertasbihlah kepada

Allah dalam shalat, sebab tasbih itujugaterjadi di dalarqshalaf."

Kalimat ,6itj -+5t3i A 3-;.f ii ga bagi-Nyalah segala
puji di langit dan di bumi) adalah kalimat mu'taridhah untuk
menunjukkan pujian dan pemberitahuan tentang disyariatkannya
pemaduan pujian dengan tasbih, sebagaimana disebutkan dalam

firman Allah SWT, +t;15-i {Uatra bertasbihtah dengan memuji
Tuhanmu). (Qs.Al Hijr [5]: 98; An-Nashr [10]: 3), dan firman-Nyq

UA # '"{t (Padahal komi senantiasa bertasbih dengan memuji
Englrau). (Qs. Al Baqarah l2l:30).

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna 33Ji'ij @"" bagi-
Nyalah segala puji) adalah penglfiususan bagi-Nya dengan shalat
yang di dalamnya dibacakan pujian.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat
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Ikrimah membacany" oi*t Ut tt# ri*, dan maknanya
adalah, sesaat ketika katian berada di waktu petang, dan sesaat ketika
kalian berada di waktu pagi.

!{Jr artinfa dari shalat Maghrib hingga sepertiga malam
pertama. Demikian perkataan Al Jauhari.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah sejak
tergelincirnya matahari hingga terbitnya fajar. Contohnya ucapan
penyair berikut ini:

)t-7it';; ll t1'r,J. t* ,fi t:;;irV t-r'";

uKami berongkat pada pagi sekali masih malam,

dan petang hari setelah pertengahan siang."

Kalimat t$ g"n di wahu kamu berada pada petang hari)
di-' athf-ta6 (dirangkaikan) kepada'4r, aan, -7ifr 4terkait puj ian,
yakni segalapuji bagi-Nya di langit dan di bumi.

-:4i 'u i;Ji?* <O* mengeluartcan yang hidup dari yang
mati) maksudnya adalah, seperti mengeluarkan manusia dari air mani,
dan burung dari telur. d Aq &j (dan mengeluarkan yang mati
dari yang hidup) maksudnya adalah seperti mengeluarkan air mani
dan telur dari hewan. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan datam
surah Aali 'Imraan.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa kaitan ayat ini dengan
yang sebelumnya adalah, ketika manusia pada pagi hari keluar dari
kondisi yang menyerupai kematian, yaitu tidur, kepada kondisi yang
menyerupai wujud, yaitu jaga (bangrrn), dan ketika malam, dia keluar
dari jaga (bangun; tidak tidur) kepada tidur.

V; t:, ,}:Ut ,?j <a"" menghiduplan bumi sesudah matinya)
maksudnya adalah menghidupkannya dengan tumbuh-tumbuhan
setelah kematiannya dengan kekeringan, dan ini menyerupai
pengeluaran yang hidup dari yang mati.
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5;:3 4K3 (dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan [dari
htbur) maksudnya adalah seperti pengeluaran itu kalian kelak

dikeluarkan dari kubur kdian.

Jumhur membacauya 5;:3 Qconu akan dilccluarkan), dalarn

bentuk bina' lil maful, sementara Halnzah dan Al Kisa'i membacanya

tth,f ftamu akan keluar), dalam bentuk bina' lil fa'il,
'menyandarkan "keluat'' kepada mereka, seperti firman-Nya, ,'rf.16-
gqy( (YaituJ pada luri mereka kcluar dari fubur). (Qs.Al Ma'aarij

[70]: a3).

gG q Ft 
-;\ ,A:. l"i (dan di antma tanda-tanda

lrehtasaan-Nya ialah Dia merrciptakan kamu dari tanah) maksudnya

adalah, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya yang luar biasa, yang

menunjukkan kelarasaan untuk membangkitkan kembali setelah mati

adatatr penciptaan kalian, Dia menciptakan bapak kalian, Adam, dari

tandt dan menciptakan kalian dalam penciptaannya, karena cabang

bertopang kepada asalnya dan diambil darinya Penafsiran ini telah

dipaparkan dalam surah Al An'aam.

Lafazh ctr U"tua. pada posisi rafa' sebagai mubtada', dan 'U

9f i adalatr klnb ar-nya-

6i:;s 3i1 -5 $t7 (lzmudian tiba-tiba lamu [meniadiJ

iianusia yang berkcmbang biak) di bumi. ii1 aAA* fuia$ryah
(menunjutrkan tiba-tiba), bahwa setelah waktu tersebut tiba-tiba saja

kalian menjadi manusia yang menyebar di muka bumi. Walaupun (i!

yang sebagufujafuahbanyak diguakan setelah fu$fifaa', namun di

sini digunakan setelirtr i tor"ou lebih cocok denlan kondisi yang

khusus ini, yaitu tahapan-talrapan manusia, sebagaimana difirmankan

oleh Allatr di beberapa aya\ yaitu dari setetes air mani, kemudian

menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging,

kemudian menjadi tulang yang dibungkus daging, lalu tiba-tiba

menjadi manusia yang berkembang biak.
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Makna 1iS, adalah betebaran dalam menopang

penghidupan kalian.

LS;t 'Si:t U K itL';\ "Ai i.i (tuin di antara tanda-

tanda lrchtasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukrnu istri-istri dari
j enismu sendiri)'maksudnya adalah, di antara tanda-tanda kekuasaan-

Nya yang menunjukkan kekuasaan untuk membangkitkan kembali

adalatr menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri,

yaitu jenis manusia.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maksudnya adalah Hawa,

karena dia diciptakan dari ttrlang rusuk Adam.

Al,l 'ffi::;y 
@uprya kamu cenderung dan merasa tenteram

maksudnya adalah, supaya kalian menyatu dengannya dan

cenderung kepadanyq karena dua jenis yang berbeda tidak akan saling

cenderung satu sama [ain.

i;:;''";;i f4$. JJdt (dan dijaditran-Nya di antaramu rasa

kasih dan sayang) maksudnya adatah cinta dan kasih sayang yang

disebabkan oleh ikatan pernikahan, yang dengannya sebagian kalian
mengasihi sebagian lain, kendati sebelumnya kalian tidak saling

mengenal, apalagi saling mencintai dan mengasihi.

. Mujahid berkata, "i37t adalah L.t (persetubghan), dan
'r,i'j, adalatr iljr 1anag."

Demikian juga perkataan Al Hasan.

Sementara rtrl As-Suddi berkata, "iliJt adalah 'zhit

ftecintaan) , d*r'etjl adalah 'zifiltGasih sayang)."

Ada yang mengatakdn bahwa iiTt uaaah cintanya lelaki
kepada istinya, .aarri[j-lt adalah belas kasihan lelaki kepada istrinya

bila dia tertimpa keburukan."

Kalimat irL'iberada pada posisi rafo'sebagai mubtada', dan
gF';4 adalatr ldtab ar -ny a.
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iu:s e Ly{t"turggrrhnya pada yang demikian frz) maksudnya

adalbh yang disebutkan tadi, #S @rrr*-benar terdapat tanda-

tanda) yang besar, terang dan jelas menunjukkan kekuasaan Allah

SWT untuk membangkitkan kembali setelah mati. i,jtK4 tfi@agi
lcaum yang berpikir), karena mereka mampu menyimpulkan, sebab

berpikir merupakan sarana unfuk mencapainya. Adapun orang-orang

yang lalai dari berpikir, samaseperti binatang ternak.

,-p-5'it ,+iLli 6L .*j); bj (dan di antara tanda-tanda

lrehtasaan-Nya ialahmenciptakan langit dan bumi), karena Dzatyang

menciptakan benda-benda besar ini, yaitu langit dan bumi, serta

menjadikannya tetap selama kehidupan dunia ini masih ada, dan

menciptakan di dalamnya segala keajaiban ciptaan, yang merupakan

pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran, adalatr Matra Kuasa

untnk menciptakan kalian setelah matinya kalian dan membangkitkan

kembali kalian dari kubur kalian.

h|;i 
j'\it (tun berlain-lainsn bahasamu) maksudnya

adalatr lrSi,JIl (bahasa-batrasa kalian), ada yang berbicara dengan

batrasa Arab, ada juga dengan selain batrasa Arab, seperti Turki dan

Romawi.

fliV (dan wuna tulitmu)maksudnya adatah ada yang putih,

hitafir, meralu lanning, biru, dan hijatr" padatral kalian merupakan

keturunan satu orang lelaki dan sahr ibu. Katian juga merupakan sa-tu

jenis yang sama, yaitu manusia, dan merupakan satu tipe yang sama,

yaitu yang dapat berbicara Hingga akhirnya kalian menjadi sangat

beragam di antara kalian, yang ini berbeda dengan yang itu, bahkan

masing-masing dari kalian bisa dibedakan dari individu-individu

lainnya. Sungguh, di dalam ini semua terdapat keluhuran kekuasaan

yang tidak dapat dicerna kecuali oleh orang-orang berilmu, dan tidak

dapat dipahami kecuali oleh orang-orang yang berpikir.

'u}$fi-gt{ + 4'ollesunggrrhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang
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mengetahur) yang berasal dari jenis makhluk ini, yang baik maupun
yang jalrat. Jumhur membacanya 8J,uJi,, dengan fathah pada huruf
laam. sedangkan Hafsh membacanya 'u_glCydengan kasrah.

Al Farra berkata, "Alasannya sangat bagus, karena Allah telah
berfirman, 6j{-' ;d #5 (n"ror-b enar t e r dap at t andai anda b a gi
k4um yang.mempergunakan akatnya) (Qs. Ar-Ruum l30l:24), yt{
y,atl 4fi-(fua"p* tanda-tanda bagi orang-orang yang beralcal).
(Qs. Aali olmraan 

[3]: 190), serta {;j:&af Jyi<l*US (Dan tiada

)tang memahamturya kccuali orang-orang yang berilmu). (Qs. Al
'Ankabuut f29l:43);'

4# i {3ti;!t )VlrU ,$'*A 4i$;,"i qaan di antara
tanda-tanda kehtasaan-Nya iolah tidurmu di walau malam dan siang
hari dan usahamu mencmi sebagian dari karunia-Nya). Suafu
pendapat menyebutkan, 'Pada susunan redaksi ini ada kalimat yang

didatrulukan serta diaktrirkan, dan perkiraannya adalatr 'g(itl g9 'U)

)Qu, M b €3$.ri #lJI (d* di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya

iAutt tiA* ,, pada ;rki malarn dan usaham, mencari sebagian

karunia-Nya pada siang hari)..

Ada juga yang berpendapat bahwa makna ayat ini sesuai

lafazhnya dibenarkan, tanpa ada kalimat yang didahulukan dan

diakhirkan, yalcni Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya yang
agung ialah batrwa kalian tidur di malaur hari dan di siang hari pada

sebagian kondisi untuk istirahat, yaitu seperti waktu tidr:r siang, dan

usaha kalian mencari sebagian dari karunia-Nya pada malam hari dan

siang hari. Semua itu dapat dilakukan pada kedua waktu tersebut,

sekalipun mencari rejeki lebih banyak dilate*an pada siang hari."

Pemaknaan yang pertama lebih sesuai dengan semua konteks
ayat, sedangkan pemaknaan yang lain sesuai dengan susunan

redaksinya di sini. Alasan disebutkannya tidur dan mencari karunia di
sini, serta menjadikan itu termasuk tanda-tanda yang menunjukkan
kekuasaan-Nya untuk membangkitkan kembali, yaitu, tidur
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menyerupai mati, sedangkan beraktivitas untuk memenuhi berbagai

kebutuhan dan upaya mencari penghidupan menyerupai hidup setelah

mati.

-zu!J' t ,,fi- *1 1)f' 4 Ot(sesungguhnya pada vans

demiaan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi lcaum yang

mendengarftan) matsudnya adatah yang mendengarkan ayat-ayat da4

nasihat-nasihat dengan pendengaran yang disenai dengan pemikiran

dan penghaydtan, sehingga mereka akan mendapatkan bukti yang

menunjukkan kekuasaan Allah unhrk kebangkitkan kembali setelah

mati.

tfr;r6;, Lfii ?'j4*); Jr|
lrehtasaan-Nya, Dia memperlilutkan

[menimbullranJ ketahttan dan lnrapan).

(dan di antarq tanda'tanda

lrepadamu Hlat untuk

Maknanya adalah :&i-'ol,
hlu Clf-1ya dibuang karena telatr dihrnjukkan oleh konteksny'i1 maka

tidak lagi bertungsi.

Ada juga yang berpendapat bahwa ini karena ada kalimat yang

didalrulukan serta dibelakangkan, dan perkiraannya adalah'Ott'&-i-l

,t6-l'U (dan Dia mempertihatkan kepadarru kilat di antara tanda-tanda

kekuasaan-Nya), sehingga ini merupakan bentuk 'athf (merurrgkaikan)

j umlah Ji' liyah kepada iumlah ismiltyah.

Bisa juga kalimat 'b;i-sebagai sifat unhrk maushuf yang

dibuang, yakni Ai, *l3 W.Sr;'r{ ,t6-l'Ut @,,,rdi antara tanda-tanda

kekuasaan-Nya adalah tanda yang Dia perlihatkan kepadamu

dengannya, dan di dalamnya terdapat kil10.. Pendapat lain

menyebutkan, perkiraannya I N'u 6i 6f Ott E-i N 'u: lllan

di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu

kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan terhadap tanda-

tanda kekuasaan-Nya).

Az-Zaijaj berkata, *tni berarti bentuk perangkaian iumlah

'illah (kalimat beralasan) kepada kalimat lainnya."

IDIR I

t
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Qatadah berkata, "Maksudnya adalatr menimbulkan ketakutan

bagi yang musafir dan menimbulkan harapan bagi yang muqim (tidak

musafir)."

Adh-Dhahhak berkat4 "Maksudnya adalah menimbulkan

ketakutan terhadap petir dan menimbulkan harapan terhadap hujan."

Yahya bin Salam berkata, "Maksudnya adalah menimbulkan

ketahukan dari dingin, yaitu tanaman, dan menimbulkan
harapan untuk hujuru yaitu untuk menghidupkan tanaman."

Ibnu Bahr berkata "Maksudnya adalah menimbulkan

ketakutan akan terjadinya kilat yang tidak disertai hujan, dan

menimbulkan harapan untuk turunnya hujan."

Dia lalu bersenandung,

a4r6 ojr tlt b G; w;t( y

"Jangan sampai kitat-Mu adatah kilat yang tak berhujan.roo

Sesungguhnya sebaik-baik kilat adalah yang disertai huj an.u

Manshub-nya (fr 6;L aaaUnkarena sebagai 'illah (sebab;

alasan).

wj i4 d*i !, -,# it1 )3i '4 $-3 (dan Dia
menurunlran air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan

air itu sesudah matfurya) maksudnya adalah menghidupkannya dengan

tumbuh-tumbuhan setelah kematiannya dengan kekeringan.

6J{- ;A ,iS 4" ,l Oy\esuns*thrrya pada yans
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
mempergunakan akalnya), karena orang yang berakal akan

mengetatrui batrwa itu adalah tanda yang dapat menunjukkan
kekuasaan-Nya yang sangat luar biasa.

rm Maksudnya adalah yang tidak disertai hujan.
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-t;\ E;lfi; 53i '?;i ;\ 4r$; ,3 (dan di antara tandalanda

lrchtasaan-Nya ialah berdirirrya langit dan bumi dengon iradat-Nya)

.maksudnya adalalU berdiri dan tertahan langrt dan bumi adalah dengan

kehendak dan kekuasaan Allah SWT, tanpa ada tiang yang

menyangganya dan tanpa ada hamparan yang ditempatinya.

At Farra berkata, "Maksudnya adalalL langit dan bumi tetap

berdiri dengan perintatr-Nya."

i;t il $ -jil i-'n {C' $y'i lkemuaan apabita Dia

memanggil kamu sekali panggil dmi bumi, seketika itu [iugal lcamu

lrBluar [dmi fuburfi maksudnya adalatl, kemudian setelatr kematian

kalian dan keberadaan kalian di dalam kubur, lalu ketika Dia

memanggit kalian dengan sekali pangglan, maka seketika itu pula

kalian keluar darinya dengan segera tanpa men-unggu sedikit ptur,

sebagaimana menyatrutnya orang yang patuh dan'taat ketika dipanggil

oleh orang yang memanggllnya yang sangat dia patuhi.

Kalimat 'i"i$'i(dari bumi)terkait dengan b3 (memanggit)

maksudnya adalah memanggil kalian dari bumi yang kalian berada di

dalamnya, seperti ungkapan jl '& \fiiit Jl&I 'u ltft (aku

memanggilkan dari dasar lembalu maka dia pr.rn muncul kepadaku).

Atau terkait dengan kalimat yang dibuang, yang merupakan sifat

untuk panggilan itu. Atau terkait dengan kalimat yang dibuang, yang

ditunjukkan oteh i'?j (kamu kchnr), yakni ft\i 'u &" ftalian
pun keluar dari bumi). Kalimat ini tidak boleh dinyatakan terkait

dengan 'o;.;i, sebab yang setet* r$tidak berpengaruh kepada apa

yang sebelunnya

Panggilan ini adatah tiupan sangkakala Israfil yang terakhir,

sebagaimana telatr dipaparkan.

Para ahli qira'ah sependapat urtuk membacanya 'oi}i,
denganfathah pada huruf taa'. Adalahkeliru orang yang mengatakan

bahwa ini dibaca it*,p (dikeluarkan), dengan dhammah dalam
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bentuk bina' lil maf'ul.Adapun yang terdapat dalam surah Al A'raaf
memang dibaca dengan dhammah.

ci'lV qStJsl 4 i 5i (dan kepunyaan-Nyalah siapa saia

yang ada di langrt dan di bumi) dari semua makhluk, tidak ada

sesuatu pun dipunyai oleh selain-Nya.

lrjts 5 3L (semua-Nya hanya kepada-Nya tunduk)

maksudnya adalah patuh dengan sepenuhnya.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr tunduk

dengan penghambaan.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah shalat.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr berdiri pada

Hari Kiamat, lqfril 5; ,i6i iF- i5- ([yaituJ hari [tretikal manusia

berdiri menghadap Tulwn semesta alam). (Qs. Al Muthatrifin [83]:
6), yakni berdiri untuk dihisab.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr dengan

bersaksi bahwa merekaadalatr para hamba-Nya

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr dengan

ik*rlas.

ilj-- 'i l;$l $i;- ,sif fr (dan Diatah yans menciptatran

[manusial dari permulaan, kemudian mengembalikan

[menghiduptranJnya trcmbali) setelatr kematian itu, maksudnya adalah

menghidupkannya kembali dengan kehidupan yang abadi.

*it" !-rf; it @o" menghi&tpkanrrya tccmbali itu adalah

lebih mudah bagi-Nya) maksudnya adalah, tidak ada kesulitan bagi-

Nya. Atau, lebih mudah bagi-Nya dibanding dengan kemampuan

kalian, dan dibanding dengan perkataan sebagian kalian kepada

sebagian lain. Jika tidak demikian, maka tidak ada artinya dinyatakan

Iebih mudahnya sebagiannya dari sebagian lainnya, karena segala
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sesuatu adalah sama untuk pengadaannya, yaitu cukup dengan

berfirman, "Jadilafu" maka itu pun jadi.

Abu Ubaid berkat4 "Orang yang menyatakan batrwa 5;
sebagai kata yang melebihkan sesuatu atas sesuatu lainnya, maka

pendapatnya tertolak oleh firman-Ny4 U;r\ Ji 4t't:tG: (Oan

yang demikian itu adalah mudah bagi Allah). (Qs.An-Nisaa' [4]: 30,

169; Al Abzaab [33]: 19,30).dan firrran-Nya, (il:, 'i'fi-{i<a""
Allah tidakmerasa berat memelihoa keduanya). (Qs. Al Baqarah [2]:
255). Orang Arab sendiri sering menggunakan jiif seUaga J9ti,
seperti dalarn ucapan Al Fafladaq berikut ini:

t,.l 1. !.1tt -.. -h.
dPt-l ;el t*,31'9> \+. tl ;iir:*st UA ,S$Lt

'Sesungguhnya Dzat yang telah mendirikan langit telah

memb angunlwn untuk kita runah yang tiang-tiangrrya mul ia dan

panjang!.

Maksudnya adalah Uj, ?rf (mulila dan panjang).

Ahmad bin Yahya Tsa'lab bersenandung mengenai itu,

c.Jl oyl'-;l ol'J.o) &
'Orang-orang berhoq aht moti. Namun bila aht noti,

ruaka itu adalah jalanyang aht bukan satu-satwrya orang yang

mengalanrinya'.

Maksudnya adalah )"ri'*i Gukan aku seorang). Contoh

lairurya adalah ucapan penyair berikut ini:

',pfr,tilr ry g;A ',5>V oG;1thy'a,"x
a

' Sungguh, Az-Zabarqan adalah benar-benar seorang dermov,an.

lrebaikannya pada ^T;ff: paceHik dan seorang yang

l-\\ti4'd J+W
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Maksudnya adalatr ,l.otii(dan seorang yang mulia)."

Abdullah bin Mas'ud membacany a ib * ir.
Mujatrid, Ikrimah, aan ean-Ohahhak berkata, "sesungguhnya

pengulangan itu lebih muda bagi Allah daripada permulaan, walaupun

semuanya mudah."

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, pengulangan

di antara para makhluk lebih mudah daripada permulaan.

. Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir pana gdt adalatr

unhrk para makhluk, yakni lebih mudah bagi para makhluk, karena

mereka dipanggil dengan satu pekikan, lalu mereka pun bangkit,

kemudian dikatakan kepada mereka, *Jadilah kalian," maka mereka

pr:n jadi. Itu lebih mudatr bagi mereka daripada menjadi setetes air

mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi

segumpal dagtng dan seterusnya.

!;"'i( 'J!-x xu 9"" bagi-Nyalah sifat yang Maha Tingg{). Al
Khalil berkata * Jlltadalah ii.LJr (sifat), 

_vakni .Jeli ';r.i, 
"r5 

6an
bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggr) ,it$:$ o:Fi e @i langit dan di

bumi), sebagaimana frman-Nya, 'oli\l )*) 6i {;rt 3i3
(Perumpamcun surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang

bertalcwa). (Qs. Ar-Ra'd [3]: 35), yakni sifatnya."

Mujatrid berkata, " 1r6'i( Jfii aAAah ucapan laa ilaaha

illallaah." Demikian juga yang dikatakan oleh Qatadah.

Az-zajjaj berkata, * i.;t'*$ +*i A etl( 'SlIt 1i (dan bagt-

Nyalah sifat Yang Maln f@gt di langit dan di bumi) maksudnya

adalatr firman-Nya, *-{; 5; it @o" menghidupkannya kembali

itu adalah lebih mudah bagi-Nya), dijadikan-Nya sebagai

perumpamaan bagi kalian yang mengenal sulit dan mudatr."

Ada yang berpendapat batrwa e\( $)i *Anya tidak ada

sesuatu pun yang menyerupai-Nya.
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Ada yang berpendapat bahwa apa yang dikehendaki-Nya akan

terjadi dengan uca?an irt (adilah)

Iklimat aW +gi I @i langit dan di bumi) terkait dengan

kandungan kalimat terdahulu. Maknanya adalatr, Allah SWT

mengenalkan sifat-Nya Yang Matra Tinggi, dan Dia menyifati Diri-

Nya dengan itu di langrt dan di bumi. Bisa juga kalimat ini terkait

dengan kalimat yang dibuang dengan anggapan sebagai haal

(keterangan kondisi) dari Jit( dari dhamirpada $t(
,'ifi fr (dan Diatah Yang Matu Perkasa) di dalam kerajaan-

Nya lagr Matra Kuasa yang tidak terkalatrkan. 5A Qagi Maha

Bijaksana) dalam segala perkataan dan perbuatan-Nya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ;t)., dia berkata, "(Maksudnya adalah) l# (bersedih

hati)."

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

meriwayatkan mengenai firman-Nya" ,#, dia berkata, "(Maksudnya

adalah) '6J-(bersedih hati).'Dari kata ini terdapat katai;)U)iy*g
artinya 'z;-rit (aib atau cela).

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, <2i;;i, dia berkata "(Maksudnya

adalah) n ;R(dimuliakan).'
Ad-Dailami meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Rasulullah

sAw bersabda, '&61 tt$l$-,jg 'u-$.lJ ,hr ,S'6 yqit'1;-'t,lrs ti1
'J;rt-'j ,r.utj 9r:.1ir q a,t::*5 .iii rgriilJr Ai f i:tci;.ti
#- t i';.\ ot #,i6 .*Wiq,#3,# i'i#l:kt:d.
!t $jg ofiriSt (Pada Hari Kiamat nanti Allah berfirman, "Manakah

ororg-orong yang dulu menyucikan pendengaran dan penglihatan

merelra dari seruling-seruling syetan Pisahkanlah mereka." Mereka

pun dipisahkan di tempat misi( dan minyak ambar. Allah lalu berkata

kepada para malailcat, "Perdengarkanlah kepada merelca dari tasbih-
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Ku, tahmid-Ku, dan tahlil-Ku." Lalu mereka pun bertasbih dengan

suard-suara yang sama sekali tidak pernah didengar yang seperti

itu)."'

Ad-Dainuri dalam Al Mujalasah meriwayatkan dari Mujahid,
dia berkat4 "seorang penyeiu berseru pada Hari Kiamat...." Dia lalu
menyebutkan riwayat menyerupai itu tanpa menyebutkan orang yang

meriwayatkannya daxi Rasulullah.

Ibnu Abi Ad-Dunya dalarn Dzamm Al Malahi dan Al
Ashbatrani dalam At-Targhib meriwayatkan dari Muhammad bin
Munkadir, riwayat menyerupai itu.

Ibnu Abi Ad-Dunya dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi dalam Sifat
Al Jannah meriwayatkan dengan sanad yang dinyatakan shahih olelr
As-Suyuthi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Di dalam surga ada sebuah

pohon yang besar cabangnya sejautr perjalanan penunggang kuda yang

gesit di bawah naungannya selama seratus tahun. Lalu para penghuni

surga, para penghuni kamar-kamar surgq dan lainnya, keluar dan

berbicang-bincang di bawatr. naungannya. Sebagian mereka

menggemari dan menceritakan pennainan dunia, lalu Allatr
mengirimkan angrn dari surga hingga menggerakkan pohon tersebut

dengan segala permainan yang pernatr ada di dunia."

Al Hakim dan At-Tirmidzi dalam Nawadir Al Ushul juga

meriwayatkan serupa ifu daxi Abu Hurairatr secara marfu'.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, sertia Al Hakim, dan dia menilainya
shahih, dari Abu Razin, dia berkata 'Nafi bin Al Anaq datang

kepada Ibnu Abbas dan berkata, 'Apakatr engkau menemukan shalat

yang lima waktu di dalam Al Qur'an?' Dia menjawab, 'Yd. Dia lalu
membacakan ayat, 6;j G ;it l;r.5 (matra bertasbihlah kepada

l0l Saya tidak menemukannya. Kesendiriannya meriwayatkan
menyebabkannya dha' if.
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Allah di waldu kamu berada di petang hori), dia berkata, 'Shalat

Maghrib. 3;";; '6 @"" waldu kamu berada di waldu Subuh),

shalat Subutr. Ei:: gan di waldu kamu berada pada petang har),
shalat Ashar. 6fli 'd.: (tu" di watau kamu berada di waldu

Zhuhur), shalat Zhuhur'. Dia juga membacakan ayat, ,5:. # Ut
{i)i1O"" sesudah sholat Isya).(Qs. An-Nuur [24]: 58)."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan darinya, dia berkat4 "Ayat ini menghimpunkan waktu-

wakttr shalal €u"tr G $, l;r.5 (maka bertasbihlah pcpada Altah

di walou lramu berada di petang twri) adalahMaghrib, dan Isya. q6
6i# (dan watdu lcamu berada di waldu Subuh) adalah Subuh. (#j
(dan di waldu kamu berada pada petang lnr) adalah Ashar. 'dS

'Uhji (dan di wafuu kamu berada di waWu Zhuhur) adalah Zhuhur."

Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

As-Sunni dalam 'Atnal. Yawn wa Lailalr, Ath-Thabarani, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Ad-Da'awat meriwpyatkan dari

Mu'adz bin Anas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda" 7.57l'7t
,rr &' t ab,,#ti'&t ss'Ji- os fi. sji q-rylt'n!I.r G,;.t1ri ;,tt* 'e:, *t ,f':\ii 9rjr1,!r.J 3i;.i' 'ii ,i:;,,2i ei tt;t
(Maulrah lralian aht beritahu mengapa Allah menyebut lbrahim
lrclrasihnya sebagai yang menyempurnakan janji? Karena setiap pagi

dan sore beliau mengucapka4 "Malra Suci Allah Allah di watdu kamu

berada di petang hari don wafuu kamu berada di wabu Subuh dan

bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi di walcu lcamu berada

pada petang hari dan wafuu koma berada di watau Zhuhur.').r02

Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

rm Sanadnya dha'rf.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalom Al Majma'(10/ll7), dan dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat para perawi dha'rf
yang dinilai tsiqah;'.

Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir Q1428), dan dalarn sanadnya terdapat Ibnu
Lahi'ah.
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Abu Daud, Ath-Thabarani, Ibnu As-Sunni, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW,

beliau bersabda, '^ft ,Ot;pi 'Et O# q, irr t 6b :'gF-'e J'6 ',i

L-g.t *;st b dt LH',it5iitai'oe-i *|,p\\?: pt'ir:;*sr,J G;.i'
-ii ,yi ,i uri 6':)'.$('.ot+ js u.s': W!'t;i.',"')\i ft dt',y ia,
N e. 'ritl 6 ':Jt\l €:- 'V qhtl lnarorgsiapa pada pagi hari

mengucapkan, "Maha Suci Allah pada waldu kamu berada di petang

hari danwaWu kamu berada diwaWu Subuh, dan bagi-Nyalah segala

puji di langit dan di bumi, serta di wafuu kamu berada pada petang

hari dan di walctu kamu berada ili wafuu Zhuhur. Dia mengeluarknn

yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang

hidup, serta menghidupkan bumi sesudah matirqn, dan seperti itulah

lramu akan dikeluarkan (dari fubur)," maka dia akan mendapatkan

apa yang dia luputkan pada harinya itu. Barangsiapa

mengucaplrannya pada sore hari, maka dia akan mendapatkan apa

yang dia tuputlcan pada malam harinya it ).'ot Sanadnya dho'if.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, ti? $ "lL (semua-Nya honya kepada-Nya tunduk), dia

berkata, *oti*) (tunduk) maksudnya adatah kehidupan, pembangkitan

kembali, dan kematian. Sedangkan dalam hat ibadah selain itu,

mereka tidak tunduk."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya, )-iL 5ti3 ;t
(dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya),

dia berkata, "(Maksudnya adalah) IJJ 0"Uit, mudah)."

Ibnu Al Anbari juga meriwayatkan darinya mengenai firrnan-

Nya, 4i[o 5-r; fr @"" menghiduplcanrrya kembati itu adalah tebih

rnudah bagi-Nya), dia berkata, "Pengulangan itu lebih mudatr terhadap

ro3 Sangat dha'if.
HR. Abu Daud (5076)
Disebutkan oleh Al Albani dalam Dha'if AI Jami' (5745).
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maktrluk, karena pada Hari Kialnat Allah hanya mengatakan,

'Jadilah', maka dia pun jadi. Sementara memulai penciptaan dari

setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari

segumpal daging."

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

meriwayatkan dariny4 mengenai firman-Ny4 t|?fi |Aili (dan bagi'

Nyalah sifat Yang Malw Tinggi), dia berkata *Tidak ada sesuatu pun

yang serupa dengan Dii."

4 # {t{. e,y ff ,$'g u$3 {3,;;,

fiY:7r 
'+6Ii a#iif*,4ii6{W 6.5i

;fi 6i ;l 6b-",G fi$,t€.r ;tE @ O# e
C{$j g,3l( 4ys'iir,y'};i {W,i6f
W i;i$ *t'4 s €D I'A;-{,.vdi1u
VJlo-,fii; @ |+- rfiig,'tK*i'4ai
,f, 6y@-'b;; i-n q v:z'K\, $U' &:
b; isyi; A -i3(i$ * ;jy# r$ V'?. ;(|(
3;W";icir,-,a,ViK?.@'tK*U;fr

"r*.+:t'ry&. fi 6Lb 4 6i{ @ 6'rt3
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il:Ii q: -q # rbU Fj'6 ;$r 4i |r,y
#;-i;-a;;i-ffi_';ir:"6t;-'rJ.d 3fiji$Yrr,$

l,*i- *il*:t Ay, elrt"3*_:
"Dia membuat perumparnaan untuk kamu dari dirimu sendirl
Apakah ada di antara hqmbasahayayang dimiliki oleh tangan

kananmu, sekutu bagimu datam (memiliki) rezeki yang telah kami
berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak

menggunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana
kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan

ayat-ayat bagi kaumyang berakal Tetapi orang-orang yang zhalim,
mengikuti hawa nafsanya tanpa ilmu pengetahuary maka siapakah

yang akan menanjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan
tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Maka hadapkantah

wajahmu dengan lurus kepada agamo (Allah); (tetaplah atas)titrah
Allah yang telah menciptakan manusia mcnurutJitrah itu Tidak

ada perubahan padafttrah Allah. Qtulah) agamo yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mcngetahui, dengan kembali bertobat
kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah sharat

dan janganloh kamu termasuk orang4rrang yang mempersekutukan
Allah, yaitu orang4rrang yang memccah-belah agama mereka dan

mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiop golongan merasa
bangga dengan apa yang ada pada golongan mereku Dan apabila
manusia disentuh oleh suatu bahtya, rnereka menyeru Tuhannya
dengan kembali bertobat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan
merasaka,n kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya,

fiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya,
sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami

berikan kepada mereka Maka bercenang-senanglah kamu sekalian,
kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu). Atau
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pernahlcah Kami menurunkan lrcpada mereka keterangan, lalu

keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apayang mereka selalu

mcmpersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila Kami rasakan

suatu rahmat pada manusia, niscaya mcreka gembira dengan

rahmat itu Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya)

disebabkan kesalahan yang telah dikeriakan oleh tangan mereka

sendiri" tiba-tiba mcreka itu berputns oso. Dan apakah mereka tidak

memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mclapangkan rezeki

bagisiapayang dikehendaki-Nyo dan Dit (pula) yang

menyempitkan (rezeki itu)? Sesmgguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum

yang beriman u (Qs. Ar-Ruum [30]: 28'37')

Firman-Nya" {A fr ;* (Dia membuat perumpamaan

untuk lramu)- Penjelasan maloa .1x'lt telah dikemukakan' Iuf*L i
pada kalimat 

-# i@*t dirimu sendiri) untuk ibtida'ul ghayah,

latazh ini dan majrur-nya berada pada posisi noshab sebagai sifat

untuk l\S,yabiperumpamaan yang diambil dari diri kalian sendiri,

karena hal itu adalatr yang paling dekat dengan kalian dan paling jelas

bagi kalian daripada yang tain. Jika perumpamaan untuk kalian itu

dengan perumpamaan dali diri kalian sendiri mengenai batilnya sylrilq

maka itu menjadi bukti yang sangatjelas dan sangat nyata

Allah lalu menerangkan p:rllTpamaan tersebut, g n {J S'agt (, a 'i4j, n # ,Kt7 (qakoh ada di'antara

hambasahaya yang dimiliW oleh tangan konanmu, sehfiu bagimu

dalam [menilikiJ rezeW yang telah kami ber.ikan kepadamu).

b pudu tI 6a,rnt* menunjukkan sebagian, sedangkan pada

kalimat .{U} ii adatah tambahan unttrk penegffi. Maknanya

adalah, apakah kalian memiliki sekutu dari kalangan hambasatraya

yang katian miliki pada apa yang Kauri anugeratrkan kepada kalian

itu? Penanyaan ini trntuk mengingkari.
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Kalimat {tj; y fiYt Q*f, kamu sama dengan mereka

dalam ftak menggunalanJ rezeki rrz) sebagai penimpal kalimat tanya

yang bermakna menafikan (meniadakan) dan memastikan makna
peniadaan persekutuan antara mereka dengan para hambasahaya

mereka mereka miliki terhadap harta mereka. Maksudnya, apakatr

kalian rela akan hal itu unhrk diri kalian, karena para hamba kalian itu
sama seperti kalian sebagai manusia, sehingga mereka menyamai
kalian dalam hak mempergunakan harta yang telatr Kami anugerahkan

kepada kalian dan menyertai kalian dalarn hal itu tanpa ada perbddaan

antara kalian dengan mereka?

?4"{ &36 Qramu takat kcpada mereka sebagaimana
lramu tahtt kepada dirimu sendiri). Huruf kaof im adatah na't (sifat)
untuk mashar yang dibuang, yakni kalian takut kepada orang-orang
merdeka yang serupa dengan kalian dalam hal kemerdekaan dan

kepemilikan hart4 serta dalarn hal bolehnya menggunakannya.

Maksudnya adalah peniadaan ketiga persekutuan itu di antara mereka

dan para hambasatraya mereka" kesamaan dengan mereka dan rasa

takutterhadap mereka.

Jadi, maksudnya bukan persekufuan, tapi
meniadakan kesamaan dan rasa takut, sebagaimana ungkapan ,i-! 6
6lrr{ ftau tidak mendatangi kami, maka bagaimana kau berbicara
kepada karoi). Mat<sudnya adalah penegakkan hujjah terhadap kaum
musyrik, karena mereka pasti berkata, "Karli tidak rela itu.,, Lalu
dikatakan kepada mereka, "Lalu bagaimana bisa kalian melepaskan

diri kalian dari penyekutuan para hambasatraya kalian, kendati mereka
sama seperti kalian sebagai manusia, sedangkan kalian justru
menjadikan hamba-hamba Allah sebagai sekutu bagi-Nya?"

Dikarenakan tidak benarnya persekutuan antara hambasatraya
dengan majikan dalam hal yang dimiliki oleh majikan, maka tidak
benar persekutuan antara Altah dengan makhluk-Nya, padatral semua
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malihluk adalah hamba Allah Ta'ala, dan tidak ada tuhan selain Dia,

tidak ada sekutu bagi-Nya.

, Jumhur membacanya 'P\ dengan nashab karena sebagai

ma'mul dai mashdar yang di-idhafah-kan (disandarkan) kepadafa'il-
nya. Sementara itu, Ibnu Abi 'Ablah membacanya detgan rafa'
karena meng- i dhafah-t an mas hdar kepada maf ' ul -nya.

,"r:ii Ei' A$4 (demiktanlah Kami jelaskan ayat-ayat)

dengan sangat terang dan jelas. 6J43- /j- (bagi kaum yang

beralra[), karena merekalatr yang dapat memanfaatkan ayat-ayat yang

diturunkan dan bukti-bukti alam dengan menggunakan akal mereka

dalam mencermati, menghayati, dan memikirkannya.

selar{utnya Allatr berfirman, * ei:6fr i{A a.$l 3 ,l
(Tetapi orang-orang yang zhalim, mengihtti ha,na nafsurrya tanpa

ilmu pengetahuan). Maksudnya, mereka tidak memikirkan ayat-ayat

itu, tapi mengikuti hawa nafsu mereka yang menyeleweng dan

pandangan-pandangan rusak mereka yang menyimpang.

Posisi * AQanpa ilmu pengetahuan)adalah nashabkarena

sebagai haal (keterangan kondisi), y.atcni dalam keadaan tidak
mengetatrui batrwa mereka berada di atas kesesatan.

{iti Wl it a$ 5!i 1mn*a siapakah yang akan menunjuki

orang yang telah disesatlcan Allah?) maksudnya adalah, tidak ada

seorang pun yang dapat menunjukinyq karena bimbingan dan

petunjuk adalah dengan takdir dan kehendak Allah.

bq; ,i, fr 113 @ary tiadalah bagi mereka seorang penolong

pzn) maksudnya adalah, tidak ada bagi orang-orang yang disesatkan

oleh Allah itu para penolong yang dapat menolong mereka dan

mencegah adzab Allah SWT atas mereka

Allah SWT kemudian memerintahkan Rasul-Nya untuk

mengesakan dan menyembatr-Nya, sebagaimana diperintahkan

kepadanya , ( ,; -u#. i)i;j ;fi (matra hadaplcanlah wajahmu
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dengan lurus kepada agamo [AAah]). Allah menyerupakan menetapi

agama dengan kan wajah kepadanya Manshub-nya 6ri
adalah karena sebagai haal darifo'it Ct, atau dari maful-nya, yakni
condong kepadanya dengan lurus di atasnya tanpa menoleh kepada

agama-agama lain yang batil '

W ,16t g 6t 6i gjt-([tetaptah atasJ fitrah Ailah yang
telah menciptakan manusia merurut fitrah irz). Asal makna iii4ir
adalah ul4Jt (naluri bawaan), adapun maksudnya di sini adalah agama,
yaitu Islarn dan tauhid

' A[ Wahidi berkata, "Demikian pendapat para mufassir
mengenai 6i 3:.8-."

Adapun maksud ,i6in (manusia) di sini adalah yang Allatr
fitratrkan di atas Islam, karena orang musyrik tidak difitratrkan di atas

Islam. Walaupun khithab ini kfiusus unhrk Rasulullatr SAW, namun
umatnya tercakup bersarnanya.

Al Qurthubi berkata, "Demikian menurut kesamaan pendapat

para ahli takwil."

Pendapat yang lebih tepat adalatr mengartikan manusia di sini
secara umum tanpa membedakan antara yang muslim dengan yang

kafir, dan mereka semua difitrahkan demikiarr kalau saja tidak ada

faktor-faktor yang memalingkan mereka, karena sebab faktor-faktor
itulah mereka menjadi kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadtis

shahih dari hadits Abu Hurairah dalam Ash-Shafuifu, dia berkata:

Rasulultalr SAw bersabda, i:yi, ,* 'nj- l\ )ii 'u 6 (Tidaft"ada
seorang bayi pun kccuali dia dilahirkon di atas /itrah)

--dalam riwayat -lain disebutkan:- aryl '6i ,#, lS ,P'u W. o:;er|Y ,ic+ ry.'qit '€lt tts ,urL1"is ,gCei!-s ,g.,;:r{-
tio:g {dilahirkanJ di atas igo.o ini, ot*" tetopi tredua ibu-
bapalmyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang
Nasrani, atau seorang Majusi, sebagaimana binatang melahirkon
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binatang dalam keadaan semliurna, adal@h kalian menemulconnya

dalam lreadaan terpotong (hidung, telinga, atau lainnyaJ?).

Abu Hurairah lalu berkata "Bacalatr jika kalian mau, yi,i {}t
;jfr ,/4 'b-;i iW ;Ai 5 $i gturptah atasJ fitah Attah yang

telah menciplakan manusia menurut /itrah itu. Tidak ada perubahart

pada/itrah Allah)."rM

Dalam riwayat lain disebutkan I Wilw pf
(sehingga lralianlah yang memotongrya). Insyaallah

pembahasan bagan ini akan dikemukakan riwayat

menguatkan hadits Abu Hurairah ini.

Jadi, setiap manusia tetatr difitratrkan demikian, yakni

diciptakan di atas agama Islam, akan tetapi iman dan Islam tidak

dianggap berdasarkan {tratr itu, tapi iman dan Islam dinilai dari

syariat. Demikian pendapat sejumlah sahabat dan generasi setelah

mereka. Juga pendapat sejumlah mufassir, dan inilah-pendapat yang

benar.

Pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

fitah di sini adalah Islam, merupakan madziabnya mayoritas salaf.

Ulama lainnya mengatakan bahwa itu adalah permulaan yang Allah

memulainya dari itu, karena Allah memulai mereka dengan ketetapan

hidup, mati, batragia, dan sengsara.

Dalam perkataan orang Arab, ,ydt adalah ts#:;, (yang

memulai). Ini pijakan mereka yang memaknai fitrah di sini secara

bahasa dengan mengesampingkan maknanya secara syar'i, padahal

menurut kesepakatan para atrli syariat, makna yang syar'i harus

didahulukan daripada makna batrasq dan hal ini tidak bertentangan

dengan disebutkannya fitrah di dalam Al Kitab dan Sunnah yang

sebagiannya memang memaksudkan makna secara bahasa, seperti

tM Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (4775) dan Muslim (4D048) dari hadits Abu Hurairah.

tik ,p
di akhir

lain ,:U
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firman-Nyu ,6{5 e$il ;16, ;t 3fr (Segala puii bagi Attah

Pencipta langit dan bumi). (Qs. Faathir [35]: l). Maksudnya adala]r

4#t 4y (pencipta keduanya @ fans memulai keduanya). Juga

seperti firman-Nya, ;;' ,sit lji 'i O rZ (Mengapa atu tidak

menyembah [TuhanJ yang telah menciptakanfzl. (Qs. Yaasiin [36]:
22), h,arem tidak ada perbedaan pendapat bahwa maknanya secara

batrasa memang itu. Akan tetapi perbedaan pendapat terjadi mengenai

makna syar?i untuk fithrah, yaitu apa yang disebutkan oleh orang-

orang terdatrulu, sebagaimana telah kami jelaskan.

Manshub-nya {}t adalah karena sebagai mashdar yarg

menegaskan kalimat sebelumnya.

Az-7ayaj berkata, "ltrlfazh {}t- posisinya nashob dengan

makna lr r,l+it'l (iL"tifrU fitah Allah).'

Lebih jauh dia berkata, "Karena makna 1,glL i$.r ,S lmatra
hadaplranlah wajahmu dengan lwus kcpada agarna [Allahfi adalah,

ikutilah agama dan ikutilah fitrah Allah."

Ibnu Jarir berkata" *Itu adatah mashdar dari'makna ;fi
6W, karena maknanya adalah, Allah memfitrahkan manusia di atas

agama (Islam)."

Ada juga yang berpendapat batrwa manshub-nya itu karena

sebagai anjuran, yakni tetapilah fitrah Allah, atau hendaklah kalian

menetapi fitrah Allah. Pendapat ini disanggah oleh Abu Hayyan, dia

berkata" "Kalimat anjuran tidak disembunyikan, karena merupakan

pengganti dari fi'L, dan kalau itu dibuang maka dibuang pula

penggantinya dan yang digantinya." Pandangan ini lalu disanggah,

bahwa itu adatah pandangan orang-orang Bashrah, sedangkan Al
Kisa'i dan para pengikutnya membolehkan itu.

' 
Kalimat jri ,*) lrfi' { Qta* ada perubahan pada fitrah

Allah) sebagai penjelasan alasan untuk yang sebelumnya, yang berupa

perintah untuk menetapi fitah. Maksudnya, tidak ada perubatran dari
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pihak Allah pada fitrah manusia yang telah A[ah tetapkan pada

mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah pola nafi

(peniadaan) yang maknanya larangan. Yakni: janganlah kalian

merubah ciptaanAllah.

Mujahid dan Ibrahim An-Nakhali berkata, "Maknanya adalah,

tidak ada perubahan untuk agama Allah.'

Qatadatr, Ibnu Jarir, Adh-Dhahhak, dan Ibnu Zal.dberkat4"lrlri

terkait dengan keyakinan."

Ikrimah berkata, "Tidak boleh ada perubatran pada ciptaan

binatang, misalnya dengan mengebiri pejantannya."

4t -l-li 4Y (itulahJ agama yang lurus) maksudnya

yaitu, agama yang diperintatrkan untuk menghadapkan wajah

kepadanya itu adalah aguna yang lurus. Atau, menetapi fitrah adalatt

agama yang lurus

'oA;-{ nAt 'Et 6<JJ Qetapi lcebanyakan manusia

tidak mengetaftu),sehingga mereka tidak melaksanakannya.

At'# (dengan kcmbali bertobat kcpada-Nya) maksudnya

adalatr dengan kembali kepadanya dengan tobat dan il*rlas, serta patuh

kepada-Nya, dengan menjalankan perintatr-perintah-Nya dan

menjauhi larangan-larangan-Nya. Contoh pengertian ini adalatr

ucapan Abu Qais bin Al Aslat berikut ini:

ti:t'ts'rt; r*j) * ,tlv Gs ov

"Jika rnereka kembali, bani Sulaim

beserta Hcwazin, kaum merelca, juga telah kembali."

Al Jauhari berkata, *&t Jt ir'Uf artinya menghadap dari bertobat

kepada-Nya."

Manshub-nya ';of$ aaaUnkarena sebagai haat daifa'il'{1.
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Al Mubarrad berkata, "Karena makna U*, pf adalatr tfrl
&*\(hadapt<anlatr wajah kalian).' tYakni bentuk jarnakl.

A[ Farra berkata, "Maknanya adalab 'o*',:l;'{r'*i 
el6

*! t*ut" hadapkanlah wajatrmu dan orang-orang yang bersamamu

dalam keadaan kembali bertobat kepada-Nya)."

Demikian juga perkataan Az-Za11aj, dia berkata, "Perkiraannya

adalatr 'gfi 'ul*i eb (maka hadapkanlatr wajatrmu dan umahnu).

Jadi, haal ini dari lafa^jamak. Bisa juga yang dirangkaikannya itu
dibuang karena telatr ditunjukkan oleh lafazh '4."

Ada juga yang mengatakan bahwa manshub-nya itu karena

sebagai Hnbar ori yang dibuang, yakni *l'ry ,it{', (dan jadilatr

kalian kembali bertobat kepada-Nya), karena kJimat a 6K {;
'4+- qfii (dan ianganlah lamu termasuk orang-orang yang

memper s e httukan Allah) menunjukkan itu.

Altah SWT kemudian memerintahkan mereka untuk bertakwa

setelatr memerintahkan mereka unttrk bertobat, lfr't (dan

bertalcwalah kepada-Nya), dengan menjautri perbuatan-perbuatan

maksiat terhadap-Nya. Kalimat ini dirangkaikan kepada li'l yang

diperkirakan yang me-nashab -t{ai 6f}.

"):5Ji'b{.V(sertadirikanlahshatat)yangtelatrdiperintahkankepada kalian, 'i'+- rX 4 'tK $j @an janganlah lmmu

termasuk orang-orang yang mempersekutulcan) Allah.

Finnan-Nya, q4ij'q F#-tf; 6-$i'a lraitu orans-

orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi

beberapa golongan) sebagai badal dari yang sebelumnya dengan

mengulang parttkel jaar. Lafazh $$r 6srmalrrn ii;ir lgotongan-
golongan). Maksudnya adalatr, janganlah kalian menjadi termasuk

orang-orang yang berpecatr-belatr menjadi golongan-golongan dalam

agama, yang saling fanatik dengan golongannya masing-masing, yaitu

berupa para pelaku bid'ah dan para penunrt hawa nafsu.
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Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

orang-orang yang memecah-belah agarna mereka menjadi golongan-

golongan adalah kaum Yahudi dan Nasrani.

Hamzah dan Al Kisa'i membacany"'i4; rjiri lmeninggalkan
agama mereka). Qira'ahini diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thatib.

Maksudnya adalah meninggalkan agam4 mereka yang semestinya

mereka ikuti, yaitu tauhid. Penafsiran ayat ini telah dipaparkan di

aktrir suratr Al An'aam

i;; i7 6, gz ?Gao-fiap golonsan merasa bangga

dengan apa yang ada pada golongan merelca) maksudnya adalah,

masing-masing golongan itu dengan agama yang dibangun atas dasar

yang tidak benar itu merasa senang dan bangga. Mereka mengira telah

berada di atas kebenaran, padahal tidak ada sedikit pun kebenaran di

tangan mereka.

Al Farra berkata" "Bisa juga firman-Nyq &-:fi 6$l A
($llLU) @aitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka

dan mereka menjadi beberapa golongan) dianggap sebagai kalimat

permulaan, sebagaimana bisa juga dianggap bersambung dengan yang

sebelumnya."

'1 ;6i ,fi 6V (dan apabila manusia disentuh oleh suatu

bahaya) maksudnya adalah pziceklik dan kelaparan atau penderitaan,

{t tf' lmereka menyeru Tuhamya) agar menghilangkan itu dari

mereka, dan mereka meminta tolong kepada-Nya. ilL'$ {arngrn
lrembali bertobat trcpada-Nya), tidak mengandalkan kepada selain-

Nya.

Ada juga yang ' bahwa maksudnya adalah

menghadap kepada-Nya dengim sepentrh hati mereka.

"^fr li -i36 $ 'i (tremudian apabila Tuhan merasalan

kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya) dengan

memperkenankan doa mereka dan menghilangkan kesusahan itu dari
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mereka, 'r5A U; # bi 6l Qiba-tiba sebagian dari mereka

rnempersehttukan Tuhanrrya). f3! di sini adalah fujaiyyah
lmenunluttan tiba-tiba) yang berperan sebagai penimpal kalimat
syarat, karena kata ini seperti faa' dalam fungsinya untuk

mengurutkan. Maksudnya, maka tiba-tiba saja segolongan dari mereka

berbuat syrrik, padahal mereka tadinya berdoa kepada-Nyq lalu Allah
melepaskan mereka dari apa yang sedang mereka alami. Redaksi ini
merupakan ungkapan yang mengherankan perihal mereka, mengakui

keesaan Allah SWT saat susalL namuR kembali sylrik setelatr

dihilangkannya kesusatran itu dari mereka.

Huruf laam pada firman-Ny\ ;i4,( q'r;1. @ehingga
mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami berilan kcpada
mereka)adalahhttruf laamtay(menunjukkansupaya).

Ada yang mengatakan bahwa ini adalah huruf laamul amr
(menuqiukkan perintah) dengan maksud ancaman.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah huruf laamul
' aq ib ah (menuqi ukkan akibat).

Allah SWT kemudian meng-khithab mereka yang bersikap

demikian, ,<rj53 3j1L W (maka bersenang-senonglah kamu

selralian, kelak kamu akon mengetahu) akibat perbuatanmu dari
bersenang-senang yang segera sirna itrl yaitu adzab yang pedih.

Jumhur membacanya 'W|dalam bentuk khithab. Sementara
itu, Abu Al Aliyatr membacanya dalam bentuk bina'lil maful.

Dalam Mushaf Ibnu Mas'ud dicantumkan r;3.i1t (maka
hendaklatr mereka bersenang-senang).

&t" ktgj'f (atau pernahkah Kami menurunkan kcpada
mereka keterangan). il ud.luh pemutus, dan pertanyaan ini urtuk
mengingkari. irri.ilr adalah ,y*B jelas. iKi- fr Q"t"
keterangan itu menunjukkan), yakni ,)U (menu4iukkan), seperti
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firman-Ny q ,frt, {+ U- 6y{ff, ltntitalt kitab [catatanJ Kami yang

menuturlran terhadapmu dengan benar). (Qs. Al Jaatsiyah [45]:29).

Al Farra berkata, "Orang Arab kadang me-ta'nits latazh
irririlr. Mereka mengatakan i,rir*rr 'tJsb y.'"r>bi ltetap ditetapkan

penjelasan kepadamu). Adapun menurut orang-orang Bashratr, men-

tadzkir-nya adalah lebih fasih. Demikian juga yang dicantumkan di

dalam Al Qur'an. Sedangkan men-ta'nits-nya, mereka juga

membolehkanny4 karena maknanya lliji. gfiurn muannats!."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud irti.ilr di sini

adalatr i:,tiJr g."toasaan).

'tj# .r, '$( (1 ($rebenaranl apa yang mereka selalu

mempersehttukan dengan Tuhan) maksudnya adalah yang

menunjukkan penyekutuan kalian terhadap Atlah SWT. Bisa juga

huruf baa' di sini adalah sababiyyah (menur{ukkan sebab), yakni

disebabkan hal yang karenanya mereka menyekutukan Tuhan

'^-t ;61A;ai("y {aan apabila Kami rasalan suatu rahmat

pada manusia), yakni kesuburan, kenikrratan, kelapangan, dan

kesehatan. UV; (niscaya mereka gembira dengan rahmat itu), yutlr
kegembiraan yang angkuh, bukan kegembiraan yang mengandung

kesyukuran dan kesenangan karena sampainya rahmat itu kepada

mereka. Vt35 44 +i;atj;"1 ,F,S (katakanlah "Dengan karunia

Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu merelca bergembira....")

(Qs. Yuunus [0]:58).
Altah SWT kemudian berfirman, W # uL, @* apabila

merelra drtimpa suatu musibah [bahayafl, yakni kesusatran dalam

bentuk apa pun. 'ft$ :;:1 6, (disebabkon kcsalahan yang telah

dilrerialan oleh tangan mereka sendiri),yakni 'ry.i r.ii. 1615s6abkan

dosa-dosa mereka). 'brffi-$ 6t Qiba-tiba *tiit- itu b'erputus asa).

ifir lya*i dari 'b1$ aiAah Uerprtus asa dari ratrmat. Demikian
yang dikatakan oleh Jumhur.
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Al Hasan berkata, *LlAt artinya meninggatkan kewajiban-

kewajiban terhadap Atlah SWT."

Jumhur membacanya oirfu- dengan dhammah pada huruf
nuun.

Sementara itu, Abu Amr, Al Kisa'i, dan Ya'qub membacanya

oiit-dengan kasrah.

#;- $- 34i g;- jrl"i W- 
tif (dan apatroh mereka tidak

memperhatilran balwa sesunggtrtnya Allah melapangkan rezeki bagi
siapa yang dilcehendalci-Nya) dafi antara para harnba-Nya dan

melapangkan baginya 3Sj (dan Dia tputal yang menyempitlwn

[rezeki ituD bag siapa yang dikehendaki-Nya untuk kemaslatratan

dalam melapangkan bagi siapa yang dilapangan untuknya dan dalam

menyempitkan bagi siapa yang disempitkan untuknya.

'tt$- r3,J ;1,1y'gful?esunggnnya pada yang demifuan itu
benar-benar terdapat tanda+ando fircfuasaan AllahJ bagi koum yang

berilnan), yang mereka menjadikan itu sebagai bukti-bukti kebenaran

yang menur{ul&an kesempurnaan kekuasaan Allah, serta betapa detail

dan mengagumk4nnya ciptaan-Nya.

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Dulu orang-orang musyrik biasa bertatbiyah , 'O5
'*Ji 6i '^*;J 'en '$ W--fi I ,, U--;\ \(kami penuhi panggilan-Mu.

Tidak ada sekutu bagi-Mu keuali satu sekutu, dia milik-Mu, Engkau
memilikinya dan dia tidak memiliki). Allah lalu menurunkan ayat, ,$'i4j i &gl iKf e n €J @pakah ada di antara hambasahaya

yang dimiliki oleh tangan kananmu, sehttu bagimu)."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia
berkata, "Itu mengenai ttrhan-futran. Berkenaan dengan itu, Dia
berfirman, 'Kalian takut mereka akan mewarisi katian sebagaimana

sebagian kalian mewarisi sebagian [ain'."
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Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, mengenai firman-)/ / ,, /
Nyu, lll ,Y- }* 1 (tidak ada perubahan pada fitrah Allah), dia

berkata, "(Maksudnya adalatr) agama Allah. 4( 3-7i Art
(frtulahJ agamayang lurus), yakni ketetapan yang lurus."

Diriwayatkan oleh Abdunazzaq, Ibnu Abi Syaibatr, Ahmad,

An-Nasa'i, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu

Mardawaih, dari Al Aswad bin Sari, batrwa Rasulullah SAW

mengirim suatu brigade ke Khaibar, lalu mereka memerangi kaum

musyrikn, dan pemerangan itu hingga ke anak-anak. Tatkala mereka

datang, Nabi SAW bersabda" t-{l' ,y ,iv '€"V 6 (Apa yang

mendorong kalian membunuh anak-anak?) Mereka menjawab,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka anak-anak kaum musyrik."

Beliau lalu bersab du, q ! s* d y{,t t,f;tir ir}f ir €3V ,y't
qu. W af ,;. s}4/l, ,)" \t'$ 1;t (aukankah orang-orans
terbaik lcalian honyalah anak-anak kaum muryrik? Demi Dzat yang
jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ado satu jiwa Wn yang terlahir
lrecuali di atas fitrah flrcsucianJ hingga lisanrrya dapat

mengatakawrya).tos

Ahmad meriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullatr, dia
berkata: Rasulullatr SAW bersabda, 'a:b'*i- ,j; {g, &'n;- iy y
(:F 6fi rfrS rl1'atLJ.'ab * ,i$ ,iiL).(Setrap anak dilahirkan di atas

tot.Dha'i7

HR. Ahmad (4D4); Al Hakim Qll23); dan Abdurrazzaq dalarn Al Mushannaf
(tvt22\.

Al Hasan Al Bashri meriwayatkan seciara 'an'anoh.
Ibnu Al Madini berkat4 "Dia tidak mendengar dari Al Aswad bin Sari'."
Ad-Daraquthni berkat4 "Riwayat-riwayat murs al-nya dha' if."
Saya katakan: Saya dapati Syaikh kami Al Albani menilai shahih hadits ini

dalamAsh-Shabihah (402), dan dia berkata"'?,1Hasan menyatakan mendengar dari
Al Aswad bin Sari' dalam riwayat Al Hakim."

Saya katakan juga: Al Hafizh berkata dalam biographi Al Aswad bin Sari',
"Telah meriwayatkan darinya Al Hasan dan AMurrahman bin Balcah."

Ibnu Manduh berkata, "Tidak benamya a Al Hasan darinya."
Demikian juga yang disebutkan oleh pengarang Asad Al Ghabah. Silakan lihat

T a h dzi b At-Tahdz ib (l /29 5).
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fithrah fircsucianJ hingga lisonnya dqat mengungkapkannya. Bila

lisannya telah dapat mengmglcqlanrrya, mala dia bisa bersyrhr
atau htfur).r6

Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Ar-Rabi bin Anas, dari Al
Hasan, dari Jabir.

Ahmad dalam Al Mtunad berkata: Yahya bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami,

Qatadah menceritakan kepada kami dari Mutharif, dari Iyadh bin

Hammad, bahwa pada suahr hari Rasulullah SAW menyampaikan

khutbatr, lalu dalarn khutbatrnya beliau ber.sqbda menceritakan dari

Altah sIIr 
"*'&(t 

o#*lr '#';$p ;d? ;@ neq'c,it; jt:
P ',Arf 6 l4b ei,?i'grl tOoi sesungguhrrya menciptatran

lnmba-lrumba-Ku semuanya lurus. Lalu mereka didatangi oleh para

ryetan yang kcmudian menyesatkan mereka dori agama mereka, dan

mengharamkan bast mereko apo yang Alil lulalkan bagi

merelra...).r07

'orlrj- 4-if3L,i{tw1';s'q(i]13 i3L,afifi e6

)ieVas;afrv6 6jr,j3i'ri;ryLAW
,1itj6 fi A ar\j jlQ q, fir,V\t ^-- U,;fr oli

t6 Dha't1
Dikeluarlon oleh Ahmad Q1353) dan Al Haitsami dalam Al Majma' Q Dlt).
Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanadnya terdapat

Abu Ja'far Ar-Razi, perawi tsiqdh rimrm kredibitasnya diperdebatkan."
Saya katakan: Ada dua alasan untuk ini:
Perlama: Abu Ja'far dikatalon oleh Al Hafizh,*Shaduq, hapalannya buruk."
Kedua: Al Hasan adalah soorang mudallis dan kadang meriwayatkan secara

'an'anah,
tw shahih.
HR Ahmad (41162).
Ini merupakan bagian hadits yang dikeluarkan oleh Muslim (412197) dari hadits

Iyadh bin Himar Al Mujasyi'i.
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i'4'* -gi f '#L ds rtt @ t;;x p

,ilit A uL"i, @6F; & W "fi ;4 r4rrA.n6i
|4.;,;iU'og" k e u"-l( U tfu;! bfi;6

#i ii'n :1'";;* T;',;(- ;\ & q +4)i eg,,Wr fr
'ot ii:J" ;*y91t Ji ;, ":r&i:t 5 ; @t'b;rL.

U{,1iy",4}5 u g;rpi i};i Wr|" i7( "f,@
'i;' e'fr$i ** &i A;6 ++u:; bJ @ 

-"4{Ji

@ i;3r3 lu; .p uW; -,$,il,trt G;ej
*Maka berikanlah pada kerabotyang terdekat ahan haknya,

demihian (pula) padafakir miskin dan orang-orang yang dalam

perjalanan. Italah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari
keridhaan Altah; dan merekalah orangorang yang beruntung. Dan

sesuatu riba (tambahan) yang hamu berikan agar dia bertambah
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu malcsudkan

untuk mencori keridhaanAllah, maka (yang berbuat demikian)
itubh orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). Atlahlah

yang menciptakan kamu, kemudian memberimu reTeki, kemudian

mematikanmu, kemudian menghiduphanmu (kembali): Adakah di
antara yang kamu sehutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat

sesuatu dariyang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha

tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Telah nampak
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kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan

mnnusia, supayaAllah tmerosakan kepoda mereka sebagion dari
(akibat) perbuatan mcreka, agar mereka kenboli (ke jalan yang

benar). Katakanlah, 'Adtkarrlah perjalanan di muha bami dan

perhatikan bagaimana kcsudahan orang4rrang yang dahulu
Kebanyakan dari mereka itu adalah orang4tang yang

mempersekutukan (Allah)'. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu
kepada agarruryang lurus QSlanq sebelum datang dariAllah suptu
hariyang tah dapat ditotak (hedatangannya); pada hari itu mereka

terpisah-pisah. Barangsiapa yang kafr naka dia sendirilah yang
menanggung (akibat) kekalirannya itu; dan barongsiapa yang

beramal shalih rruka untuk diri trcreha sendirilah mcreka
menyiapkan (tempat yang menyenanghon), agar Allah memberi

pahala kepada orarrg4rrang yang berhun dan beramal shalih dari
karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidah menyulcai orangetang yang
ingkan Dan di antara tand*tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia

nungirimhon angin sebagaipembawa berita gembira dan untuk
merasakan kepadamu sebagian dari rahmabNya dan supaya kapal
dapal berlayar dengan perintah-Nya dan Quga) supaya kamu dapat

mencari karunia-Nya; mudah-mudahan kamu bersyakun n

(Qs. Ar-Ruum [30]: 38-40

Allah mengisyaratkan kepada mereka yang dilapangkan

rezekinya agar bersikap peduli terhadap kaum kerabat dan orang-

orang yang membututrkan, i3 i*i( $ ,2(i @alca berilcanlah pada
lrcrabat yang terdekat akan habtya). I{hithab ini untuk Nabi SAW,
dan umatrya meneladani beliau. Atau untuk setiap mukallaf yang
Allah lapangkan rezekinya Didatrulukannya memberikan kebaikan

kepada kerabat adalah karena sebaik-baik sedekatr adalatr yang

diberikan kepada kerabat terdekat, yaitu sedekah yang berlipat ganda

TAFSIR FATTIUL QADIR 699



patralanya dan silaturatrim yang sangat disukai. Jadi, berbuat baik

kepada kerabat terdekat adalah sedekah, silaturahim, dan kebajikan.

J^Xl ;5 i^*jtj (demtktan [putal pada fa6r miskin dan

orang-orang yang dalam perjalanan) yakni, berikanlah kepada fakir
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan hak mereka yang

harus diberikan kepada mereka.

Dikhususkannya penyebutan ketiga golongan ini karena

mereka merupakan golongan yang paling utama untuk diberi derma.

Dan, hal itu merupakan kewajiban bagr setiap yang memiliki
kelebihan harta dari kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang

menjadi tanggung j awabnya.

Ada perbedaan pendapat mengenai hukum ayat ini, tetap

berlaku atau dihapus?

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat ini dihapus oleh

ay at-ay at tentang perwarisan.

Ada yang mengatakan batrwa hukum ayat ini tetap berlaku,

dan bagi seorang kerabat mempunyai hak terhadap harta kerabatnya

yang kaya. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah.

Mujahid berkata, *Tidak diterima sedekatr dari seseorang yang

mahmmnya fterabat dekatnya) sedang membutrhkan."

Muqatil berkata, *Hak orang miskin adatah diberi sedekah, dan

hak ibnu sabil adalah bertamu."

Ada yang berpendapat bahwa maksud ,lfri"dululrNabi SAW.

Al Qurthubi berkata, "Pendapat pertarna lebih tepat, karena

hak mereka telah dijelaskan dalam Kitabullah, );)J & ;tr'ot
6;31 q5 (Matra sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,

lrerabat Rasul). (Qs. Al Anfaal [8]: 4l)."

Al Hasan berkata, "Sesungguhnya perinJatr untuk memberi

kepada kaum kerabat adalah anjuran."
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$ta'ot ;<.-li# i[a lttutan yans tebih baik bagi orang-

orang yang merrcui keridhaan Allah) maksudnya adalah, memberi itu

lebih utama daripada tidak memberi bagr yang ingin mendekatkan diri
kepadaAllah SWT.

6iJ)lJi P 4& @an merekalah orans-orans yans

beruntung) maksu&rya adalah, memperoleh keinginan mereka karena

mereka berinfirk untuk mendapat ridha Allah dan dalam rangka

menj alankan perintah-Nya

V.j A frt; -6 
@r" sesuatu riba [tambahanJ yang kamu

berikan). Jumhrn membacany" frV dengan madd yang bermakna
'Arbl ftarnu berikan).

Mujahid, Humaid, dan Ibnu Katsir membacanya dengan qashr

(tanpa madd)yang bermakna '$;i t(apa yang kamu latarkan).

Kemudian mereka sepakat membaca dengan madd pada

kalimat iS q,:4U V @an qa yang kamu berikan berupa zakat).

Asal malna qlr aaaan ii(yr ltamUatmn). Pemaknaan qira'ah dengan

qashr dibawakan kepada qira'ah dengan madd, karena maknanya

adalah, apa yang kamu kerjakan dalam bentuk pemberian, seperti

ungkapan $tp ',$i|'lL" 't5 (Anda melakukan kesalatran dan juga

melphrkan yang benar). Makna ayat ini ud"l+, apa yang kalian

berikan berupa tambahan yang tidak ada penggantinya

(kompensasinya). 46i )6 O V.A.(agar dia bertambah pada harta

manusia) maksudnya adalatr bertambah dan berkembang harta

mereka. $ft .!i;-ft (maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah)
maksudnya adalatt Allatl tidak memberkahinya.

As-Suddi berkata, "u.1t d"la- hal ini adalatr hadiatr yang

diberikan seseorang kepada saudaranya yang meminta balasan, karena

hal. itu tidak bertarnbatr di sisi Allah, yang pelakunya tidak mendapat

patrala dan tidak pula berdosa."

Demikian juga perkataan Qatadatr dan Adh-Dhahhak.
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Al Wahidi berkata, *lni adalah pendapat sejumlah mufassir."

Az-Zajjaj berkatq "Maksudnya adalatr, seseorang

menyerahkan sesuatu agar diganti dengan yang lebih banyak dari itu

tidaklah haram, akan tetapi tidak ada patralanya, karena yang

memberikannya menuntut lebih banyak dari itu."

Asy-Sya'bi berkata" *Makna ayat ini adalah, pelayanan yang

diberikan seseorang kepada orang lain unhrk dimanfaatkan dalam

urusan keduniaannya, maka hayaran atas layanan itu tidak bertamba]r

di sisi Allah.'

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini diharamkan khusus

bagi Nabi SAW, berdasarkan fir:nan Allatl SWT, 'i'{1i i31i (dan

janganlah kamu memberi [dengan maksudJ memperoleh [balasanJ
yang lebih banyak) (Qs. Al Muddatstst l74l:6). Maknanya adalah,

engkau memberi lalu mengarnbil ganti darinya dengan lebih banyak

dari itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan penghibahan pahala.

Ibnu Athiyyah berkata, *Ini berlaku pada apa yang dilakukan

orang untuk diberi balasan." .

Ikrimah berkata, "Riba ada dua macam, yaitu fiba halal dan

riba haram. Riba halal adalah yang memberi hadiah agar mendapat

yang lebih baik dari itu, yakni sebagaimana pada ayat ini."

A'da juga yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah riba

yang haram. Jadi, makna "tidak bertambah di sisi Allah" menurut

pendapat ini adalatr tidak dihukumi demikian, tapi hukum itu bagi

yang diambil darinya.

Al Muhallab berkata, "Para ularna berbeda pendapat mengenai

orang yang menghibahkan suatu pemberian dengan meminta balasan.
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Malik mengatakan bahwa perkaranya dilihat lebih rinci. Jika

orang yang meminta balasan itu setara dengan yang diberi hibah,

maka itu boleh. Misalnya orang miskin memberi hibah kepada orang

kaya. Pelayan memberi hibah kepada orang yang dilayaninya.

Seseorang memberi hibah kepada pemimpinnya. Ini juga merupakan

salah satu dari dua pendapat Asy-Syaf i.

Sementara itu, Abrr. Hanifah berkata "Tidak ada balasan

baginya jika tidak mensyaratkan. Ini juga merupakan pendapat lain

dari Asy-Syafi'i."

Jumhur membacany" V.t* dengan huruf yaa' Y'arena/i'l-nya

disandarkan kepada t5. j.
Nafl dan Ya'qub membacanya dengan huruf taa' ber-

dhammahsebagai thithabuntuk jama'atr, yang bermatirra gSi rlfA.
gtsti-1(agar kalian menjadi orang-orang yang memiliki tambahan).

Abu Malik membacany a W;. t|.(agar menambatrinya).

Makna ayat ini adalah, tidak berkembang di sisi Allah dan '

diberi ganjararu karena Allah tidak menerima kecuali yang

dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan-Nya dengan tulus.

fi i{.t 64} ;8 q frr. -6t (dan apa yans knmu berikan

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari kcridhaan Allah)

maksudnya adalah sedekatr apa pun yang kalian berikan, yang tidak

mengharapkan balasan dengannya, melainkan hanya mengharapkan

apa yang ada di sisi Allah.

6h;fi fi Ail, (maka [yans berbuat demikianJ itulah

orang-orang yang melipatgandakan [pahalanya).',-i2;d$ adala]r

selain pelipatgandaan satu kebaikan yang mereka berikan, yang

diganjar dengan sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat.
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Al Farra berkatq "Ihr seperti trngkapan 't*:i 6A1 yang

memiliki unta gemulg '#tf bagi yang memilik unta kehausan, atau

U*l bagi yang memiliki unta yang lemah."

Ubay membacanya oji;:z*, dengan fattah pada huruf a'fn

dalam bentuk ism maful

J W; i,: Mr6+:*':#;:9ff; f '#1,4t zu

rt; e. {-:is ,t J3Ji.1,l,uanlah yang menciptakan lcamu, pcmudian

memberimu rezeki, kemudian mematikanrnu, lcemudian

menghidupkanmu flrcmbaliJ. Adakoh di antara yang kamu sehttukon

dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang. demikian

itu?). Allah kembali mengemukakan huiiatr kepada orang-orang

musyrik, bahwa Dialah Pencipta, Pemberi rezeki, Yang Mematikan

dan Yang Menghidupkan

Allah latu berfirman dalam bentuk pertanyaan, W; U,ti
,*, U. {,:is u 33t ; @dotuh di antua yang ko*u sdaiulun
dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dri yang demikian

itu?). Sebagaimana diketahui, mereka mengatakan batrwa tidak ada

yang melakukan itu di antara yang mereka selantukan dengan Altah.

Dengan demikian, telah tegaklah huiiah atas mereka.

Allah lalu menyucikan Diri-Nya, ';t$- 6 fuJ ir*
(Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka

persehttukan). Maksudnya, sucikanlatr Dia dengan sebenar-benarnya

penyucian, dan Dia Maha Tinggr dari penyekutuan itu terhadap-Nya.

Kalimat 6;# ,r adalah khabar .muqaddam, 9- q
menunjukkan seUigia". Mubtada'-nya adalatr maushul,yakni 33t- ;
Sementara kalimat 

,.KJ-'i 6; terkait dengan katimat yang dibuang,

- karena kalimat ini merupakuL haal M Xj U yarrrg disebutkan

setelahnya . rt, puA" kalimat, i;, q.adalah tambatran sebagai penegas.

Di-idhafah-kannya (disandarkannya) irS pt kepada mereka t i<iVll
adalah kdrena mereka menyebut sekutu-sekutu itu sebagai tuhan-
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tuhan, dan menetap]<an bagian tertentu bagi tuhan-tuhan itu dari harta

mereka.

,a6( ,s$ U$qy'l jf a K:tr-t Qetah nampak

lrerusalran di darat dan di lcrut disebabkan larena perbuatan tangan

mamtsia) maksudnya adalah, Allah SWT menerangkan batrwa syirik
dan maksiat merupakan sebab terjadinya kerusakan di alam ini.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai kerusakan tersebut:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu adalah paceklik dan

tidak adanya tanam-tanaman, kurangnya rezeki, banyaknya rasa takut,

dan sebagainya.

Mujahid dan Ikrimah berkatq "Kenrsakan di darat adatatr

manusia membunuh saudarany4 yakni Qabil membunuh Habil.

Sedangkan kerusakan di taut adatatr raja yang mengambil semua

perahu dengan paksa."

Sayang sekali, tidak ada dalil yang menunjukkan

pengkfiususan yang jauh dan penetapan yang aneh ini, karena ayat ini
diturunkan kepada Muhamamd SAW, dan pengertian kerusakan itu

menunjukkan jenis, sehingga mencakup segala kerusakan yang terjadi

di darat dan di laut.

As-Suddi berkata, "Kerusakan di sini maksudnya adalatr

syirik, dan itu adalah kerusakan terbesar."

Bisa dikatakan batrwa walaupun syirik itu sendiri benar-benar

merupakan kemaksiatan terbesar, akan tetapi tidak ada dalil yang

menunjukkan batrwa yang dimaksud dengan kerusakan di sini adalah

mengkhususkan itu.

Ada yang berpendapat batrwa kerusakan itu adalah lesunya

pasar dan minimnya penghidupan.

Ada yang mengatakan bahwa kerusakan itu adalah

perampokan dan keztraliman.
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Ada juga yang mengatakan selain itu dengan mengkhususkan

pemaknaannya, rrarmrrr tidak ada dalil yang menunjukkannya.

. Pemaknaan yang benar unhrk ayat ini adalah, terjadinya setiap

yang bisa disebut kerusakan, baik berpangkal dari perbuatan manusia

yang berupa kemaksiatan-kemaksiatan mereka, perbuatan-perbuatan

jatrat, saling memutuskan hubungan, saling menganiaya, saling

membunuh, dan sebagainya, maupun dari Allah SWT yang

disebabkan oleh dosa-dosa mereka, seperti paceklik, banyaknya

ketakutan dan kematian, serta kurangnya tanaman dan buah-buatran.

Pengertian '$ fau*O dan ';$ (hu| sudatr diketatrui,

sebagaimana sudah dikenal brakni darat dan laut].

Ada juga yang mengatakan bahwa ]jr artinya rawa-rawa,

sedangkan ,irjr artinya desa-desa yang mengap,ng di atas air.

Demikian yang dikatakan oleh Ikrimah.

Oraog fuab kadang menyebut ibtrkota-ibukota negeri dengan

sebutan't4r.

Mujatrid berkata, "1i, d.tuh kota-kota dan desa-desa yang

tidak berada di tepi sungai, ;jr adalatr kota-kota dan desa-

desa yang letalcnya di tepi sungai."

Pemaknaan yang pertama lebih tepag sehingga matna ]jr
adalah kota-kota di darat, sedangkan ;jr aaalah kota-kota laut,

mencakup daerah-daerah per,tanian dan perkebunan yang

menyambung ke tempat-tempat itu.

Huruf faa' pada kalimat 63 17; (disebabkan karena
perbuatan) adalah sababiyyah (menunjukkan sebab), sementara {-oyu
bisa sebagai maushul atatmashdar.

W "lr,A &-A-<t"poyo Altah merasalan kepada mereka

sebagian dari [aHbatJ perbuatan mereka). Huruf laam di sini terkait
dengan :1b, yaitu huruf laam 'illah (alasan), yakni supaya Altatr
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merasakan kepada mereka akibat dari sebagian perbuatan mereka,

atau balasan perbuatan mereka.

'bH-;{M As", mereka kcmbali fie ialan yang benarJ) dai-

kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, dan kembali bertobat

kepada Allah.

k ,t r.ii flt t( uS \fi;6 i;t 4 bL $ Qcatakantah,

"Adalranlah perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana

lrc sudahan or ang-orang yang dahulu.').

Selanjutnya Allah menerangkan kepada mereka kesesatan

orang-orang yang seperti mereka dari generasi-generasi terdahulu.

Allah lalu memerintahkan mereka agar berjalan di muka bumi untuk

memperhatikan bekas-bekas mereka dan menyaksikan bagaimana

kesudahan merekq karena rumah-rumah mereka hancur dan tanah

mereka lengang dan seram, seperti Ad, Tsamud, dan golongan-

golongan kafir lainnya.

Kalimat ',$ri ,#A i( Tkcbanyatan dari merela itu
adalah orang-orang yang mempersehttukan [Allahfi adalah kalimat

perrrulaan untuk menerangkan perihal mereka dahulu, dan

menerangkan sebab yang menimbulkan akibat yang mereka alami itu.

5'";;* ";;|i(.6 )i q 4i -;2gJ{.-, ;ft loun karena itu,

hadaplranlah wajahmu kcpada agama yang lurus [IslamJ sebelum

datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak

[kedatangannyal). Int khithob unnrk Rasulullah SAW, dan umatrya

meneladani beliau. Seakan-akan maknanya adalah, jika telah tampak

kerusakan dengan sebab tadi, maka hadapkanlah wajahmu, hai

Muhammad....

Az-Z,ajjaj berkata" "Maksudnya adalatr, jadikanlatr arahmu

mengikuti agama yang lurus, yaitu Islam."

"li * S )i ,y Gebetuy d.anng dari Allah suatu hari)
maksudnya adalah Hari Kiamat, lrl '; * (yang tak dapat ditolak'
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firedatangannyail Maksudnya, tidak seorang pun mampu menolak'

kedatanganny a. iVradatah mahdqdari 3j (menolak).

Ada juga yang mengatakan bahwa matcnanya adalah, jelaskan

yang haq dan bersungguh-sungguhlah berdalih.

Kalimat $i i"@ari Atlah)t€rkaiat dengan i$-@anng1, atau

dengan kalimat yang dibtrang, yang difunj*kan oleh masMor, yakni

3;l fu'u ai:j- f (tia* ada seorang pun yang dapat menolaknya dari

Allah).

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, br 63i f
(yang Allah tidak menolaknya) karena terkaitnya kehendak-Nya yang

datrulu akan hat itu dengan kedatangannya. Pemaknaan ini lemah dan

sangat buruk etika terhadap Allah.

3;;i3'- #|-O"ao hari itu mereka terpisah-pisah). Asalnya

o*t6-. Makna L?6, adalah iipr 6erpisah-pisatr). Dikatakan 'LLbt

ilt apaUita kaum itu terpisah-pisah atau bercerai-berai.

Maksud terpisah-pisahnya mereka di sini adalab ahli surga

menuju surgq sedangkan atrli neraka menuju neraka

:f;{A:r 6 I (barangsiapa yang kafir mako dia sendirilah
yang menonggung [akibatJ kckafirannya itu) maksudnya adalatt

balasan kekafirannya, yaitu neraka. iD3,i3.;r::\j$.l, s1-2 gan
barangsiapa ydng beramal slnlih maka untuk diri mereka sendirilah

merelra menyiapkan [tempat yang menyenanglcanJ), yakni

menempatkan tempat tinggal-tempat tinggal di surga untuk diri
mereka sendiri dengan amal shalih itu.

LafazhS#r U"rurti ;rflt (hamparan; tempat tidur). Dikatakan
t:.t$ ;tgt b:$ apabila aktr membentangkan atau menghamparkan

alas atau tempat tidur dan menginjaknya. Jadi, Allah menetapkan

bahwa amal-amal shalih yang menjadi sebab masuk surga itu
bagaikan membangun tempat tinggal+empat tinggal di surga beserta

hamparannya.
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Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, maka

terhadap diri mereka sendirilah mereka mengasihani.

Didahulukannya zharf dr kedua tempat di sini untuk

menuqi ukkan penglfiususan.

Mujatrid berkata, *(Maksudnya adalatl) maka untuk diri
mereka sendirilatr mereka menyiapkan tempat untuk di alam kubur."

Huruf laam padakalimat $.f iji :s#-(agar Atlah memberi

pahala lrepada orang-orang yang beriman) terkut dengan 'bF::;-

(merelra terpisah-pisah) atau Ui-i-3. (merekn menyiapkan).

Maksudnya, mereka terpisah-pisah,. agar Allah memberi ganjaran

kepada orang-orang beirman sesuai dengan hak mereka ""J.i v(dari
karunia-Nya). Atau, mereka menyiapkan untuk diri mereka dengan

amal-amal shalih itu agar Allah mengganjar mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf laam di sini terkait

dengan kalimat yang dibuang.

Ibnu Athiyyah berkata, "Perkiraannya adalah AiA. c.tJ,i, dan

kata penunjuk ini menunjukkan kalimat sebelumny u" i^fi 6 G
(barangsiapa yang tra/ir) sefi^ -&i i: @an barangsiapa yang

beramal)."

Abu Hayyan menyatakan bahwa penimpal untuk kebalikan

kalimat drJgi M bt; lr.$i 1*o"g-orang yang beriman dan

beramal shalih) dibuang karena telatr ditunjukkan oleh firman-Nya,

i26$lr-i,fyTsesunggufu ryaDiatidakmenyukaiordng-orangyang
ingkar), karena kalimat ini sebagai kiasan tentang kemurkaan-Nya

terhadap .mereka, sedangkan kemurkaan-Nya itu disertai dengan

siksaan-Nya.

,D t)i Ej- it .9'1; ;,6 (dan di antara tanda-tanda

lrchtasaan-Nya ialah bahu,a Dia mengirimkan angin sebagai

pembawa berita gembira) maksudnya adalah, dan di antara bukti-

bukti yang menunjukkan hebatnya kekuasaan-Nya adalah Dia

TAFSTR FATHUL QADIR 709



mengirim angin sebagai pembawa beritq yaitu hujan, karena hujan itu
didalrului oleh angin, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah
SWT, 4;fi ts'16 fi 1S"t"goi pembawa berita gembira sebelum

lre datangan rahmot-Nya [hui anl . (Qs. Al A'raaf [7]: 57).

Jumtlr membacanya 
69r1i 

r.-"ot"ru Al A'masy membacanya

iirtr, aA*, bentuk tungeallkarena dianggap memaksudkan jenis

unhrk /#.
Huruf laam padafirman-Nyq .# u kl; (dan untuk

merasalran lrepadamu sebagian dari rahmat-Nya) terkait derrgan 'J,i.

(mengirimkan), yakni mengirimkan angrrr sebagai pembawa berita
gembira, dan mengirimkannya untuk merasakan kepadamu sebagian

rahmat-Nya, yakni hujan dan kesuburan.

Ada yang mengatakan bahwa huruf laam im terkait dengan

kdimat yang dibuang, yakni, dan untuk merasakan kepadamu

pengirimannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf wawuqtyaini adalah

tambahan" menunrt pendapat yang membolehkan demikiaq maka
htn:f, laam-nyaterkait dengan 'J.i:

Kalimat 41, AAt C;A; (dan suprya trapal dapat bertryar
dengan perintah-i,tya) A-'ati!-Uat (dirangkaikan) kepada'U'€a-#.
*) (untuk merasakan trepadamu sebagian rahmat-Nya), yakni
mengirim angin supaya kapal dapat berlayar di laut ketika
berhembusnya, sebab kata *berlayat'' ini disandarkan kepada "kapal",
maka disusul dengan kalimat o1\@*g perintah-Nya).

.r# t, Wj (dan [iugal supoya kamu dapat mencari
karunia-Nya) maksudnya adalah, mencari rezeki dengan perniagaan

yang dibawa oleh kapal-kapal.

i;$fr SU; 6"a"n-mudohan kamu bersythr) atas nikmat-
nikmat ini, sehingga kalian menyendirikan Allah dengan
penyembahan dan banyak melakukan ketaatan.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya,t|.j Afrt;-6 (dan sesuatu riba ftambahanJ yang komu

berilcan), dia berkata, "Riba ada dua macam, yaitu riba yang boleh dan

riba yang tidak boleh. Riba yang boteh adalah hadiah seseorang

kepada orang lain yang menginginkan kelebihan dan pelipatannya."

Al Baihaqi meriwayatkan darinya, dia berkata, "Inilah riba

yang halal, yaitu memberi hadiah dengan menginginkan lebih banyak

dari itu, tanpa mendapat pahala dan tidak pula dosa. Narnun Allatr

secaxa klrusus melarang Nabi SAW, 'j{ii ii {i (Dan janganlah

lamu memberi [dengan maksudJ memperoleh [balasanJ yang lebih

banyak). (Qs. Al Muddatstsir l74l:6);'

Abdwrauaq, Ibnu Jaxir, dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan darinya" mengenai firman-Nya" ,i6 i frr" -ti: 
@o"

apa yang kamu berilcan berupa zakat), dia berkata, "Maksudnya

adalah sedekatr."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nya, ,lJ[ fi A Yfi# Qelah nampak kerusalan di darat dan di

laut), diaberkata, "'ft *tinyudaratan yang tidak ada sungai padanya,

sedangkan pjr aa*an kota-kota dan desadesa di tepi sungai."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya mengenai ayat ini, dia berkata, "Berkurangnya keberkahan

akibat perbuatan para hambaagar mereka bertobat."

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nya, $S- # A*, mereka trcmbati (tre jatan yang benar), dia

berkata, *Dari dosa-dosa."

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

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nyq 'bj;:S; (mereka

terpisah-pisah), Aia berkata, "(Maksudnya adalatr) oi:F- (mereka

terpisah-pisah)."
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{t5(-1ff ;:r{J"3;ii'.,6i1*'u@-ar-;-
-. 4-)O3a2

"Dan sesungguhnya Kamitelah mengutns sebelum kamu beberapa

orang rasul kepada kaumnya, mereka datang hepadanya dengan

mernbawa keterangan-keterangan (yang cukui),. lalu Kami
melakukan pembalasan terhadap orangorong yang berdosa Dan

Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Diatah yang mengirim angin,lalu angin itu menggerakkan

awan danAllah membentangkannya di langit menurutyang

dikehendaki-Nya, dan mcnjadikannya bergumpal-gumpal; lalu
. kamu tihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila huian

itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-

tiba mereka menjadi gembho. Dan sesungguhnya sebelum huian

diturunkan kepada mcreka, mereka benar-benar telah berputus osa

Maka perhatikanlah bekos-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah
menghidupkan bwti yang sudah matl Ses ungguhnya (Tuhan yang

berkuasa seperti) dcmikitn benar-benar (berkuasa) menghidupkan

orang-orang yang telah mili Dan Dia Maha Kuasa atas segala

sesuotu Dan sungguh,jika Kurrimengirimkan angin (kepada

tumbuh-tumbuhan) lalu mereka nelihat (tumbuh-tumbuhan itu)

menjadi kaning (hering), benar-benar tetaplah mereka sesudah itu
menjadi orang yang ingkan Maka sesungguhnya kamu tidak akan

sanggap menjadikan orang4rang yang mati ilu dapat mendengar,

dan tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang tuli dapat

mendengar seruan, apabila tmereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada

orang-orang yang buta Qnata hotinya) dari kesesatannya Dan

kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan

kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka.

itulah orang-orang yang berserah diri ftepada Kami). Allah, Dialah
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yang menciptakon kamu dari keadoan lemah, kemudian Dia

menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu meniadi kuat'

kemudian Dia menjadilutt (kanu) itu sesudah kuat itu lemah

(kembali) dan beruban Dia menciptakan apa yang dikehendaki*'{ya

dan Dialah Yang Maha Mengetahui bgi Maha Kuasu Dan pada

hari terjadinya. kian ot, bersryrytah orang4rdng yang berdosa,

'Mereka fidak berdiam (dalam kubur) mebinkan sesaat (saia)'.

Sepeti dertkianlah tnereka seWu dipolingkan (dari kebenaran).

Dan berkata orang4rang yang diberi ilma pengetahuan dan

keimnnan (kepada orang4nang yang futir), 'Sesungguhnya kamu

telah berdiam (dalam kubur) menurat ketetapan Allah, sampai Hari
Berbangkit; maka inihh Hari Berbangkit ilu akan tetapi kamu

selalu tidah mqahin(nya)'. Maka pada hari itu tidak bermanfaat

(lagr) bagi orang-orangyang zhalimpermintaan udzur mereka, dan

tidak pula mcreka diberi kesempolan bertobat lagl Dan
sesunggahnya telah Kami buat dalanAl Qur'an ini segala mflcam

perumpamaan untuh monusiu Dan sesunggahnya jika hamu

membawa kepada mereka suala ayat, pastilah orang4rang yang

kafir itu berkata, 'Kamu tidah lain hanyolah orang4rrang yang

membuot kepalsuan belaka'. Dertkianlah Attah mengunci-mati

hafi orang-orang yang tidah (mau) menahami Maka bercabarlah

karnu, sesungguhnya janjiAllah odalah beno4 dan sekali-kali
janganlah orangerong yang tdak meyakini (kebenarun ayabayat

AAa$ itu menggelisahkan kmu'(Qs. Ar-Ruum [30]: a7-60)

Finnan-Nya, fi Atifi,lfi e(LJ ii3 (oo, sesungguhnya

Kami telah mengunis sebelum kamu beberapa orang rasul kepada

laumnya) sebagaimana Kami mengutusmu kepada kaummu. ,ittr,
#\ (mereka datang kcpadanya dengan membawa keterangan-

keterangan [yang cuhtp), yakni dengan membawa mukjizat-mukjizat

dan keterangan-keterangan yang jelas. (56 Qatu Kami melahtkan
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pembalasan). Mereka mengingkari, maka Kami melakukan

pembalasan VA rji';r2 g er hadap or ang- or ang y ang b er do s a), yakni

?r?')i ,fi yureberarti itifi rriii (melakukan dosa-dosa).

'orir:)i l:t C$; k <& (Dan Kami selalu berkewaiiban

menolong orang-orang yang beriman). Ini merupakan pemberitahuan

Caxi Allah SWT, batrwa pertolongan-Nya terhadap para harnba-Nya

yang beriman merupakan hak-Nya" dan Dia Matra Menepati janji,

serta tidak pernatr mengingkari jaqii-Nya. semua ini sebagai

pemuliaan bagi orang-orang yang beriman, dan tarrbahan kemuliaan

bagr para hamba-Nya yang shalih.

. Sebagian ahli qira'ah me-waqaf'kan pada latazh k, d*,
menetapkan bahwa ism it€ adatah dhamir di dalamnya, sementara

Hwbar-nya adatah fi.
Ibnu Athiyyatr berkata, '?endapat ini lematr. Pendapat yang

benar yaitu, 'ttgr$l fi aaaaA *m is(S, Htabar-nya adalatr k, dur-

,,$7 telrait dengan k atau dengan kalimat yang dibuan}, YffiE
merupakan sifatnya."

€)i U:- ,s.rti 'ifr (Allah, Dialah vang mengirim angin).

Hamzah, Al Kisa'i, Ibnu Katsir, dan Ibnu Muhaishin membacanya

dl, ,y"idengan benhrk tunggal, sedangkan yang lain membacanya

eJiuj'
Abu Amr berkata" "setiap (angtn) yang bermakna ratrmat

adalah bentuk jarnalq dan setiap yang bermakna adz-ab adalatr

tunggal."

Kalimat ini sebagai kalimat permulaan untuk menerangkan

perihal angin yang telatr disebutkan sebelumnya. Berdasarkan

pendapat ini, maka kalimat g,'6 ;n; (dan sesungguhnya Kami telah

mengutus) sampai 'qr:A )5 W k (-,(3 @an Kami selalu

berlrewajiban menolong orang-orang yang beriman) adalah kalimat

yang bersilangan.
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6ri # Qalu angin itu menggerakkan mtan) maksudnya

adalatr mengaralanya dari tempatnya. {i ,iS fut a i&I; gan
Allah membentangkannya di langit menurut yang dikchendaki-Nya),

terus bergerak 'dan terkadang berhenti, terkadang

tertumpuk-tumpuk dan terkadang tidak bertumpuk-tumpuk, terkadang

ke jarak yang jauh dan terkadang ke jarak yang dekat. Penafsiran ayat

ini telah dipaparkan dalam surah Al Baqaratr dan An-Nuur

(r:t A1{J @an menjadikonnya bergumpat-gumpat)
maksudnya adalah pada kali yang lain, atau setelatr

membentangkannya Allah menjadikannya bercerai-berai. t;1ir
' adalah ii3, , yakni potongan atau bagian dari awan. Penafsirannya dan
perbedaan qira'ahmengenai ini telatr dipaparkan.

4* b 'd- s:ii ,;1; (lalu kamu lihat huian lccluar dari
celah-celahnya). i:ji adalah JLlrr (hujan). -rf+- ;,1 yakni #t'u
(dari tengatrrya; dari celah-celahnya).

Abu Al Aliyah dan Adh-Dhahhak membacanya * U t;;-
. . 4',:"!6-$9 (maka apabila hujan itu fiirun mengena), .4ya}irli

}ijg Orr:*1. .DQ bAi; j ltwnta-namba-Nya yans dikehendoki-
Nya),yakni negeri mereka, atau tanah mereka 'oi1!1$t$1nta-trta
merelra menjadi gembira\. 6l ini fujalryah (menu4iukkan tiba-tiba),
yakni tiba-tiba saja mereka bergembira dengan turunnya hujan itu.

lr:,^;if i tyakni dan'oi)ri 4jadatah ilr {t"r"rr*g*; kegembiraan).

46 Sl- o1 ,fi n 6fub (dan sesungguhnya sebetum hujan
diturunlcan trepada mereka)maksudnya adalah 'Pr'g i:F-'rtt f U
(sebelum diturunkannya hujan kepada mereka). O! di sini mulhaffafah
(tanpa tasydid) dan ada dhamir sya'n padanya yang merupakan ism-

nya, yakni F #'J:F-'ot f u rjri itlJr irp fa* sesungguhnya
perihal mereka sebelum diturunkannya hujan kepada mereka).

TAFSIR FATHUL QADIR716



Kalimat .r;i n adalatr pengulangan sebagai penegas.

Demikian yang dikatakan oleh Al Al*rfasy dan mayoritas ahli nahwu,

sebagaimana dituturkan oleh An-Natrhas dari mereka.

Quthrub berkata, "Dhamir pada kalimat .ali 6a kembali

kepada hujan, yakni ,tigt f y tiS bp (dan sesungguhnya mereka

sebelum penurunan), yakni P, ,F g, (sebelum hujan).

Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah ,tf ,F'U
# *Jt (sebelum diturunkannya hujan kepada mereka),, i.kiri b
l6ri Lilt ;t (sebelum penaburan benih dan hujan).

Ada yang mengatakan batrwa yr;,iSt F u "# JIF-'ot ,St ,y
(sebelum diturunkan kepada mereka sebelum awan) maksudnya

adalah sebelum melihatnya. An-Nahhas memilih pendapat ini.

Ada yang berpendapat bahwa dlwmir-tyakembali kepada (t1,{

(bergumpal-gumpal).

' Ada yang berpendapat bahwa dhamir-nya kembali kepada

i,iifi tyakni dari At(pengiriman).
Ada juga yang berpendapat bahwa dhamir-nya kembali kepada

l'+;f i tyakni aan 6i;issftegembiraan).

Pendapat yang rajih adalah yang pertama, sedangkan

pendapat-pendapat yang setelahnya terlalu dibuat-buat dan

dipaksakan.

Khabar ots adalah Gi (mereka benar-benar telah

berputus 6a), yakni yj (putus asa) atau 'VY (sengsara).

Pembahasan tentang ini telatr dipaparkan.

;fr.rt *ttclSt (maka perhatitranlah bekas-belas rahmat

Allah) yang muncul dari penurunan hujan yang berupa tanaman, buah-

buahan, serta tumbuh-tumbuhan yang mengandung kesuburan dan

kemewahan kehidupan. Maksudnya yaitu, lihatlah dan perhatikanlah
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secrua saksama agar engkau mendapat bukti tentang keesaan Allah

dan mengesakan-Nya dengan ciptaan yang mena(iubkan ini.

Jumhur membacanya l, **, bentuk tnnggal. Sedangkan

Ibnu Amir, Hafsh, Harnzal\ art ru Kisa i membacanya jt;, dalam

bentuk jamak

-+t i;. i.5U, ,J.,'J- (bagaimana Atlah menghidupkan

bumi yang sudah mati). fa'it dali &- - *r* dhamir yang kembali

kepada Allah SWT.

Ada juga yang mengatakirn batrwa fa'il-nya adalah dhamir

yang kembali kepada jt;. fAimat ini berada pada posisi nashab

karena pengaruh ,f"i 
-y.f.rri 

perhatikanlah cara penghidupan yang

indah untuk bumi ini.

Al Jahdari dan Abu Haiwah membacanyu 4, dengan huruf

taa' karena fa'il-nya adalah dlamir yang kembali kepada ',A1,

(rahmat; Latazh muannats), ataukepada jt-. menurut qira'ah dengan

benhrk jarnak

Kata penunjuk pada firman-Nya 6JIt 'iry (trturggt hny,

[Tuhan yang berhtasa sepertiJ demikian) menur{ukkan kepada Allatt

SWT, batrwa sesungguhnya Allah Yang Maha Agung, Pencipta hal-

hal tersebut, adalah {{rt *-a (benar-benar [berhtasal menghidupkan

orang-orang yang telah mati) serta membalas mereka, sebagaimana

Allah telah menghidupkan btrmi yang telah mati dorgan hujan.

b* ;j, ,f g A (dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

maksudnya adalah sangat besar dan sangat banyak kekuasaan-Nya.

fur {V Or M 4; (dan sungguh, iit(a Kami mengirimkan

angin tlrepada tumbuh-tumbuhanJ lalu mereka melihat [tumbuh-

tumbuhan ituJ menjadi htning [treringJ). Dhamir pada kalimat ii$
kembali kepada tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang

merupakan dampak rahmat Allah. Maksudnya adalah, lalu mereka
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melihatrya menjadi kuning karena dingin yang dihembuskan oleh

angin yang dikirimkan Allah setelatr sebelumnya menghijau.

Ada juga yang mengatakan batrwa dhamir-nya kembali kepada

giJt {*gi") . Latazlr-ini boleh di-tadzkir dan boleh di+a'nits.

Ada yang mengatakan kembali kepada fti yang ditunjukkan

oleh lafazh ;!f" 1b e*as -b ekas).

Ada juga yang mengatakan kembali kepada 'qttist (awan),

karena bila awan itu kuning, maka tidak menurunkan hujan.

Pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang pertama.

Huruf laam-nya tyakni pada kalimat u.JS adalatr partikel

sumpah, dan penimpalnya adalatr 'btft .'.):, 'u tjiis lbrror-benar
tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang inglcar), dan ini
berperan sebagai penimpal kata syarat. Malaranya adalall sungguh,

jika Kami mengirimkan angin yang pan$ atau yang dingin, lalu angin

itu menyebabkan tanaman mereka menguning, tentulah setelah itu

mereka benar-benar akan kufur terhadap Allah dan mengingkari

nikmat-nilonat-Nya. Ini menunjtrlkan betapa cepat perubahan mereka

ketidaksabaran mereka dan lemahnya hati mereka. Narrrun tidak

demikian perihal orang-oftulg beriman.

Allah lalu menyerupakan mereka dengan orang-orang yang

mati dan tuli, .ij:i( 'df{ 
"fib A* sesungguhrrya kamu tidak akan

sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar)

jika kamu menyeru mereka, maka demikian juga mereka, karena

mereka tidak memahami hakikat dan tidak mengetahui yang benar.

:l;1i ':Ai 
I i: @"" tidak atron sanggup meniadikan

orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan) jika kamu menyeru

mereka kepada kebenaran dan menasihati mereka dengan nasihat-

nasihat Allah dan mengingatkan mereka akan akhirat beserta segala

hdl yang ada padanya.
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Kalimat, 'uli ti; li! (apabila mereka itu berpaling
membelakang) adalah keterangan tentang be.rpalingnya mereka dari

kebenaran setelatr menerangkan kondisi mereka yang seperti orang-

orang mati dan tuli. Penafsiran ini telah dipaparkan dalam surah An-
Naml.

Allah lalu menyifatkan kebutaan kepada mereka, X,JU;
W e ;5'i ga kamu sekali-trati tidak alan dapat memberi

petunjuk lrepada orang-orang yang buta [mata hatinyal dari
kesesatannya) karena mereka telatr kehilangan fungsi penglihatan

yang semestinyq atau karena mereka telah kehilangan penglihatan.

$9, b3- n ft * ol (dan tcamu tidak dapat

memp er dengarlcan [p e tunj uk fnhanJ me I ainkan kep ada or ang- or ang
yang beriman dengan ayat-ayat Kam) maksudnya adalah, kamu tidak
dapat memperdengarkan kecuali kepada mereka, karerla mereka

adalah orang-orzmg yang berpikir dan menghayati, serta mengambil

kesimpulan dan petunjuk dari bekas-bekas kepada yang berkuasa

melakukannya.
' 7 r.1.t ,1tj:V fr (mereka itulal, orang-orong yang berserah diri

(lrcpada Kami) ma}sudnya adatah tunduk kepada kebenaran dan

mengikutinya.

# i t;:L ,sitt'A (Ailah Diatah yang menciptatcon kamu

dari lcadaan lemoh). Allah SWT menyebutkan bukti lain yang

menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya, yaifu menciptakan

manusia melalui tahapan-tahapan yang beragam. Jadi, *14 a) @ari
lradaan lemah) adalah dari air mani.

Al Watridi berkata" "Para mufassir berkata, '(Maksudnya
adalatt) dari air mani'. Maknanya adalalL yliZ q) C,l'(dari yang

lemah)."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr kondisi

ketika masa kanak-kanak dan masa kecil.
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'';3 # $. b 5; 13 (kemudian Dia meniadikan [kamuJ

sesudah lreadaan lemah itu meniadi fuaf) maksudnya adalatr masa

remaja dan masa muda" karena saat ittrlah meningkatnya kekuatan dan

matangnya karakter hi.gga mencapai puncaknya.

e $ +:rbJt;13 (kcmudian Dia meniadikan firamuJ itu

sesudah htat itu lemah [kembalifi maksudnya adatah ketika mencapai

usia tua. ''^;J,J (dan beruban), yutrt sempurnanya ketematran dan

mencapai ketuaan.
' 
Jurnhur membacanya #b, dengan dharnmah pada huruf

dhaadh di tempat-tempat ini.

Ashim dan Hamzah membacanya denganfathah.

Al Jahdaxi membacanya dengan fatttah untuk kedua latazh

pertamanya, dan dengan dhammahuntuk latazhyang ketiga.

Al Farra berkata "Dengan dhammah adalah logat atau aksen

Qnraisy, sedangkan denganfattuhadalah aksen bani Tarnim."

Al Jauhari berkat4 "'riiUlt dan iii'3oJr adalah kebalikan it'ir
(kuat)."

Ada juga yang bryendapat batrwa dengan fathah adalah

terkait dengan pandangan (pemikiran), sedangkan dengan dhammah

terkait dengan fisik.

{'6 li '6V- lOto menciptakan apa yang ditrchendaki-Nya)

maksudnya adalah segala sesuattr yang dikehendaki-Nyq termasuk

kekuatan dan kelematran pada diri manusia.

A.3i fi @"" Dialah Yang Malu Mengetahui) pengaturan-

Nya, ,-+ufl (lagi Maha Kuasa) atas penciptaan segala yang

dikehendaki-Nya.

Orang-orang Kufatr membolehkan "lii,b, dengan fathah pada

brtruf dlwadh dan 'ain.
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'{qi ii; ;;-S 
(dan pada,hari teriadirrya Hamat) maksudnva

adalah ii$lt (Kiamat). Disebut 6ti (saat) karena kiamat terjadi di

saat-saat akhir dari dunia.

-*;,11' '1i ,Al1 'oj,;5 ) i,-lt"rtumpah orang-orang yang

berdosa, "Mereka tifuk berdiam [dalam fuburJ melainkan sesaat

[sajaJ.") maksudnya adalah mereka bersumpa]r, bahwa tidaklah

mereka berdiam di dunia, atau di dalam kubur mereka, melainkan

hanya sesaat. Kemungkinan mereka menganggap sebentamya masa

tinggal merek4 dan itu terbayang luat di benak mereka, lalu mereka

pun bersumpatr demikian, dan mereka mengira sumpatr mereka telatr

sesuai dengan kenyataannya.

Ibnu Qutaibah berkata, "Sesungguhnnya mereka berdusta pada

waktu itu sebagaimana mereka berdusta sebelum itu." Inilah yang

benar, karbna bila mereka memaksudkan masa tinggal mereka di

dunia, maka sesungguhnya masing-masing mereka telah mengetahui

kadarnya. Sedangkan bila mereka memaksudkan masa tinggal mereka

di dalam kubur, maka -"."t u telatr bersumpatr dengan ketidaktatruan,

karena mereka tidak mengetahui wakttr-waktu di alam barzakh.

i'Ktt '$( 6tK (seperti demikianlah mereka selalu

dipalinglran [dari trebenaranfl. Dikatakan ,1*] Ail apabila lelaki itu

berpaling dari kejujuran. Maknanya adalah, seperti pemalingan itutatl

mereka dipalingkan

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dipalingkan

dari kebenaran.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr

dipalingkan dari kebaikan.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, dan itu merupakan bukti

batrwa sumpah mereka itu adalah dust4.

# i ttrt Se';ii'ii 'bL-{J'rijit'G;i.it Jv <a""
berlrata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan
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fkepada orang-orang yang kafirJ, 'iSesungguhnya lcamu telah

berdiam [dalam htbtrJ merunut kctetapan Allah sampai H:rj.
Berbangkit. "). Para mufassir berbeda pendapat dalam memastikan cv--rll

'efiij,J (mereka yang diberi ilmu pengetahuan) ihr:

Strahr pendapat menyebutkan batrwa mereka adalatr para

malaikat.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalatt para nabi.

Ada yang bahwa mereka adalah para utama dari

semuaumat.

Ada juga yang mengatakan batrwa mereka adalah orang-orang

beriman dari umat ini.

Tidak ada halangan unhrk mengartikannya dengan semua itu.

Malna itt 4 Aadalah menurut ilmu Allah dan ketetapan-

Nya.

Az-Zanaj berkata" "(Makzudnya adalah) menurut ilmu Allatr
yang ditetapkan di dalam Lauh Mahfuzh."

Al Wahidi berkata '?ara mufassir mengartikannya dengan

anggapan didahulukan serta dibelakangkannya kalimat, dan

perkiraannya yaiq dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu

tentang Kitabullatr."

Sanggatran mereka yang diberi itmu itu dengan sumpah adalatl

sebagai peneg.N, atau untuk mengimbangi strmpatr dengan sumpatr.

Kemudian dilanjutkan dengan peringatan dalam bentuk eelaan,

bahwa t'tt ltnrtahlwaktu yang sedang dijatani, 3;;:<;; #ii
'b;{; { 1n*i Berbangfit itu, alcan tetapi lcamu selalu tidak

meyakini[nyaJ) batrwa itu adalatt benar adanya, batrkan kalian

meminta untuk disegerakan, sebagai bentuk pendustaan dan olokan.

g-,; W 65i '&:-{ );;; (matra pada hari itu tidak

bermanfaat fiaStJ bagi orang-orang yang zhalim permintaan udzur
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mereka).maksudnya adalah, pada hari itu tidak berguna lagi bagi

mereka permintaan udzur, dan tidak berguna lagi pengetatruan mereka

tentang Hari Kiamat itu.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ketlka orang-orang

beriman menyanggatr mereka, mereka meminta agar dikembalikan ke

dunia dan meminta udzur, naptn mereka tidak beri udzur.

Jumhur membacanya 'e:r\,dengan hunrf taa'.

Sementara itu, Ashim, Hamzah, dan Al Kisa'i *"-ba"*yu f
$, Aenzanhuruf raa'.

5F4'i, {; (dan tidak pula meretra diberi kcsempatan

bertobat lagi). pitutut* €?b i,S",r artinya aku meminta

keridhaannya, maka dia pun meridhaiku. Ini bila aku telah berbuat

jalrat terhadapnya Hakikat i;;ef aAahn * ,z::1l(aku menghitangkan

kesusatrannya). Maknanya adalatr, mereka tidak diberi kesempatan

untuk menghilan'gkan kesusahan mereka dengan tobat dan ketaatan,

sebagaimana mereka diberi kesempatan untuk itu sewaktu di dunia.

y & 
"oc5tt':6 

OqqQi, i&i @"" sesungguhnva tetah

Kami buat dalam Al Qur'an ini segala macam perumPatnaan untuk

manusia) maksudnya adalah segala macam penrmpamazm yang

menunjuLril<an mereka kepada keesaan Allatl dan kebenaran para rasul-

Nya. Sungguh, Kami telah mengemukakan segala hujjah kepada

mereka yang menunjukkan batilnya syirik.

-t39 
& 4-: (tun sesungguhnya iika kamu membav'a

kepada mereka suatu 6yot) dari ayat-ayat Al Qur'an yang

membicarakan itu, atau jika karnu membawakan l5epada mereka suatu

mukjizat seperti tongkat dan tangan, 6J{/1Jii- iyiiiLt$4itu
(pastilah orang-orang yang kafir itu berkata, "Kamu tidak lain

hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.") yakni

tidaklah engkau, hai Muharnmad, dan para sahabatnu, melainkan
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ofturg-orang yang melalokan kebatilan. Kalian hanyalah mengikuti

sihir, dan itu hanyalatr kesamaran dalam kebatilan.

/;-,Jr,i 6-i1 v;G tF fi{ A- ^LK 
(demikiantah Auah

mengunci-mati hati orang-orcmg yang tidak [mauJ memahami),

seperti penguncian itulah Allah mengunci-mati hati orang-orang yang

kehilangan ihnu yang bermanfaat, ymg tidak menggunakannya

menuju kebenaran dan tidak memanfaatkannya untuk menyelamatkan

diri dari kebatilan.

Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi-Nya SAW agar

bersabar, sebagai alasan akan kebenaran janji Allah, dan bahwa Allatt
tidak akan menyalatri janji, j;6 (matra bersabarlah kamu) terhadap

apa yang engkau dengar dan engkau tihat dari mereka yang berupa

perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kufur, karena Allah
telatr meqianjikan kemenangan bagimu atas mereka" memenangkan

hujjatrmu atas mereka" dan memenangkan seruanmu. Sesungguhnya

jaqii-Nya adalah benar, tidak ada penyelisihan padanya.

6$;{ ,i( -;i1{,3-{-, @"" setcati-trati iangantah orans-

orang yang tidak meyakini firebenaran ayat-ayat AllahJ itu
menggelisahkon kamu) maksudnya adalah, jangao sampai orang-orang

yang tidak yakin kepada Allah, tidak membenarkan agamanya, dan

lidak beriman kepada Kitab-Kitab-Nya mendorongmu kepada

kegelisatran. Jangan sampai pula mereka menyimpangkanmu dari

agamamu dan apa yang sedang engkau lakukan. Khithab ini untuk

Nabi SAW. Dikatakan ()[t e)d i;1";-y artinya tulan meluluhkan si

futan hingga mendorongnya unttrk mengilutinya dalam kesesatan.

Jumhur membacanya -lii4Jdengan fu:rruf khoa' darr faa^ .

Sementara itu, Ya'qub dan Ibnu Abi Ishaq membacanya

dengan hwuf fuaa' dar qaaf, dmi'O&*)i. Bentuk larangan pada ayat

ini termasuk kategori 6 6'$-tt t 6*9* sampai aku melihatnu di

sini).
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Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAw bersabda, !, * G; otl- \t *t f I tf \i P'u 6
y,q$ ?i'& ttl'a., 

":i 
t:f 1ria"* teorang muslim pun yang mLlindungt

lrehormatan iaudaranya [sesqma muslimJ kecuali adalah hak atas

Allah untuk melindunginya dari Neraka Jala nam pada Hari Kiamat).

Beliau lalu rhembacakan ayat,',ryvjIfr l;, C* k <r(3 go"
Kami selalu berkcwajiban menolong or(mg-orang yang beriman).r0B

Hadits tersebut diriwayatkan dari jalur Syatr bin Hausyab, dari

Ummu Dardq dari Abu Darda.

Abu Ya'la dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya" 6 fiiZ:t (dan menjadikannya bergumpal-

gtmpa[), dia berkata, "Potongan-potongan, sebagiannya di atas

sebagian lainnya. s:ji ,ii Q"t" kamu tihat huian), yakni ,i.iir
(hujan). .* b ff ltretuar dari celah-celahrrya), yakni \.'U @an

celah-celahnya)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Abu

Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aya! &j.{J ,Fi 8{ :fr$

ta1i 9i (matra sesungguhnya kami ttdak akan sanggup

menjadilran orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan tidak

alran sanggup menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar

seruan) diturunkan berkenaan dengan. doa Nabi SAW untuk orang-

orang yang ikut Perang Badar.- Sanadnya dho'if.

Pendapat yang mahsyhur dalam Ash-Shabifuain dan lainnya

adalah, Aisyah berdalih dengan ayat ini untuk menyangkal riwayat

orang yang meriwayatkan dari sahabat batrwa Nabi SAW berseru

kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur Badar. Ini

suatu bentuk pendalilan dengan yang umum untuk menyangkd yang

rot Dha'iy
Disebutkan oleh Al haqi dalam Al lfota' Qll46), dan dia berkata, "Dalam

sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab." Dia menilainya dha'if.
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khusus, karena Nabi SAW ketika dikatakan kepada beliau,
"Sesungguhnya engkau berseru kepada jasad-jasad yang telah binas4"
beliau bersabd4 r+r*itir 6.'*\.pf u (TidaHah tratian tebih dapat
mendengar apayang aht ucapkan daripada merela).

Dalam riwayat Muslim dari hadits Anas disebutkan bahwa
Umar bin Khaththab, ketika mendengar Nabi SAW berseru kepada
mereka, dia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menyeru mereka
setelatr tiga (hari). Apakatr mereka dapat mendengar? (Bukankah)
Allah berfirman, og, 8 { frF (maka sesungguhnya rramu tidak
alran sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu)?,, Beliau lalu
menjawab, rj:,:ri'ot oi,+t-t'j/dJ1i |&'*\'Cf 6 * S *{t:
(Demi Dzat ying jtwaht berada di nngan-Nyi. Tidaktah tratian tebih
dapat mendengar doripada mereka, hanya saja merel(a tidak htasa
menjmtab).roe

t@ shahth.
HR Muslim (4/2203) dari hadits Anas bin Malik.
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srrRAH LUQIUAAN

Surah ini berjumlah 34 ayat, yaog semuanya Makkiyyah,

kecuali tiga ayatryq varta ?11 i;, q ,;r$ 4 6 5; (Dan

seandainyo pohon-pohon di bumi menjadi pena.(Qs. Luqmaart [31]:
27) hngga tiga ayat berikutnya. Demikian Ibnu Abbas,

sebagaimala diriwayatkan oleh An-Nahha5 darinya.

Sementara itu, Ibnu Adh-Dharis, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi dalarn Ad-Data'il meriwayatkan darinya, bahwa surah ini
Makkiyyah; tanpa ada yang dikecualikan.

Al Qurthubi meriwayatkan dari Qatadatr, batrwa suratr ini
Makkiyyah, kecuali dua ayat.

An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Al Bara, dia

berkata, "Kami shalat Zhuhur di belakang Nabi SAW, (dan) kami

mendengar dari beliau ayat demi ayat dari surah Luqmaan dan Adz-
Dzaariyaat."rro

tto Dha'i1
Ibnu Majah (830) dan An-Nasa'i (?rcr.
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eN$r*-+
, /r.

uJl

eajir_,"q1; y#,+g(Aa@

"Alf Laam Miittt Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung

hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang

berbuat kebaikan- (Yailu) orangorang yang mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan merekayakin akan adanya negeri akhirat

Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petuniuk dari
Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di

antara manusia (ada) orang yang memperganakan perkataan yang

tidak berguna untuk menyesatkan (manwia) dariialan Allah tanpa

pengetahuan dan menjadikan jalanAllflh itu olok-olokan. Mereka

itu akan memperoleh adzab yang menghinakan. Dan apabila

'tq-ilt!''"J{tt"fi @S-fr .$-JILi)',.rli@lt
i$;"i-r;gL,frr",;9i;3,3r"ri31'b4-

u,$i i6 @ t;gx ? 4.eW d.di {E 6*3
"6i G+*; ), h ;{, W,; U,h*<Ji i "jq(rz e :: 33 (3$'- r{ tii6}, @ U At:t; i,{t43
6Jia@ ri vvry\;yi| a'&e4 i e
V ;rt'A A.r*@ #i ilr'{ etrgll LV' G-r:.

Hi|3!;fi'.;,f-- -a J'

i(, ;Ai;$lt"# $ nA.g;'6r:^; 6 ag,6'ii
$u,-,jfu;rttLr6 @ -sd&>u a

zrtllu
Lrti

#*oi,Aifr$"-Di, qt$6t
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dibacakan kepadanya ayat-ayot Kami dia berpaling dengan
mcnyombongkan diri seolah-obh dia belwt.mendengarnya,

seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar
gembiralah dia dengan adzab yang pedih. Sesangguhnya orang-

orang yang beriman dan mcngerjakan amal-amal shalih, bagi
mereka surga-surgayang penah kenikmatan, kekal mereka di

dalamnya; sebogaijanjiAllahyang benan Dan Diatah yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana Dia menciptokan langit tanpa tiang
yang kamu melihatnya, don Dia meletakkan gunung-gunung (di
permukaan) bumi supaya burrri itu tidak menggoyangkan kamu;

dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis
binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami

tumbuhkan padanya segala m,acam tumbuh-tumbuhan yang bailc
Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa

yang telah diciptakan oleh sembohan-sembahan(mu) selain Ailah.
sebenarnya otang4rrang yang zJtolim itu berada di dalam kesesatan

yang nyata-D (Qs. Luqmaan [3ll: 1-ll)

Firman-Nya, it Qqtif Laam Miim). pembahasan tentang ini
beserta penjelasan tentang posisinya dalarn i'rab telah dipaparkan
secara gamblang pada pembukaan suratr-surah yang seperti ini,
sehingga kami tidak mengulangnya di sini.

Penjelasan tentang kembalinya kata penunjuk pada kalimat
,$-J1 i;)1 dE Qnitah cyat-ayat Al Qur'an) juga telah dipaparkan
secara gamblang pada pembukaan surah-surah yang serupa dengan
suratr ini, demikian juga mengenai posisinya dalam i'rab,maka untuk
penjelasan ini kami tidak mengulanglya.

,$rt Oang-mengandung hilonah) bisa bermakn u'S2i;,
bisa juga ,,[9ti, bisa juga fsir fi (yang memiliki hikmah), dan bisa
juga bermakn 

^1it6'6At 
(yang bijaksana pengucapnya).
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Kalimat ''{dS rsii (menjadi petunjuk dan rahmaf) berada pada

posisi nashab sebagai haal $eterangan kondisi), berdasarkat qira'ah

junhur.

Az-7-ajjaj berkat4 "Maknanya adalatr, itulah ayat-ayat Al
Kitab sebagai petunjuk dan rahmat."

Hamzah membacanya 'z;r;;s, dengan rafa',karena dianggap

sebagai khabar dali mubtada'yang dibuang, yakni l6i)i a;!ri, f. nisa
juga sebagai kltabar itti.

-u#,5t 
@ayt o.rang-orang yang berbuat kebaikan). ',-tJt

artinya orang yang berbuat kebaikan, atau oraog yang menyembah

Allah seakan-akan dia melihat-Nya, sebagaimana diriwayatkan dari

Nabi SAW dalam Ash-Shabib ketika Jibril bertanya kepada beliau

tentang ihsan, beliau menjawab, fry A,S ik 'tl o$ ,try '$!g fu '#'irl
'$tt2 (Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya.

Kendati englau tidak dapat melihat-Nya, nqmun sesungguhnya Dia

melihatmu).rrr

Allah kemudian meneraugkan perbuatan orang-orang yang

kebaikaru Allah berfirman,'i -;"-St 
{t',9J1 Lj'$j'ri31';t4- r.if

itjsiUy"it"l orang-orang wng ^rriiril*, shalat, menunaikan zalcat

dan merelca yakin akan adanya tugeri ahirat). Maushul-nya.l'u-$t1

berada pada posisi iarr karena sebagai sifat untuk 'o*,JJ!, atau

berada pada posisi rafa', atau berada pada posisi nashab karena

sebagai pujian. Dikfiususkannya penyebutan ketiga ibadatr ini karena

merupakan tiangnya ibadah-ibadah lain:

i'j,$Sr 'i 
"{'iV A: l,ii tF i$jt 1^rr"tra itutah orans-

orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhanrrya dan mereka

itulah orang-orang yang beruntung). Penafsiran ini telah dipaparkan

di awal-awal surah Al Baqarah. Makranya di sini adalah, orang-orang

rrr Muttafaq 'alaih.
T a khr ij -ny a telatr dikemukakan.
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yang disifati dengan kebaikan dan melalukan ketaatan-ketaatan yang

merupakan induk-induk segala ibadah itu adalah orang-orang yall'g

berada di atas petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang

memperoleh apa yang mereka inginkan dan memperoleh kebaikan

dunia-akhirat.

,-rlJi 11 
";5- 

ri q6f'd @"" di antara manusia [ada]
orang yang mempergunaksn perkataan yang tidak berguna). Kalimat

,461 i6 (dan di antara manusia) berada pada posisi rafa' karena

sebagai mubtada', sebagaimana per{elasannya telatr dikemukakan

dalam suratr Al Baqaratr. Khabar-nya adalatr .>-*ASt i "#- n
([ada| orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna).

i i* bisa sebagu maushul dan bisa juga sebagai maushuf. e
*+Ai Qterkataan yang tidak berguna) adalah setiap yang

melengahkan dari kebaikan, yaitu nyanyian, permainan, cerita-cerita

bohong, dan kemungkaran lainnya. Bentuk idhafah (penyandangan)

ini adalah idlufah b ayaniyyah (penyandangan keterangan).

Ada juga yang berpendapat batrwa maksudnya adalah membeli

budak-budak penyaqyl. Jadi, perkiraannya yaitu, dan di antara

manusia ada yang membeli para pelanfun perkataan-perkataan yang

tidak berguna.

Al Hasan berkata, " ,2-*1Jl fiadalah musik dan nyanyian."

Diriwayatkan juga darinya, dia berkata, "Maksudnya adalah

kufur dan syirik."

Al Qurthubi berkata, "Pendapat paling baik meng*ii irri

adalah menafsirkan,?-*Ai Asebagai nyanyian."

Lebih jauh dia berkata "Itu merupakan pendapat'para satrabat

dan tabi'in."

Huruf laam padakalimat ;tf E ,; U(untuk menyesatkan

[manusial dari jalan Allah) adala]r laam ta'lil (menunjukkan alasan).

Jumhur membacanya '@ a""gan dhommah pada htxuf yaa', yakni
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unfiik menyesatkan orang lain dari jalan petunjuk dan manhai yang

haq. Bila menyesatkan orang taiq berarti dirinya sendiri juga telah

sesat.

Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Muhaishin, Humaid, Warasy, dan

Ibnu Ishaq membacanya dengan fathah pada huruf yaa', yakni agar

dirinya sesat.

Az-Z-aijaj berkata, *Qira'ah dengan dhammah pada hurufyaa'

maknanya adalah, untuk menyesatkan orang lain. Bila dia

menyesatkan omng [ain, berarti dirinya sendiri juga telatr sesat.

Adapun qira'ah dengan fathah, maknanya adalah, agar urusannya

mengarah kepada kesesatan, yaitu walaupun tidak menggunakan

untuk kesesatan namun perkaranya menuju kesesatan. Jadi, alasan ini

menunjul*an bahwa yang tercela adalah orang yang menggunakan

perkataan tidak bergrrna untuk tujuan itu."

Pendapat tersebut dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan

sebab turunnya ayat ini, yang nanti akan dikemukakan di akhir

pembatrasan bagian ini.

At Qurttrubi berkata, "Para ularna Amshar telah sependapat

menyatakan makruhnya nyanylan, dan melarang ihl."

Orang yang berbeda pendapat di sini adalah Ibrahim bin Sa'd

dan Abdullah Al 'Anbari.

Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi berkata, "Seorang lelaki boleh

mendengarkan nyanyian budak perempuannya, karena tidak ada yang

diharamkan baginya dari budak perempuannya, baik yang lahir

maupun yang batin. Jadi, bagaimana bisa diharamkan menikmati

suaranya?'

Saya (Asy-syaukani) katakan: Aku telah menyusun sebuah

risalah yang menghimpun pendapat-pendapat para ulama mengenai

nyanyian beserta alasan-alasan dari mereka yang menghalalkannya

dan mereka yang mengharamkannya. Aku rasa risalah itu cukup untuk
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memaharni dan menghayati rn.t *--ut rr*ya, sehingga tidak perlu

lagi melihat yang lain. Aku.memberinya judul lbthal Da'wa al lima'
'ala Tahrim Muthlaq As-Sima'.

IGlimat * #, Q""p" pengenhtnn) berada pada posisi

nashab sebagai lnal $eterungan kondisi), yakni dalam kondisi tidak

mengetatrui tentang perihal yang dibelinya (digunakannya), atau

tentang perihal manfaat atau mudharat dari perniagaan yang

dilaktrkannya" sehingga dia telah mengganti yang baik dengan

keburukan yang murni (sama sekali tidak mengandung kebaikan).

f;3 63fi (dan menjadikan jalan Altah itu olok-olokan).

Jumhur membacanya 6:i*i;-, dengan rafa' karena di-'athf-kan
(dirangkaikan) kepada 

"j&,dan 
ini termasuk kalimat shitah.

Ada juga yang mengatakan batrwa rafa'-nya itu karena sebagai

pennulaan kalimat, sementara dhamir yang mattshub pada kalimat
6:j*;ikembali kepada uyat-ayatyang telah disebutkan.

Pendapat pertama tebih tepat.

Hamzall Al Kisa'i, dan Al A'masy membacanya G:i*;,
dengan nashab karena di-'athf-ftaa kepada '].11, 

""*"ntaru 
dhamir

yalng manshub-nya kembali kepada 4i ,El J#t (ialan Altahfi.

Berdasarkan qira'ah ini, maka susunan kalimat ini termasuk alasan

pengharaman. Maknanya adalalL dia membeli paxa pelantun

perkataan-perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan orang lain

dari jalan Allah dan menjadikan jalan itu sebagai bahan olokan, yakni

mengolok-oloknya. Lafabz +#r bisa diang gap mudzakkor dan bisa

jtgamuannats.

Kata penunjuk pada firman-Nya, W frt:t; 

" 

,itii (mereka

itu alran memperoleh adzab yang menghinakan) menunju*tcan kepada

.lr. Bentuk jamak ini berdasarkan maknanya, sebagaimana bentuk

tunggal pada kedua /i'l-nyaadahh berdasarkan lafazhnya. U frt:t;
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(adzab yang menghinakan) adalah adz-ab yang keras yang menjadikan

orang yang mengalaminya sebagai orang yang hina- dina.

(fi)'" 4; tii6t (dan apabila dibacalan kepadanya cyat-qyat

Kami) maksudnya adalah, dan apabila dibacakan ayat'ayat Al Qur'an
kepada orang yang mengolok-olok iru, (r4:> L <a* berpaling

dengan menyombongkan diri), yak'ni berpaling darinya dengan sikap

yang sangat anglcuh dan sombong.

Kalimat t$i 7 & A*bh-olah dia belum mendengarrrya)

berada pada posisi noshab karena sebagai haal, yak'ri seolah-olah

orang yang berpaling darinya dengan menyombongkan diri itu belum

mendengamya padatral dia telah mendengarnya. Namun kondisinya

ditetapkan sebagai kondisi orang yang belum mendengarnya.

Kalimat :; S'3 A 'ik 
Geot-n-akan oda sumbat di tredua

telingarrya) adatah haal kedua" atau badal dari yang sebelumnya" atau

haal dari dhomir q;6. Bisa juga sebagai kalimat pemrulaan. ;i,
adalah ,1Er @eban). Penjelasannya telah dikemukakan. Ini

menunjukkan sangat berpalingnya orang yang berpaling itu.
Z zz a-..a

4J VtL ',$i 1ma*a beri kabar gembiralah dia dengan

adzab yang pedih) maksudnya adalalx, beritatru dia batrwa baginya

adalah adza;b yang sangat pedih.

Selar{utrya Allah menerangkan perihal orang yang

menerimanyq .;,Jpf W) Vt; 6-$ ly{sesunssrrhnya orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shatih), yakni

beriman kepada Allah dan ayat-ayat-Nya, serta tidak berpaling

darinya, bahkan menerimanya dan mengamalkannya. A\ e 'iL

(bagi merelca surga-surga yang penuh kcnibnatan). Pembalikan

susunan redaksinya unttrk mubalaghah. Allah menetapkan bagi

mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, sebagaimana menjadikan

adzab yang menghinakan bagi golongan yang pertama.
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Marchub-nya Vi# $ckat mereka di dalamnya) karbna

sebagai haat Setsrarrgan kondisi).7aid bin Ali membacanya ttitlfl
t({, karena dianggap seb4gai lhabarkedua, karena L g'A @ebtagai
janji Allah yang benu) adalah dua mashdar; yang pertama

menegaskan driryq yakni ,:tyt !,'ryt, dan yang kedua menegaskan
yang lainnya, dan itu termasuk kalimat yang pertamq perkiraannya
adalah C/gi) lr. Uut rr*ya yaitu, jaqii-Nya pasti ditepati, dan tidak
ada penyelisihan padanya.

3iS ';t (dan Dialah Yang Maha Perkasa),tidak ada yang
dapat mengalatrkan-Nya '4 (lagi Matu Bijaksana)dalam segala
perkataan dan perbuatan-Nya.

Allah kemudian SWT an keperkasaan-Nya dan
kebijaksanaan-Nyq qI; yb,o.tAi gE (Dia menciptatrnn tangit
tanpa tiang yang kamu melihatnya). Liir adalah bentuk jamak dari
3t1'9. Pembatrasan tentang ini telah dipaparkan dalam surah AriRa'd.
Kalimat (ifi aeraaa pada posisi jur sebagai sifat untuk ;ro Uai,
mungkin di sana memang. ada tiang, namun kalian tidak dapat
melihafirya. Bisa juga berada pada posisi nashab sebagai haat, yakai
sama sekali tidak ada tiang.

An-Nahhas berkat4 ccr{ku mendengar Ati bin Sutaiman
berkata, 'Pendapat yang lebih tepat adalah dianggap sebagai kalimat
permulaan', yakni tidak adatiang di sana."

',$ -3( A $V (dan Dia meletakiran gunung-gunung [di
permukaanJ bum) makzudnya adalah gunung-gunung yang kokoh.

Kalimat & * fi Grpoyo bumi itu tidak menggoyangkan
tramu) berada pada posisi nashab sebagai 'illah,yakni 6. .+*'ttt zAtf
(agar tidak menggoyangkan kalian).

Orang-orang Kufah memperkirakannya 'J"rt ,^f. (agar supaya
tidak menggoyangkan). Maknanya yaitu, bumi diciptakan dan
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dijadikan tetap tidak bergerak dengan ditempatkannya gunung-gunung

yang kokoh di pennukaannya.

$ ,9 nA-g; (dan memperkembangbiakkan padanya segala

macam jenis binatang) maksudnya adalatr berbagai macam spesis

binatang. Penjelasan makna glt telah dikemukakan.

,:f d JL n AG\Y' iC' )at 'q. gJt (dan Kami

turunlran air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala

macam tumbuh-tumbuha.n yang batD maksudnya adalatr, Kami

menurunkan hujan dari langit, lalu dengan sebab pentrrunan hujan itu
Kami tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Penyifatannya dengan

kata -rJ @aik) karena keindahan warnanya dan manfaatrya yang

banyak.

Adajuga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah manusia,

yang baik menuju surgq sedangkan yang jahat menuju neraka.

Demikian yang dikatakan Asy-Sya'bi dan lainnya.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat

Kata penunjuk l:i6 Qnilah) menunjukkan apa yang telatr

disebutkan mengenai penciptaan langrt dan bumi. Kata ini gebagai

mubtada', dan thabar-nya adatah iil '[L 1"tptoo, Allah), yakni

maktrluk-Nya

-..i, q r$ 3i 6(, -$t (mala perlihatkanlah olehmu

kepadaht apa yang telah diciptakan oleh sembalwn-sembahan[muJ

selain Allah) maksudnya adalah tuhan-tuhan kalian yang selalu kalian

sembrih. Ini merupakan celaan dan darnpratan. Maknanya yaitu,

perlihatkanlatr kepadaku ciptaan mereka yang bisa menandingi ciptaan

Allatr, atau mendekati ciptaan Allah. Perintatr untuk mereka ini
menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan merek4 serta sebagai

cercuuur untuk mereka.

Atlah lalu beralih kepada menghukumi mereka dengan

kesesatan yang nyata, # * ei,Aidt,f (sebenarrrya orang-orang
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yang zhalim itu berada di-dalam kesesatan yang nyata). Terlebih

dahulu Allah menetapka4 keztraliman merekq kemudian kesesatan

mereka. Kezhaliman dan kesesatan mereka disifati'dengan sifat
"ayatd', sedangkan orang yang kondisinya demikian tidak dapat

menerima hujjah dan tidak akan menuju kebenaran.

Al Baihaqi datam Asy-Syu aD meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, ,V-21Jt 11 
"j6- 

ri n6t';r$ gan di antara
manusia [adal orang yang mempergunakan perkataan yang tidak
berguna), dia berkata, "Maksudnya adalatl orang yang berkata batil,
yaitu Al Harits bin Alqamatr mempergunakan perkataan-perkataan

dan perbuatan-perbuatan orang-orang non-Arab untuk memperoleh

uang. Dia menulis buku-buku dari Himh hingga Syarn dan

mendustakan Al Qur' an."

At Firyabi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

mengenai ayat ini, dia berkata, "(Maksudnya adalah) orang yang

berkata batil, yaitu nyanyian dan serupanya."

Megenai firman}.{ya, 4l ,* G '}$- 1""t"k menyesatkan

[manusial dari jalan Allah), dia berkata, "(Maksudnya adalah

menyesatkan manusia dari) bacaan Al Qur'an dan dzikrullatr. Ayat ini
diturmkan berkenaan dengan orang Quraisy yang membeli budak
perempuan penyanyi."

Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad,Ibnu Abi Ad-Dunya,
Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam As-Sunan jttga

meriwayatkan darinya ayat ini, dia berkata, "Makzudnya
adalah nyanyian dan serupanya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia berkata, "(Maksudnya
adalatr) para budak perempuan penari."
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Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Ad-Dunyq

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Al Hakim, dqr dia menilainya shahih,

serta Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, meriwayatkan dari Abu Ash-

Shahba', dia berkata, *Aku bertanya kepada AMullah bin Mas'ud

mengenai firman-Nya, ,2-;1Jt 'tl 66- ri n6i'6.j ldan di antara

manusia [adal orang yang mempergunalan perlcataan yang tidak

berguna),dia berkata, 'Demi AllalL itu adalah nyanyian'."

Dalam latazinlbnu Jarir disebutkan: Itu adalatr nyanyian, demi

Allah yang tidak ada tuhan selain-Nya. Dia mengulang-ulangnya

hingga tiga kali.

Sa'id bin Manshur, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr, Ibnu

Abi Ad-Dunyq Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-

Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu

Umamalr, dari Rasutullah SAW, beliau bersabda, l: pQilt t# |
ir; ';$ij'r4. Etno. ,t'P li '|i;fr (Janganlah talian menjual

para budak penyarryi dan jangan pula kalian membeli merela. Tidak

ada lrebailran dalam menjual-belikan mereka, dan hasil penirulan

merelra haram).rr2 Berkenaan dengan ini diturunkanlahaya\ 46l$
,V-21Jt 

"1 
"j6- 

i @"" di antara marutsia tadal orang yang

mempergunakan perkataan yang tidak berguna). Dalam s-anadnya

terdapat Ubaid binT-ahr yang meriwayatkannya dad Ali bin Zaid, dari

Al Qasim bin Abdunatrman, mereka semuaperawi yangdho'if.

Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Dzam Al Malahi dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Aisyatr, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, W1 L$lii St Wi Wr z#it ?? iior 'itt

(Sesungguhnya Allah mengluramkan budak perempuan penyanyi,

hasil penjualannya, mengajarinya, dan mendengarkannya). Beltau

,r, Dho'6.
HR. At-Tirmidzi (3195) dan Ibnu Majah(2168).
Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam Al 'Ilal Al Mutanahiah Q1784), dan dia

berkata,'Tidak shahih."
Disebutkan oleh Al Albani dalam Dha'if Al Jani' (6202).
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lalu membacakan ayat, i,--tAi rt 
"j.3- 

i ,-y1l i6 (dan di antara

manusia [adal orang yang mempergunakan perkataan yang tidak

berguna).rr3

Ibnu Abi Ad-Dunya dan At Baihaqi dalam As-Sunan

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, Stlt iWt ir,;i- t;S Gr;Xt t;;-)t$r g,tyonyian menumbuhpan

lremunafi:lran, s e b agaimana ait menimbuhkan s ayur an)."r 14

Keduanya juga meriwayatkan ini darinya secara mauquf.

Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Abu Umamah, bahwa Rasulutlah SAW bersabda, ,$.'of* Vt 4i U

'#-,? yi* *gyLr9$.;6-w,p u-+n-#$b *rr h'',*.r\
(TidaHah seseorang mengeraslcan suorarrya dengan suatu nyanyian

lrecuali Allah mengirimlmn &ta syetan kepadanya yang duduk di
kedua bahunya, yang terus-menerus mengetuk-ngetuk tumit mereka

pada dadanyo hWga dia berhenfi)."t Mengenai ini ada juga hadits-

hadits lainnya" namun setiap hadits itu diperbincangkan.

,n Dhr'y
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma' (4191), dan dia berkata"

"Diriwayatkan oleh Ath-ThaUarani dalam Al Ausuh. Dalam sanadnya terdapat dua
perawi yang aku tidak menemukan siapa yang menyebutkannya. Sementara itu,
Lairc bin Abi Sulaim seorang mudallb;'

Disebutkan juga oleh Ibnu Al Jauzi dalam Al 'Ilal Q1784), dan dia berkata,
"Sanadnya dha'if,"

Al Baihaqi berkata "Tidak terpelihara."
rra Dha'y.
HR. AI Baihaqi dalanAsy-S1ru'aD (5098).
Disebutkan oleh Al Albani dalam Dha'if Al Jami'(3940).
HR. Ibnu Al Jauzi dalam Al 'Ilal Al Mutanahiah, dan dia berkata, *Tidak

shahih;'
rrt Dha'y.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zarya'id (8/ll9), dan dia

berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan beberapa sanad, dan para perawi
salah satu sanadnya dinilai tsiqah dha'if.i! .

Al Iraqi dalatr Al lfuta' berkat4 "Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam
Dzamm AI Malahi dan Ath-Thabarani dalam lI Kabir.Ini riwayat dha'if,"
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Al Baihaqi dalam Asy-Syu aD meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

mengenai firrran-Nya, ,p-51Jt 'rfi ,16- i .v6l ii, (dan di antara

manusia tadal orang yang'mempergunalcan perkataan yang tidak

berguna), dia berkata, "(Maksudnya adalah) lelaki yang, membeli

budak perempwu yang bernyanyi siang dan malam."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abduflah bin Umar,

bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda mengenai firman-

Nva, ,?-*1ii fi 
"j"5- 

i ,t6l'dt @"" di antara manusia fadal
orang yang mempergunakan perkotaan yang tidak berguna), U; 6t
Syfltt *;.il ;i.jt itp (Sesunggutmya itu adalah lelaH yang nembeli

p er mainan dan kc b atil an).r 
16

Ibnu Abi Ad-Dunya dan.Al Baihaqi meriwayatkan dari Nafi,
dia berkata, "Ketika aku sedang berjalan dengan Abdullah bin Umar

di suatu jalanan, dia mendengar suara klarinet (seruling), maka dia

menyumbatkan dua jarinya di kedua telinganya, kemudian berbelok

dari jalanan itu, dan dia terus-menenrs berkata, 'Apakah kau dengar

(itu), hai Nafi?' Aku menjawab, 'Tidak Qag)'. Dia pun melepaskan

penyumbatan kedua jarinya dari kedua telinganya, lalu berkata,

'Begitulatr yang aku lihat Rasulullah SAW melakuikannyo^t.',tt7

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari Abdurahman bin Auf,
balrwa Rasutullah SAW bersa@a, ,.:,lfg cfrbt cri* * '* ttt
?i Pt ,ii W :U *'o?; ,.0$3 gy; l,l *;'+ b?
t@'rf;t (Sesungguhnya aht melarang dua'suara yo"S dungu dan

jahat, (yaitu) suara saat pelantunan permainan dan seruling syetan,

dan suara l@tit(a musibah, yaitu mencakar wajah, merobek pakaian,

dan r at ap an sy e t an).r 
rB

116 saya tidak menemulonnya
rr7 Munkar.
Disebutkan oleh Al haqi dalam Al lfuta' (2l2SG), dan dia berkata, "Di-mrful

kan oleh Abu Dau4 dia berkata, Tladits himunkd;'.
Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (4924).

"8 Hasan.
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3i1-AS h$ 6"^.'3fr 6'{I,$'rli) ti( ;r$

-,^r.*l orarc!;l @ l-;?*':;tly r,$:*;t
)/, /, //t:p1y ')9, IY 3Ai 5t {VJs'{,65r i t;
6ir; a:r,4 fi iFWfria;;-ry.;rryr

iri 6 it ir5iL",j @ i.;S iy- +$ 4 ?ir
Vr;; ctri 4 te;;grI$ tE ?". + 6,; ( e

+,il;'i'i LY*t Vqq "6'ii O 5 Efii o :t r"t
it i;5 *5 *'i[ u- iFi:\ i.V 

1,Mi i A
,#75 qWi::L #1;@ rt'i i # e4' {ASu

SG'ye+{fiife:; ,6sa

ifiL;5+>liiK otdl;Lqte4.*'hbb
n ).?-
2z.bblt

6,ei nz

"Dan sesungguhnya telah Kami berikan hiknah kepada Luqman,
yaitu, 'Bercyukurlah kepada Allah Dan barangsiapa yang

bersyukur (kepadaAllah), maka sesungguhnya dia bercyukur untuk
dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka

sesungguhnya Allah Maha Kaya tagi Maha Terpujt, Dan (ingatlah)
ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia mernberi

p elaj aran kep adanyar' Hai anakku, j anganlah kamu

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (1005) dan dinilai hasan oleh Al Albani dalam
Sh ahih At-Tirmi dzi (l 129 5).

+S,t'd'i@

TAFSIR FATHUL QADIR 743

#4e *"u1,16;;,# n /.?.

ev4'ft;i'5r



mempersekutukan AAah, sesyngguhnya mempercekutukan (Allah)

adalah benar-benar kezlaliman yang besar'. Dan Kami perintahkan

kepada manusia (berbu! baik) kepafu dua orang iba-bapaknya;

ibunya telah mcngandungnya dabm keadaan lemah yang

bertambah-tambah, dan menyaptihnya dalam dua tahun-

Bersyukurlah kepada-Ku dan hepada dua orang ibu-bapakmu,

hanya kepada-Kulah kembalimu Dan jika keduanya memaksamu

untuk mempersekutulran dengan Aku sesuatu yang tidak ada

pengetahuanmu tentang itu, maha janganlah kamu mcngikuti

keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan

ikutilah jalan ordng yang kembali kepada-Ku, keruudian hanya

kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang

telah kamu kerjakan (Luqman berkata) r' Hai Anakku,

sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan

berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah
akan mendatangkannya (membalaskya). Ses ungguhnya Allah

Maha Halus lagi Maha Mengetahui HaiAnakku, dirikanlah shalat

dan suruhtah (manwia) mengerjokanyang baik dan cegahlah

(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap

apayang menimpa kamu Sesanggahnyayang demikian itu
termasuh hal-halyang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah

mcmalingkan muka dari ruanusia (karena sombong) dan janganlah

kamu berjalan di muka bumi dengan anghuh. SesangguhnyaAllah

tidak menyukai orangetang yang sombong lagi membanggahan

dirl Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah
suaratntl Sesungguhnya sebwuk-buruk suara ialah suara

." (Qs. Luqmaan [31]: 12-19)

Ada perbedaan pendapat mengenai lafazh '6lfr, apakahlatazh

Arab yang berasal A*i FUt (menetan)? Orang yang mengatakan

balrwa ini bukan lafazh Arab, melarangnya untuk ta'rif dan'ajamah,
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sedangkan yang mengatakannya sebagai lataz}n Arab, melarangnya

untuk t a' rif dan penambahan huruf aff dan httruf nuun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai Luqman, dia seorang

nabi atau orang shalih?

Mayoritas ularna berpendapat bahwa dia bukan seorang nabi.

Al Wahidi menceritakan dari Ilcimah, As-Suddi, dan Asy-

Sya'bi, bahwa dia seorang nabi.

Pendapat yang pertama lebrh rajih, berdasarkan'riwayat-
riwayat yang nanti akan dikemukakan di akhfu pembahasan bagian ini.

Ada juga yang mengatakan batrwa tidak seorang pun yang

mergatakannya sebagai nabi selain Ikrimah, namun yang

meriwayatkan ini darinya adalah Jabir Al Ju'fr, perawi yang sangat

dho'if.

Luqman yang dimaksud di sini adalah Luqman bin Ba'ura bin
Nalrur bin Tarikh, yaitu Aazar ayahnya Ibratrim. Ada juga yang

mengatakan batrwa dia adalatr Luqman bin Anqa bin Marwan, dari

penduduk Ailah. Demikian yang dikatakan oleh As-Suhaili.

Sementara ifu, Wahb berkata, "Dia adalah putra saudara perempuan

Ayyub."

Muqatil berkata" "Dia adalatr putra bibinya. Dia hidup selama

seribu tahun dan berlajar ilmu darinya. Dia biasa memberi fatwa

sebelum diutusnya Daud. Setelah Daud diutus, dia menghentikan

fatwany4 maka ditanyakan hal itu kepadanya, dia pun menjawab,

'Bukankah aku telah dicukupi ketika aku dicukupi'?'

Al Waqidi berkata, "Dia seorang qadhi di kalangan bani

Israil."

Hikmah yang diberikan Altah kepadanya adalah pemahaman,

akal, dan ketepatan berbicara.
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Ada juga yang menafsirkan hilmah di sini sebagai kenabian,

yaitu orang yarrg menganggap Luqman sebagai seorang nabi.

,; fuit $ Uotw "Bersythrlalt trepada-Ku. '). irf ini sebagai

penafsir, karena dalam pemberian hikmah terkandung makna

perkataan.

Ada yang mengatakah bahwa perkiraannya adalatr'r<:tt ol'i rli
,J 6r-i katakan kepadanya, "Bersyukurlah engkau kepada-Ku.").

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalatr tfi z;S,,jl'oGA €5 'ld/-,

d Ffr (dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada

Luqman, "Bersyukurlah engkau kepada-Ku. ").

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah rt 61,' 9\
(bersyukurlah engkau kepada-Ku). Dia pun bersyukur, lalu menjadi

memiliki hilqnah karena kesyukurannya itu. Bersyukur kepada Allalt

adalatr memuji-Nya atas nikmat-Nya dan mematuhi segala perintah-

Nya.

Allah kemudian SWT menerangkan, bahwa kesyuhran

mendatangkan manfaat bag yang bersyukur, '!$-GS 'H; i5
+=A- (dan barangsiapa yang bersytiatr tkepada AllahJ, mala

sesungguhnya dia bersythr untuk dirinya sendiri), karena

manfaatnyq faedahnya, dan hasilnya, kembali kepadanya, karena

dengan kesyukuran itu akan mempertahankan nikmat yang ada dan

mendatangkan tambahan nikmat lainnya dari Allah SWT.

3-; i* '^ii 'LY' K it @"" barangsiapa yang tidak

bersyuhtr, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuii)

maksudnya adalah, barangsiapa menjadikan pengingkaran. nikmat

sebaga pengganti dari mensyukurinya, maka sesungguhnya Allah

tidak membutghkan kesyukurannya dan tidak memerlukannya. Allatl

Maha Terpuji, berhak mendapat pujian dari para makhluk-Nya karena

penganugeratran nikmat-nikmat-Nya yang

terhingga kepada mereka walaupun tidak

tiada berbatas dan tidak

seorang pun dari para
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makhluk-Nya itu yang memuji-Nya, karena setiap ciptaan pada

hakikatnya menyatakan pujian dengan keberadaanya.

Yahya bin Salam berkata, "Maksudnya adalatr tidak
.membutuhkan para hamba-Nya dan Matra Terpuji dalam perbuatan-

Nya."

.91 'rt$t JE ""t (dan [ingattahJ kettkn Luqman berlata
lcepada anabtya). As-Suhaili berkata, 'tlama anaknya adalatr Tsaran

menurut perkataan Ibnu Jarir dan Al Qutaibi."

Al Kalbi berkata 'Nama anaknya adalah Masykum."

An-Naqqasy berkata'Nama anaknya adalah An' um."

Ada juga yang mengatakan batrwa nanaknya adatatr Matan.

Al Qusyairi berkat4 *Dulu.anak dan istrinya kafir, namun

Luqman terus menasihati mereka hingga atrirnya keduanya memeluk
Islam."

Kalimat ini di-'athflr (dirangkaikan) kepada yang telah
disebutkan, dan perkiraannya yaitu, Kami memberikan hilsnah kepada

Luqman ketika Kami menjadikannya bersyukur untuk dirinya sendiri,
dan ketika Kami menjadikannya memberi pelajaran kepada orang lain.

Az-7,anaj berkata, "Kata !! berada pada posisi nashab karena
pengaruh t{f.. Ir,tatcnanya adalatr iri if t;$t bva gJ( :rlij laan
sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Luqman ketika dia
berkata)."

An-Nahhas berkata, *Aku kira dia salah, karena pada redaksi
ini ada hwuf wawu, danitu menghalangi pemaknaan tersebut."

Makn u iLj- *rAi waldu dia memberi pelajaran kepadanya)

maksudnya adalah berbicara kepadanya dengan nasihat-nasihat yang

mendorongnya kepada tauhid dan menghalanginya dari syirik.

6\!;ilJ'55- (hai Anakht, janganlah kamu mempersehttukan
Allah). Jumhur membacanya dengan kasrah pada huruf yaa'.
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Sementara Ibnu Katsir

membacanya dengan

menunjukkan batrwa

dikemukakan.

Kalimat ,.!,

membacanya dengan suhtn, dan Hafsh

fatlrah. Larangannya terhadap syirik
anaknya itu kafir, sebagaimana telatr

mempersehttulan [AllahJ

fii
adalah

3Ai 4y (sesungguhnya

benar-benar lcezhaliman yang

besm) sebagai penjelasan alasan untuk yang sebelumnya. Luqman

memulai pengajarannya (nasihatnya) dengan larangan syirik karena

itu lebih penting dari yang lainnya. Ada perbedaan pendapat mengenai

kalimat ini:

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ini perkataan Luqman.

Ada juga yang berpendapat batrwa ini perkataan Allah
sehingga terputus dari yang sebelumnya, yang dikuatkan oleh riwayat

dalam hadits slnhih, batrwa ketika ditunrnkan aya! ,iSiryl't!- 13

4L1@r""5-orang yang beriman dan tidak mencampuraduklan iman

merelra dengan kezhaliman). (Qs. Al An'aam [6]: 82) para satrabat

merasa berat, maka mereka berkata "Siapa di antara kami yang tidak
menztralipi dirinya sendiri?'Allah lalu menurunkan ayat, 3pi 5l
3-Y, 5$ @esunggufurya mempersehttukan [AltahJ adalah benar-

benar kezhaliman yang besm). Mereka pun menjadi tenteram.l le

#itt Yl 6:r; (dan l{ami perintahkan kepada mamuia

[berbwt baikJ kcpada dua orurg ibu-bapabtya). Wasiat (perintah)

untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu-bapak dan seterusnya

hingga firman-Ny4 1rJ3 iK q (apa yang telah kamu lcerjakan)

adalatr penegasan perkataan Luqnan yang sebelumnya tentang

larangan menyelartukan Allah. Penafsiran *F, ini tyakni dari

E ;tl adalatr firman-Nya, W 4 ?i $ @ersytturun
lrepada-Ku don kepada dua orang ibu-bapabnrz). Penetapan perintah

bersyukur kepada kedua orang ibu-bapak yang disertai dengan

tre shahih.
I{R. Al Bulfiari (4776) dari hadits Abdullah.
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perintatr bersyukur kepada Altatl menunjukkan batrwa hak keduanya

merupakan hak terbesar mereka terhadap analq dan ketentuan yang

paling wajib dipenuhi.

Makna fi e C.5 til'^;I; gbmya telah mengandungnya

dalam lreadaan lemah yang bertambah-tambah) maksudnya adalah,

.ibunya mengandungnya di dalanr perutnya dan semakin hari semakin

bertambah kelematrannya

Ada juga yang mengatakan bahwa malrranya adalatr, wanita

diciptakan dengan karakter tdmalU kemudian bertambah lemah dengan

keharnilan

Manshub-nya 6ii uaArn karena sebagai masdar.Namun An-
Natrhas berkata, "Karena sebagai maful kedua dengan pengguguran

kata bantu tyakni partikel jorl, yakni yt.r ,* **,. 1E;;

(mengandungnya dengan kelemahan di dalam kelemahan)."

Az-7anaj berkate "Maknanya adalab kehamilannya ihl
menyebabkannya semakin lemab-'

Ada juga yang mengatakan bahwa- manshub-nya ittr karena

sebagai haal (keterarsgan kondisi) dari lA QUnya). Sementara i9
9i sebagai sifat untuk tii, yrt"i i{t & W q (dalam keadaan

lematr di atas kelemahan).

Jumhur dengan suhtn pada huruf hoa' di kedua

tempat ini.

Isa Ats-Tsaqi membacanya dengatfattlu,l, pada keduanya, dan

ini juga merupakan riwayat dari Abu Amr.

Keduanya merupakan dua macam logat.

Qa'nab berkata,

,, ,lrt)';\i W Jt)ystLL 6?';i ,y'u J''):y$.',y

"Adalah yang mencegah para pencela sehingga menegurnya
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Sesungguhnya ada kcpenatan dan kelemahan pada para pencela."r20

ryV A ',firj (dan menyapihnya dalam dua tahunl. iu+lt
adalatr itLiil @enyapihan), yaitu penyapihan anak dari ibunya. Kata ini
sebagai mubtada', dar^ klubar-nya adalah zharf (keterangan waktu,

yakni fi'6 Aldalam dua tahunl).

Al Jahdari,

membacanya 'r*ii.
Qatadah, Abu Raja', Al Hasan, dan Ya'qub
Keduanya adalah dua macam logat. Dikatakan

tk ',*'sAyartinya terlepas dari anu. Oleh karena itu, disebut 'l**it
(yang disapih). .

Tetatr karni kemukakan tadi, bahwa lrf pada kalimat H 6'*:-+l; O (bersyhrlah lcepada-Ku dan kepada dua orang ibu-
b apalanu) adalah sebagai penafsir.

Az-7anaj berkata, *Ihr adatah mashdo. Maknanya adalah 9L

d i3' @ersyukurlah engkau kepada-Ku).-

An-Nahtras b€rkat4 "Pengertian yang lebih baik dari itu,
batrwa bf sebagai penafsu, dan kalimat 3_,vrifit 'JLQ-rry" kcpada-

Kulah kcmbalimu) sebagai alasan wajibnya pelaksanaan perintah itq
yakni kembalimu kepada-Ku, bukan kepada selain-Ku."

'P +ii AC ei; 6 & ASii o$ {aoii*o keduanya

memaksamu untuk mempersehfiukan dengan Aht sesuatu yang tifuk
ada pengetahuanmu tentang ttu) maksudnya "dalalL tidak ada

pengetahuanmu tentang syiriknya it\ (4:i. j3 @"to janganlah
lcamu mengihtti kcduanya) dalam hal itu. Penafsiran ayat ini dan

sebab turunnya telah kami kemukakan dalam suratr Al 'Ankabuut.

Manshub-nya L72i; (dengm baik) adalahkarena sebagai sifat
nntuk masMar yang dibuang, yakni '6i;,1 qW V{+tbt (dan

pergaulilah keduanya di druria dengan pergaulan yang baik).

tm Al ainartinya lelah dan penat.
Alwalu artinya kelemahan dalam perbuatan dan perkara.
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Ada juga yang mengatakan batrwa manshub-nya adalatr karena

naz'ul khafidh (partikel penyebab klrafadh), dan perkiraannya yaitu

f t*r(dengan baik).

iy i6 J E SV <ar" ihnilah ialan orans yans kcmbali

kepada-Ku) maksudnya adalatr, ilutilah jalan orang yang kembali

kepada-Ku dengan tobat dan keilfilasan, yaitu para haurba-Ku yang

shalih.

W it- *"1kt*rrdro, tanya key.g.da-Kulah kcmbalimu)

semuanya, bukan kepada selain-Ku. f44V (maka Ku-beritakan

trepadamu) ketika kembalinya kalian, 6JS iK e(apa yang telah

lcamu kerjakan), yaitu kebaikan dan keburukan. Lalu Aku membalas

masing-masingrya dengan amalnya.

Ada yang mengatakan bahwa redaksi ini dari mulai 6;:ri
tfiif hingga di sini adalah dari perkataan Luqman, sehingga tidak

ada kontadiksi. Narnun pendapat ini jauh dari mengena.

Allah kemudian SWT menyebutkan sisa perkataan dan nasihat

Luqman kepada anaknya, );1 U ,g- Jq il oL-55 "fi- gai
Analrkil, sesungguhrrya jika ada [sesuatu perbuatanJ seberat biji
smti). Dhamir pada kalim at -qtkembali kepada'a+X (kesalatran;

dosa) karena diriwayatkan bahwa anaknya Luqman berkata kepada

bapaknya ftepada Luqman), "Watlai Ayahku, jika aku melakukan

kesalahan yang tidak dilihat oleh seorang pun, nlaka apakatr Allah
mengetahuinya?" Luqman pun menjawab, -#t (Sesungguhnya ia)

yakni sesungguhnya kesalahan itu... Katimat syarat di sini sebagai

penafsir dhomir itu, yakni )t? 'u * JW U of z4A 'ot

(sesungguhnya kesalahan itu, jii€ ada seberat biji sawi pun).

Az-7-anaj berkata, "Perkiraannya adalah, sesungguhnya apa

yang engkau tanyakan kepadaku itu, jika ada seberat biji sawi pun...."
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Pengungkapannya dengan menggunakan Uata )1'l; @iji sawi),

karena merupakan brji yang sangat kecil, yang bobotrya tidak dapat

dirasa oleh indra dan tidak begrtu berdampak dalam timbangan.

Ada juga yang berpendapat bahwa dhamir pada kalimat -f!

kembali kepada 'zlZdt (tabiat; pekerti) yang buruk dan yang baik,

bahwa sesungguhnya tablat yang buruk dan yang baik, jika ada

seberat biji sawi pun...

Kemudian menambahkan keterangan tentang samarnya biji itu
disamping keringanannyq 'r"t A ;<; (dan berada dalam batu),

karena keberadaannya di dalam batu menjadikannya berada di tempat

yang sangat tersembunyi dan terttrtup . A'ii O 5 Efii g X @tou at

langit atau di dalam bum), yakni dimanapun di belahan-belahan

langrt atau belahan-belahan bumi. ';ti q ,fi gxcayo Allah akan

mendatangkannya [membalasinyaJ), yut "i akan mendatangkannya

dan menghisab pelakunya

A; ';dl Ly!"runssrrhnya Allah Matu Halus), tidak ada

sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya, bahkan pengetatruan-

Nya mencapai segala yang tersembunyi . +(lagi Maha Mengetahui)

segala sesuatg tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya.

Jumhur membacanya ,in ,rL dengan huruf raa', yang

maknanya 'Ayl.: U 
-bt-6rlca 

ada tesaananl, atau 'zlfrir 'clS'ttt6ika a{a

masalah), atau'{ietir Ur ilt (ika ada karakter atau perbuatan), atau t!
A, U (ika ada kisah).

Mereka juga membacanya i'll. dengan nashab karena

{ianggap sebagai Hrabar iri lyafcni iil, a* ism-nya adalatr salatr

dari perkiraan-perkiraan tadi.

Nafi membacanya i6, a"ngat rafa'sebagai tsm o€ dan

kalimatnya sudah semptrna Bentuk ta'nitg'nya fi'l pada qira'ah inr

karena di-idhafah-kannya (disandangkannya) lafazh Jli, kepada

latazh muannats [yakni i{l.
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. Selanjutnya jumhur membacanya ;fii, dengan dhammah pada

hr;r:trt kaaf.

Al Jahdari membacanya dengan kasrah dat tasydidpada huruf
ntntn,dari t(ir, yaitu sesuatu yang tertutup.

As-Suddi berkata, *Batu itu adatah batu yang tidak di lqngit
dan tidak pula di bumi."

Allah kemudian menceritakan tentang Luqman, bahwa dia
memerintahkan anaknya unfuk mendirikan shalat, melakukan atnar

ma'ruf nahyi munkar (memerintahkan kebajikan dan mencegah

kemungkaran), serta bersabar terhadap musibah. Dil<hususkannya

penyebutan ketiga ketaatan ini karena merupakan pokok-pokok ibadah

dan tiang segala kebaikan.

Kata penunjuk dalarn kalimat d!{ irl (sesunggrrlrnya yang
dernikian fiz) menunjukkan ketaatan-ketaatan yang disebutkan itu.

Khabar lluaaun ,i** iQermasukhal-hal yang diwajibkan [oteh
Allahfi.

Al Mubarrad berkata, "Sesungguhnya huruf 'ain dapat

menggantikan htxuf foaa', sehingga dikatakan ?? a""?7."
Ibnu Jarir berkata, "Kemungkinan maksudnya adalatr, itu

termasuk karakter orang-orang yang berbudi pekerti terpuji dan ambisi
orang-orang yang berteguh hati, yang menempuh jalan keqelamatan."

Al Qurthubi membenarkan ini.

qq {i, * a5 (dan janganlah memalinglcan muka dari
manusia firarena sombong). Jumhur membacanyu }iA, sementara

Ibnu Katsir dan Ashim membacanya 'fibi. Makna keduanya saling
berdekatan. 'jidt adalah ,plr lmiring; condong), dikatakan i:-6 'k
dan 61i. gb lmemiringkan pipinyal apabila memiringkan wajahnya

dan berpaling karena sombong. Maknanya yaitu, janganlah engkau

berpaling dari manusia karena sombong terhadap mereka. Contohnya

ucapan penyair berikut ini:
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h;:l ) *;rurilt v* ilt*'k )*ir
*Adalah kami, bila si lalim itu memalingkant waiahnya,

malra kami pergi kcpado.nya dcngan membmta pedang untuk

mencelanya."

Ibnu Jarir meriwayatkannya sebagai berikut,

v:i6 #, ud$f tt| z .6. t'.6. '!.
oJ> i*a JLaJl

*Adalah kami, bila si lalim itu memolingkanwajahnya,

malra lrami berdiri wtubtya karena berpalingnya sehingga

. diluruskan."

Al Harawi berkata * q@ tL # g (dan iangantah
memalinglran mula dari marunia [kuena sombongJ) maksudnya

adalah, janganlah engkau tlerpaling dari mereka karena sombong.

Dikatakan i* t*, i7r;af artinya unta itu terkena penyakit menengok-

nengkokkan lehernya."

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya yaitu, janganlatt

engkau membengkokkan mulutuu (mencibir) bila disebutkan

seseorang di hadapanmu sehingga seakan-akan engkau

menghinakannya.

Ibnu Kuwaiz Mundad berkata, "Seolah-olah itu adalatl

larangan seseorang merendahkan dirinya kepada omng lain tanpa

keperluan.')

Kemungkinan dia memahami |iatrt dengan macna ,1iiir
(merendahkan diri; menghinakan 6iti;.

V; ,6'iiA,#1J (danianganloh kamu berialan di muka bumi

dengan angfuh) maksudnya adatah dengan sombong dan bangga.

Maknanya yaitu, larangan bersikap sombong dan angkuh.

6y&t

;iy&t
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lg*it artinya orang yang anglorh dalam berjalan. Ini adalah

mashdar di posisi haal.Per$elasannya telah dikemukakan.

Kalimat ;jS $ 
'K e|* 'itl iyltrtungguhnya Attah tidak

mbnyulrai orang-orang yang sombong lagi membanggakon dir)
sebagai keterangan alasan larangan sikap sombong, yakni angloh.

'tfit artinya omng yang membanggakan diri terhadap orang

lain karena hartq keturunan, kekuatarU dan sebagainya. Mengenai ini,
tidak termasuk sikap dalam menceritakan nikmat Allah, karena Allah
berfirman, ,r# A; *,et (Dan terhadap nilonat Tuhanmu, maka

hendaffiah kamu siarkan). (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 11).

# e -qS (dan sederhanalah kamu dalam berjalan)

maksudnya adalah bersikap ,pertengahan, 
yaitu antara cepat dan

lamban. Dikatakan * e orJ (d apabila si fulan itu berjalan secara

sederhana, tidak merayap dan tidak pula meloncat seperti loncarnya

syetan.

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa apabita Rasulullah

SAW berjalan" maka beliau berjalan dengan cepat.

Jadi, sederhana di sini diafiil€n tidak melewati batas cepat.

Muqatil berkata "Maknanya yaitu, janganlatr engkau mereka-

reka dalam berjalan."

Atha berkata, "Ma*sudnya yaitu" berjalanlah dengan sopan

dan santun, seperti yang disebutkan dalarn firman-Nyq ,i:..ii ,F'"rX
ttj, gang berjalan di atas btmi dengan rendah hotr.(Qs. Al
Furqaan f2,5f:63);'

,it;t ,t .;ES (dan lunafuanlah suaramz), kurangilah

darinya dan rendahkanlalr, serta janganlah mengencangkannya dengan

kuat, karena me,ngeraskan suara melebihi kebutuhan akan

mengganggu orang yang mendengarnya.
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Kalimat A LF ,2;'.ii K 'irltsesurs*hnya seburuk-

buruk sucra ialah suara kcledai) sebagai keterangan alasan perintah

melunakkan suara. Maksudnya adalah Viti :trje\i'*':t (seburuk-

brrnrk dan sejelek-jelek suara)

Qatadatr berkatq "sebunrk-bunrk suara adalah suara keledai,

perrrulaannya gerarrurn dan alfiirannya rintihan."

Al Mubarrad berkata, "Penakwilannya yaitq mengencangkan

suara tidaklatr.terpuji, bahkan kategori suara yang mungkar."

Hrtruf loam pada kalimat Lfr adalah partikel penegas.

Bentuk tunggal Latazh'o:i"1, kendati di-idhafah-kan kepada lafazh

jamak [yaitu ,a$, Uentut< jamak dari \Vt, karena kata ini adalatr

mashdar, dan itu menunjulftan banyak, yut;u mashdar dari - 'ct:"
qQ'# - €* -'stA@ersuara).

Ibnu Mardawaih me1wa.f,a,t!3n dari Abu Hurairatr, dia berkata:

Rasulullah SAw bersaMa, fi,tlii ut v it:it:6 (Tahukah kalian orqng

manalcah Luqman itu?). Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya

lebih mengetatrui.'l Beliau bersaMa, W t tt (Beliau seorang

[bangsal labsyi [abys sinial ).

Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dalam Az-ZuM, Ibnu Abi Ad-

Dunya dalam Al Mamlukin, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkat4 "Luqman adalah

seorang hamba habsyi dan seorang ffi*.g kayu."

Ath-Thabarani, Ibnu Hibban dalarn Adh-Dhu'afa', dan Ibnu

Asakir meriwayatkan darinya, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

?Yrt.,;,leJitl ,r.t;Jt lt{i ,fajr [L( 'c,$1, lit, t6ri Lf 3ri!r t5l:q$

05.;iJt (Ambillah orang-orang Sudan [HabasyahJ, karena tiga orang

dari mereka termasuk para pemuka ahli surga, [yaituJ Luqmanul

Hakim, An-Najasyi, dan Bilal sang muodzdzin).r2r

r2r Dha'y.
Disebutkan oleh Al Haibami dalam Majma' Az-Zawa'id (4D35), dan dia
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Ath-Thabarani berkata, "Maksudnya adalah Habasyah. "

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nva, 
-iKii '# qC ii,: @"" sesungguhnya telah l{ami berilcan

hilonah kepada Luqman), dia berkata, "Mirksudnya adalah akal,

pematrarnan, dan kecerdasan yang bukan pada kenabian."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ilcimah,

bahwa Luqman adalah seorang nabi. Telatr kami kemukakaru batrwa

yang meriwayatkan darinya adalah Jabir Al Ju'fi, dia sangat dha'if.

Ahmad, Al Hakim, At-Tirmidzi, Al Hakim dalam Al Kuna,

dan Al Baihaqi dalam Asy-Slu'ab meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, tt?t r'i1 lr ir1 |Jh og ,$;& ou":'ol

W rr#' (sesungguhnya Luqmarui ioti*'berlcata, *Sesungguhnyi

apabila Altah menitipkan sesttotu, maka Dia memeliharanya.').'u

Sejumlah atrli hadits menyebutkan beberapa riwayat dari

sejumlatr satrabat dan' tabi'in yang mengandung kalimat-kalimat dari

nasihat-nasihat Luqman dan kata-kata brjaknya, namun tidak ada satu

pun yang sluhih dari Rasulutlah SAW dan tidak ada sanad yang

shahih hingga ke Luqman, sehingga kita tidak harus menerimanya.

Allah SWT telah menceritakan sebagian nasihat-nasihat

Luqman kepada anaknya, sebagaimana yang dikemukakan di sini, dan

itu sudah cukup bagi kita untuk mengetahuinya. Adapun yang selain

itu, yang memang ndak shahih, maV.a menyebutkannya hanyalah

mempersempit dan membuang-buang waktu. Beliau bukan seorang

nabi, sehingga tiaak ada nukilan darinya dalarn syariat-syariat

sebelum kita, dan tidaklah slahih sanad yang meriwayatkan kalimat-

berkat4 "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dia b€rkata, 'Maksudnya adalah Al
Habsyi'. Dalam sanadnya terdapat Abyan bin Su$an, perawi dha'rf!'

Disebutkan oleh Al Albani d^lam Dha'if Al Joni' (93).

'u Dha'i7
HR Ahmad Ql87\ danAl Baihaqi dalam A$,-W'ab (3344). Disebutkan oleh Al

Atbani dalarn Dha'if Al Joni;0918).
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kalimat darinya, sehingga tidaklah tepat dari situ dibuatkan kalimat-

kalimat bijak yang justru menyesatkan orang.mukmin.

. Abu Ya'lq Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, bahwa Sa'd bin Abi
Waqqasfr bgrkata "Berkenaan denganku, diturunkan ayat, tb
,r, lri 6 tF 1t"+ (dan jika kcduanya memaksamu untuk

mempersehttukan dengan Ahi.- Riwayat ini tela dikemukakan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurabah, dia berkata, "Ayat
ini diturunkan berkenaan dengan Sa'd bin Abi Waqqash."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nyq F i|q, (dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah), dia
berkatq "(Maksudnya adalatl) kesulitan demi kesulitan, dan fase

kehamilan demi fase kehamilan."

Ath-Thabarani, Ibnu Adi, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Aynrb Al Anshari, bahwa Rasulutlah SAW ditanya mengenai

finnan-Nya, ,rql:r, ;3{; (dan janganlah memalinglan muka dari
manusia [karena sombongJ), lalu beliau bersabdq &r ir; 'P$'#;t I
!)t:JS tit, 'e ,"ft (Janganlah engkau 'sombong 

hingga

merendahlan hamba-hamba Allah, dan janganlah berpaling dari
merelca l@tika mereka berbicara kepadamu)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalatr, apabila (ada

orang) yang memberi salam kepadanya, dia memalingkan lehernya

seperti orang sombong."

,;ar#
't;ii'

,6,.>- 53i,2( 6i fr"';ii'"6'b1

-)3.+4tn6i it"+f:ir+
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(t 6 6 :;',$t, {i{ {i 6 wi?,tp.t:'b @ i #
@ # ( -,r|i g. ;\ii i;$fi 'oL4 if"-eXC *
ijli\6t:;it +d 3-;f fr $ \t-,ffi 8- J' *
rey?B<*;-{,6;, ,j{trrt it Jv"iiifr
.r)l.l
f#
,rL'J r{;a qij @ # ?{i $;iY:;| ry
'or:r,1;t A5US;";"35I i;Ttt"J;i #'iG ei$i
ij @ 3;p' tJ';';ifi i,t $"i s o;i$i oc b@
i15 -rfi :z iry Fji3 lirt;,;, n 6fi o.uS

{i&r@D I*3,*^iilfi,;t i831;e A
@ iA'U r,i iLur+s,"{4$'&l

"Tidakhah kanu perhatikan sesungguhnya Allah telnh

menundukkan untuk (kepentingan)mu apayang di lansrt dan apa

yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan

batin. Dan di antara manusia adayang membantah tentang

(keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa

Kitab yang memberi penerangarl Dan apabila dikatakan kepada

mereka, 'Ikutilah apa yang diturunkan Allah'. llfereka menjawab,

'(Tidak), tapi kami ftanya) mcngikuti apayang kami dapati bapak-

bapak kami mingerjakannya'. Dan apakah mereka (akan mengikuti
bapak-bapak mereka) walarqtun syetan itu menyeru mereka ke

dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)? Dan barangsiapa

yang menyerahkan dirinya kepadaAllah, sedang dia orang yang

;:iAiet W
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berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada

buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepadaAllahlah kesudahan

segala urusan Dan barangsiapa katir maka kekaJirannya itu
janganlah menyedihkanmu Hanya kepiada Kamilah mereka

kembatir lnlu Kami beritakan kepada mereka apayang telah mereka

kerjakan Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hatl
Kami biarkan mereha bersenang-senang sebentar, kemudian Kami

palrsa mereka (masuk) ke datam siksa yang keras. Dan

sesungguhnya jika kamu tanyahan kepada mereka, 'Siapakah yang

menciptakan langit dan bumi?' Tentu mereka akan meniawab,

'Allah'. Katakanlah, 'Segab puii bagiAllaht, tetapi kebanyakan

mereka tidak ruengetahul Kepunyaan Allahlah qpa yang di langit

danyang di buml SesungguhnyaAllah Dialah Yang Maha Kaya

lagi Maha Terpujl Dan seandainyt pohon-pohon di bumi meniadi

pena dan laut (menjadi (inta), ditombahkan kepadanya tuiuh laut
(lagil sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya

(dituliskan) kalinat AAah. SesungguhnyaAWah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana- Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan

kamu (dari dalan kubur) itu mebinkan hanyalah seperti

(menciptakan dan membangkitkan) sotu iiwa saia. Ses ungguhnya

Atlah Maha Mendengar lagi Maha Melihat'

(Qs. Luqmaan [31]: 20-/8)

Alrah berfirman, *.Jfr a-q .>.5i3i ,tC & fr ii'LlW i\
(Tidakkah lramu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan

untuk firepentinganJmu apa yang di langit dan apayang di bumi). Az-

Zajjaj berkata, "Makna menundukkannya untuk manusia adalatr untuk

dimanfaatkan oleh manusia"

Di antara maktrlirk langt yang dittrndukkan bagi manusia,

yang dapat dimanfaatkan oleh mereka adalah matahari, bulan, dan
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bintang-bintang. Termasuk juga para malaikat, karena mereka adalah

penjaga manusia dengan perintah Altah SWT.

Di antara makhluk bumi yang ditundukkan bagi manusia

adalah bebafuan, tanah, furbuhao, pepohonan, buatr-buatran, binatang

yang dapat diambil manfaatnya, dan rerumputan untuk

menggembalakan ternak-ternak mereka.

Jadi, yang dimaksud penundukkan ini adalatr menjadikan yang

ditundukkan itu dapat diarnbil manfaatnya

'^LJJ t:+ :6'f iY (dan menyempurnakan untutonu

nilonat-Nya tahir dan tittnl mtsudnya adalah '&r.'6tb Wti i
(menyempumakan nikmat-nikmat-Nya untuknru). Dikatakan *A
iliSr apabila kenikmatan itu sempurna

Jumhur membacanya 'gL a"W*huruf siin, sedangkan Ibnu
Abbas dan Yahya bin Umarah membacanya dengan huruf shaad
menggantikan huruf siin.

i3r adalah bentuk jamak dari ilir. Demikian qira'ah Nafr,,

Abu Amr, dan Hafsh tyat<ni ,i775.

Ulama yang lain membacanya i;i, a"og* suhtn pada huruf
'ain dalart bentuk tunggal dan tamyin, yaitu sebutan jenis yang

memaksudkan bentuk jamak dan menunjukkan banyak, seperti

firman-Nyq C;X itl'23-W oy (Dan jitra pamu menghitung-
hinng nilsnat AAah, tidaHah dapat kamu menghinggalannya). (Qs.

Ibraatriim ll4l: 34; An-Nahl [6]: l8). Ini juga merupakan qira'ah
Ibnu Abbas tyuf."i i;.i,{ '

Maksud "nikmat-nikmat yang latrir" adalah yang dapat

diketahui oleh akal atau indra, dan dapat dikenali. Sedangkan "nikmat-
nilanat yang batin' adalatr yang tidak diketahui oleh manusia.

TAFSIR FATHUL QADIR 761



Ada yang berpendapat bahwa nikmat-nikmat yang lahir adalah

kesehatan dan kesempurnaan fisik. Sedangkan yang batin adalah

pengetahuan dan akal.

Ada yang mengatakan bahwa yang lahir adalah dapat dilihat,

yaitu berupa harta, wibawa, keindahan, dan perbuatan-perbuatan taat.

Sedanglian yang batin adalah apa yatg diketatrui seseorang pada

dirinya dari pengetahuan tentang Allah, keyakinan yang baik, dan

kekurangan-kekurangan yang Allah jathkan darinya.

Ada yang mengatakan bahwa yang lahir adalah nikmat-nikmat

duni4 sedangkan yang batin adalah nikmat-nikmat akhirat.

Ada yang mengatakan bahwa yang batin adalatr Islam dan

keindalran, sedangkan yang batin adalah yang perbuatan-perbuatan

buruk yang Allah tutupi dari hamba.

$l : 3t3- ; ,r1i ,; (dan di antara manusia ada yang

membantah tentang fireesaanJ Allah) yakni tentang keberadaan Allah,

mengenai keesaan-Nya dan sifat-sifat-Nya, dengan sombong dan

keras kepala, padahal kebenaran tetah ditampat&an kepadanya dan

hujjah telah ditegakkan terhadapnya. Oleh karena itu Allah

menyatakan, * ;r. (tanpa ilmu pengetahuan), yakni tanpa akal

maupun dafi,'Zri *: @n" petunjuk) yang menunjult<an ke jalan

yang benar i $li <a"" tunpa Kitab yang memberi penerangan)

yang diturunkan Allah SWT, melainkan hanya berdasarkan kekeras-

kepalaan dan pembangkangan saja. Penafsiran ayat ini telah

dipaparkan dalarn surah Al Baqarah.

&ti 'i5 -Y 
W1 ? J4. t"b (dan apabila dikatatran kepada

merelca, "Ihttilah apc, yang diturunkan Allah.') maksudnya adalah,

bila dikatakan kepada orang-orang yang membantah itu. Penggunaan

bentuk ju-ak ini berdasarkan makna d;, yakni, siapa yang mengikuti

At Kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya adalatr yang

berpedoman kepada taqlid semata (menirukan para pendahulu
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mereka). oan, Xitl( )fi 6{t (, 3 [; 'gG (Mereta meniawab,

'(fidak), tapi kami (lunya) mengihtti apa yang kami dapati bapak-

bapak lrami mengerjakannya), maka kami pun menyembiltr berhala-

berhala yang biasa mereka sembah, dan kami pun menempuh jalan

yang biasa ditemputr oleh mereka dalam agama mereka.

Allah kemudian berfirman dalam bentuk pertanyaan untuk

membungkan mereka dan menyatakan jauhnya mereka dari itu, 5J
Ai e6; Jy 'iii i;4)i ilA(dan apakah mereta [akan

mengihtti bapak-bapak merglal walaupun syetan itu menyeru mereka

l@ dalam siksa api yang menyala-nyala [nerakaJ) maksudnya

adalalL apakah mereka akan mengikuti juga bapak-bapak mereka

walaupun syetan menyeru bapak-bapak mereka ke neraka?

Bisa juga maksudnya adalah, syetan meqiadikan indatr

mengikuti bapak-bapak mereka dan beragama dengan agama mereka

dalam pandangan para pengilut itu.

Bisa juga malsudnya adalab menyeru semua pengikut dan

yang diikuti kepada adzab neraka Seruannya terhadap yang diikuti
adalah dengan menjadikan indah perbuatan syirik dalam pandangan

mereka, dan seruannya terhadap yang mengikuti adalah dengan

mer{adikan indah bagi mereka perbuatan mengikuti agama bapak-

bapak mereka (nenek moydng mereka).

Penimpal it aiUu*g, yakni menyeru mereka, maka mereka
ptrn mengikuti bapak-bapak mereka? Kalimat ini berada pada posisi

nashob sebagai haal $eteraagan kondisi).

Betapa buruk taqlid (mengekor), betapa banyak batrayanya

terhadap pelakunyq {an betapa brmrk akibatnya terhadap orang yang

terjerumus ke dalamny4 karena orang yang.menyerunya kepada apa

yang diturunkan Allah kepada Rasu[-Nya bagaikan orang yang

menarik tempat tidur dari lahapan api agar tidak terbakar, namun ia

enggan dan tetap mendekati pada api adzabyang menyala-nyala itu.
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$ Jy 'i'e; lJ/- ni (dan barangsiapa yang rnenyerahkan

dirirrya kcpada Allah) maksudnya adalah memasrahkan urusannya

kepada-Ny4 memurnikan ibadatrnya kepada-Nya, serta menerima-

Nya secara keseluruhan 3-;f fi (sedang dia orang yang berbuat

kebaikan) dalam segala perbuatannya, karena ibadah tanpa disertai

kebaikan dan pengetahuan tentang apa yang dibutuhkannya dalam

melaksanakannya tidak akan mencapai tingkat ibadah orang-orang

yang berbuat kebaikan.

Dalam sebuatr riwayat yang shahih dari Nabi SAW ketika

Jibril menanyakan kepadanya tentang ilwan,beliau menjawab, 'J$'ot
'tttj- 'Atti i,,; t il bP iry e$& ht TYattu engkau menyembah Allah
sealran-alcan engkau melihat-Nya. Jilca engkau tidak dapat melihat-

Nya malra sesungguhrrya Dia Maho melihatmu).rz3

iifi i;i;i {tri ,ui (*ot* sesungguhnya dia telah

berpegang lcepada buhul tali yang kokoh) maksudnya adalah

berpegang teguh dan bergantung dengan jarninan yang paling kuat. Ini
perumpamaan perihal orang yang menyerahkan diri kepada Allah,
yaitu diserupakan dengan orang yang naik ke tempat tinggi dengan

tali, lalu dia berpegangan dengan tali yang sangat kokoh.

,,ili *i iti Jb @"" hanya kcpada Allahtah trcsudahan

segala urusan) maksudnya adalah, arahnya menuju kepada-Nya"

bukan kepada selain-Nya.

Ali bin Abi Thalib, As-Sulami, dan Abdullah bin Muslim bin
Yasar membacany "'fi 

'gf;, dengan tasydid.

An-Nahhas berkata, "Taldtfif dalam hal ini lebih populer,

sebagaimana finnan Allah 'Azza wa Jalla, ;E {rf. !;Ll jii,(Matra

Katalranlah, 'Aht menyerahkan dirifu kepada Allah'.) (Qs. Aali
'Imraan [3]: 20)."

tu shahih.
TaWtrij-nya telah dikemukakan beberapa kali.
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i:B Aii- f, K ,;; (dan barangsiapa t@frr matra

trclrafiramya itu janganlah' menyedihkanmu) maksudnya yaitl
janganlah hal itu menyedihkanmu, karena kekufirannya tidak

membatrayakanmu.

Allah SWT menerangkan perihal orang-orang kafir setelah

menerangkan perihal orang-orang beriman. Kemudian mengancam

mereka dengan firman-Ny", W 6, W W Syltonyo kepada

Kamilah mereka lccmbali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa

yang telah mereka kerjakan). Maksudnya, Kalni memberitahu mereka

keburukan-keburukan perbtratan mereka, dan Kami membalas mereka

berdasarkan itu.

)r:Ai 9ti\|iti 'ly(sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

segala isi hati) maksudnya adalalL apa-apa yang disembunyikan di

dalam dada mereka diketahui oleh-Nya Jadi, rahasia apa pun bagr-

Nya adalatr sama dengan yang nyata

i$W Q{ami biukan mereka bersenang-senang sebentar)

adalab membiarkan mereka di dunia untuk bersenang-

senang sebentar, karena kenikmatan yang akan berakhir adalah sedikit

bila dibanding dengan kenikmatan yang abadi.

Manshub-nya, # ** karena sebagai sifat dari mashdar

yang dibuang, yakni )tt, tio;if.

9-112 =t:i 
\S;1,f;-rt "t {t"*rrau, Kami paksa merela

[masukJ ke dalam siksa yang lccras) maksudnya adalatr, menyeret

mereka ke dalam adza;b neraka, karena tidak ada yang lebih berat'bagi

yang masuk ke dalamnya dan terkena adzabnya, maka digunakanlatr

kata pinjam*, y $ untuk itu.

';ii'J;ii fi.i:$ eiAi j;i-'J ,{iu dj @an sesungguhnya

jilra lramu tanyakan kepada merelca, "Siapakah yang menciptakan

langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjautab, "Allah.'). Mereka

mengakui batrwa Allahlah pencipta semua itu karena jelasnya perkara
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itu bagi mereka. Pengakuan mereka ini termasuk yang menunjukkan

tauhid dan bafilnya syirik. Oleh karena itu, Allah berfirman, fli ,it
it. (t*tol*rtoh, "segala puji bagi Attah.') hai Muhammad, atas

pengakuan mereka itu. Lalu, bagaimana bisa kalian menyembah

selain-Nya dan menjadikannya sebagai sekutu bagi-Nya? Atau

Maknanya yaitu, katakanlah, "Segala puji bagi Allah,u karena telatr

menunjuki kami kepada agama-Nya.

Kemudian berfirmaru 1fi-t ?54 $ ltrtopt kcbanyalan

merelra tidak mengetahui) pencipta segala iesuatu ini adalatr Dia yang

harus diibadatri, bukan selain-Nya.

,r:{5 .?*i OC b Qrepurryaan Allahlah apa vans di langrt

dan yang di bumi), termasuk malaikat dan manusia, maka tidak ada

yang berhak diibadahi selain-Nya'efi 

"i';it1 

3!-(s e s ung *rhrrl a Al t ah

Dialah Yang Malu Krya)tidak membutuhkan para hamba-Nyq 3S
(lagi Malra Terpuji) yang berhak atas pujian dari para harrba-Nya"

baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Selanjutnya Allah b€rfirman' !fr i;, n,fit OGl }t (a"
seandainya polnn-pohon di buni meqiadi Wna). Maksudnya,

seandainya semua di bumi dijadikan pena.

Dalam ayat ini digrrnakan tafazhtunggal i;:"@ohon\ karena

di dalam ilmu ma'ani cakupan lafai! tunggal lebih menyeluruh, jadi

seakan-akan dikatakan: #,A ,j,A Jf (setiap pohon-pohon), sehingga

tidak ada satu jenis pun yang luput kecuali dirubah menjadi pena.

Penggtmaan bentuk jr-ak pada lafa"h ffr unttrk

menu4iukkan banyalq yakni seandainya setiap pohon dari semua

pepohonan dianggap sebagai pena-pena

Abu Hayyan berkata, "Ini termasuk penempatan katahrnggal

pada posisi jamak dan kata nakirah pada posisi ma'rifah, seperti

firman-Nyq Xt; A'eF Y (Ayat mana saja yang Kami hapuslcan).

(Qs.Al Baqaratr [2]: 106)."
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Allah kemudian SWT berfirman, i15, -ry. b i:ri F;i:
A <*" laut fmenjadi tintaJ, ditambahkan kcpadanya tujuh laut

lagtl sesudah [keringJnya). Maksudnya, ditambatrlen kepadanya

setelatr habisnya yang hrjuh laut itu.

Jumhur FIg dengan rafa' karcna sebagai

rnubtada',aan illsebagai klabm-nya-Kalimat ini posisinya sebagai

haal $eterangan kondisi), bahwa lautan yang maha luas itu ditambatr

lagi dengan tujuh laut lainnya Demikian perkataan Sibawaih.

Sementara itu,'Al Mubarrad mengatakan batrwa mafu'-nya

ljr anAah karcnafi'l muqaddar ftata kerja yang diperkirakan), ymg
perkiraannya yaitu ;.if 'u;A gl*'u Lf! yi; ,St H, 'r:; 'li <au"
seandainya laut itu ketika ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi
sesudatr [kering]nya).

Ada juga yang mengatalen bahwa morfu'-aya itu karena di-
' athf-1r^(dirangkaikan) kepada 3f.

Abu Amr dan Ibnu Abi Ishaq membacanya ';r.rJn1, dengan

nashab, karena dr-'athf-laaa kepada ism 'tsi, atau karena Ji'l yang

disembunyikan, yang ditafsirkan oleh i3i
Selanjutny4 Ibnu Hurmuz dan'Al Hasan membacanya'ol{-

dengan dhammah pada huruf mudluri' dan kasrah pada huruf miim,

dari ff.
Ja'far bin Muhammad membacanya 'oit4 ';it1 (dan laut

sebagai tintanya).

Penimpat i ^aa* $l Ltg,rlt$(z 1n*coya tidak atran habis-
habisnya [ditutiskanJ kalimat Atlah), yakni kalimat-kalimat-Nya yang

merupakan ilmu pengetahuan-Nya.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Maksud $l $1*rlimat-kalimat
Allah) adalah, apa yang ada di dalarn ketetapan selain yang keluar

darinya di alam wujud." Pendapat ini disepakati oleh Al Qaffal, dia
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berkata, "Maknanya adalah, seandainya semua pepohonan dijadikan

pena dan lautan sebagai tiot oyq lalu mcnuliskan segala keajaiban

ciptaan Allah yang menunjulkan kekuasaan-Nya dan keesaan-Nya,

maka tidak akan dapat disebutkan semtranya keajaiban-keajaiban itu."

Al Qusyairi berkata, "Al Qaffill mengembalikan makna ,Ltf
(lralimat-kalimat) kepada kekuasaan. Narrun, mengartikan ayat ini
dengan makna kalam yang terdahulu adalah lebih utama."

An-Nahhas berkata, *Telatr jelas bahwa maksud Lt:f
(tralimat-tralimat) di sini aAaiah itmu dan hakikat segala sesuatu,

karena Allah 'Azza wa Jalla telah mengetahui sebelum penciptaan

para makhluk segala apa yang akan Dia ciptakan di langit dan di
bumi, dan telah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam partiket-

partikel atom terkecil, sertia mengetahui segala jenis, segala bulu,

bagian, termasuk juga dedaunan yang terdapat di dalam pepohonan

dan seluruh makhluk lainnya."

Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang Quraisy
berkata, "Betapa banyak perkataan Muhammad.' Lalu turunlah ayat

ini. Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi

Ada juga yang mengatakan bahwa ketika diturunkannya ayat,

"+ 
{f $i 4 hJ U; (ian tidaHah kamu diberi pengetahuan

melainkan sedikit). (Qs. At Israa' [7]: 85) berkenaan dengan orang-

orang Yahudi, mereka berkata, "Bagaimana mungkin, padatral kami
telatr diberi Taurat yang di dalamnya terdapat Kalam Allih dan

hukum-hukum-Nya?" lalu turunlah ayat ini.

Abu Ubaidatr berkata "Maksud laut di sini adalatr air tawar

yang menumbuhkan penq karena air asin tidak dapat menumbuhkan

pena."

Saya katakan: Perkataan ini tidak tepat dan kurang bermanfaat.

1* 3,i 6i 'itl 
G"*rssrrt nya Attah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana) maksudnya adalah Maha mengalahkan, tidak ada
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sesuatu pun yang mengalahkan-Nyq dan tidak ada maktrluk yang

keluar dari kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya

t+5*r"-$s'{U{;!6lireQidaHahAttahmenciptakan
dan membangkitkan lcamu [dari dalam htburJ itu melainkan harryalah

seperti [menciptakan dan membangkitkanJ satu jiwa saTa) maksudnya

adalatr W l.t: "rtt ,*3 it (metainkin seperti menciptakan dan

membangkitkan rut i.ii*i saja). 
'

An-Nahhas berkata, "Demikian para ahli natrwu

memperkirakannya "& ,*3 (seperti penciptaan satu jiwa), seperti

firman-Nya, 't}-iii'+irj (Dan tarryalah [pendudukJ negeri). (Qs.

Yuusuf [2]:82)."
Az-7-anaj berkata, "Maksudnya adalah, kekuasaan Allah untuk

membangkitkan kembali semua makhluk dan menciptakan mereka

adalatr seperti kekuasaannya untuk menciptakan dan membangkitkan

safu jiwa saja."

'U:ff!f,(sesunggutvrya Atlah Maha Mendengar) segala yang

didengar, i;(lagt Malu Melihat) segala yang dilihat

At Baihaqi dalarn Ayy-fuuaD meriwayatkan dari Atha, dia

berkata, et2{ku tanyakan kepada Ibnu Abbas mengenai firman-Nya"

'# '€V (dan menyempurnokan untulvnu...), dia lalu berkata, '[ni
termasuk perbendatraraan ilmuku. Aku menanyakannya. ke_pada

Rasulullah SAW, latu beliau bersabda, 6b ,:,!4" b a-t- ui i}W $t

ety',rJ'|j"J11tigi t^frfi $ ,i$is?|y ? 6t4q, (yang tahir adatah

apa yang Dia dise:mpurnakan pada penciptaanmu, sedangkan yang

batin adalah apa yang Dia sembunyikan dari auratmu. Jitra itu Dia
tampalrlra4 niscaya kau akan dibenci lceluargamu dan juga selain

mereka)'."12!

ra Sangat dhd'tf.
Dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam Asy-W'ab (4504) dari jalur Abdurrahman

Al Arzami, dari ayatrny4 dari kakeknya
Al Hafiztt dalam Al-Lisan berkat4 "Ad-Daraquthni berkat4 'Abdurratrman Al
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Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi dalam Asy-Syu aD,.Ad-Dailami,

dan Ibnu An-Najjar meriwayatkan darinya, dia berkata, ccr{ku bertanya

kepada Rasulullah SAW mengenai firman-Nyq '';-r* l^1irt#'€6
'eJJ (dan menyempurnakan untubnu nibnat'Nya lahir dan batin),

lalu beliau bersabda,. y *.el u,'Ui,a b ay 6i i)U,)i, ir9rfur rif
'$* ut6 "U 7tii iih$t 6Ys ,f.3) (Yang lahir adalah Islam dan apa

yang disempurnakan pada penciptaanmu serta apa yang

disempurnakon-Nya bagimu dari rezeW-Nya. Sedanglcan yang batin

adalah apa yang Dia sembunyikan dari keburulan-keburukan

perbuatan*u)."t2s

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinyq dia berkata,

'Nikmat yang lahir adalah Islam, sedangkan nikmat yang batin adalah

setiap yang Dia sembunyikan pada kalian yang berupa dosa, aib, dan

hudud."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, bahwa dalam

menafsirkan ayat ini dia berkata "Maksudnya adalah laa ilaaha

illallaah."

Ibnu Abi Ishaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim juga
'r;ii,ifi1 'l;

1fi1 @"" seandainya pohon-pohon di bumi meniadi pena), dia

berkata, '?ara pendeta Yahudi di Madinah berkata \:p*:Rasulullatr
SAW, 'Wahai Muhammad, tentang perkataanmu, I Di {AJUS
i1 (Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit).

(Qs. Al Israa' [7]: 85), apakah kauri yang engkau maksud? Ataukatl

kaummu?' Beliau lalu menfawab,# (Keduanya). Mereka kemudian

berkata, 'Bukankah di antara yang datang kepadamu adalah, kami

telah diberi Taurat, yang di dalamnya terdapat penjelasan segala

Arzami perawi matruk (riwayatrya ditinggalkan), demikian juga ayah dan

kakeknya'."

"s Dha'i1
HR. Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab (41119), dan dia berkata" "Sanadnya dha'if'

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, 1;t q,fii r).fr1 j:
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I ::**l' Betiau menjawab, g, l, p ,t (g1 lsesungsuhnya itu di

I o:r::, ilmu Allah adatah sedikit).adh hl., menurunkan ayat, (3 jj
| 7!rl #a n Jr'ii e(Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi
I prro)."'u

I Dikeluarkan pula oleh Ibnu Mardawaih darinya dengan redaksi

I '*t 
-Hffi'ffHT"n*"r*, 

serupa itu dari rbnu Mas,ud:

I k;,fii + :'Ai Aj )6i a jji Aj-;ii,J j il
| +'o#qr't <fi ,3:j,t:i dwi??A';,*)i
I J;';ifr'JJ lbfi *;",r't ii(1& 3:$rii,i ft 4i GD

I fifi .;rl3tcc#itfifiiJ;i1@ HI Uf,

l,;y @ ;fur1. gJ*g q, a-'t L""4rA; i; Kl
| ;J( JL$g6tlin1v7'ifr V" g1f U #
I ry @ ;jstak *wp"i:i-t6\* r*
l'; .31;{; +i; ; its -;J c;.wg-&J 6i ;ai
I qX, :#,4i fiT ;it *, gLW e$,* ;(
I :it-: *ai&iiq,fr'tt@ :;:fr & H!;r{;

I

| '* Sanadnya dha,if,

I *.-!::_rq"?tlst)danrbnuKatsirdaram Tafsir-nyaet1st).

l. 
r;ararnsanadnyaterdapatperawiyangtidakdikenat. -
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67'i a, y-u tif 33, "stfr 
(, iei*r Oc fu) L:Jti

W :+';i;t'L;L;',ri +t Sx o' i
" Tidakkah kamu lnemperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah

memasukkan rrralorn he dalam siang dan memasukkan siang ke

dalam malarn, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-

masing berjalon sanpai kepadawalduyang telnh ditentukan, dan

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnyaAllah, Dialah yang haq dan

sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah
yang batil; dan sesangguhnya Allah Dialah Yang Maha Tinggi lagi
Maha Besar. Tidahhah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya

kapal itu berlayar di laut dengan nilonatAtlah, supaya

diperlihathan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda

(kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar

lagi banyak bersyukun Dan apabila nereka dilamun ombakyang
besar seperti gunung, mereba menyeruAllah dengan memurnikan

ketaatan kepafu-Nya, moha totkata Altah mcnyelamakan mereka

sampai di darutanr lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan
yang lurus. Dan tidak oda yang mengingkari ayat-ayat Kami selain

orang4rrang yang tidak setia lagi inghan Hai manusia, bertakwalah

kepada Tuhanmu dan tahutiloh suotu hariyang (pada hari itu)
seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak

tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedihit putt" Sesungguhnya
janjiAllah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan

dunia memperdayakan leamu, dan jangan (pula) penipu (syetan)

memperdayakan kama dalam (menaati) Allah. Sesungguhnya

Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hafi
Kiamat; dan Dialoh Yang mcnurunkan hujan, dan mengetahui apa

yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat
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mengetahui (dengan pasti) apayang akan diusahakannya besok

Dan tiada seorang pan yang dapat nungetahui di bumi mana dia

akan mati Sesunggrrtnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal" (Qs. Luqmaan l3llz 29.3a)

Khrthab j j\ |taaWon kamu memperhatitcan) ditujukan

kegada setiap yang tayak unhrkny4 aiu kepada Rasul SAW. &t-ii";
,fii -; 3\.,fli t#; )61 A 'J$i @ot*a sesungguhnyi Attah

memasulrAran malam lce dalam siang dan memasuklran siang ke dalam

malam), yakni masing-masing memasuki yang tainnya. Penafsirannya

telatr dikemukakan dalam surah Al Haii dan Al An'aam.

-itj GJ$'22 (dan Dia tundukkran matahari dan bulan)

maksudnya adalah menundukkan keduanya dan rf,enjadikan keduanya

patuh untuk terbit dan terbenam, sebagai penetapan waktu dan untuk

menyempurnakan pemanfaatan. Kalimat ini di-'athf-Y,arr

(dirangkaikan) kepada yang sebelumnya.

,1:3 ,fI 4e;'3(^*rns-*d"ing berjalan sampai kepada

waldu yang telah ditentukan). Ada perbedaan pendapat mengenai

waktu yang telah ditenhrkan, apa itu?

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu itu adalah Hari
Kiamat.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah waktu terbit dan

terbenam. 
.

Pendapat pertama lebih tepat.

. Kalimat +'o;G\',itt OY (dan sesungguhnya Atlah Maha

Mengetahui apa yang lamu kerjakan) di-'athf-kan kepada A,ii "t
(bahwa sesungguhnya Allah memasuklran malam), yakni Maha

Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan, tidak ada sesuatu pur
yang luput dari pengetahuan-Nya, karena DzatYang kuasa atas hal-
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hal besar itu pasti lebih berlarasa untuk mengetatrui segala hal yang

kalian kerjakart.

Jumhur membacanya 'oj3,dengan huruf raa'.

As-Sulami, Nashr bin Amir, dan Ad-Dauri dari Amr

membacanya bjJ;i (mereka kerjalcan), dengan huruf yaa' dalart

bentuk berita-

Kata penunjuk .r.lt6 (demikianlah) menunjukkan yang telatr

disebutkan. Huruf baa' padakalimat rli "rflu,(Wrrro sesungguhnya

Altah) adalatr sababftyah, yakni demikian itu disebabkan Allatr SWT

|Ai $ (Dialah yang haq) sedangkarl selain-Nya adalah batil. Atau,

terkait dengan kalimat yang dibuang, yakni melakukan itu agar

mereka mengetahui bahwa Dialah Yang haq.

M $ ; ifirl "& (a" sesungguhnva apa saia vang

merelra seru s.elain dari Allah itulah yang batit). Mujahid berkata,

"Maksudnya adalah syetan."

Ada juga yang mengatakan bahwa m:ksudnya adatah apa'apa

yang mereka perselutukan dengan Allalt yaitu berhala dan

sebagainya. Pendapat ini lebih tepat.

Kalimat).4Ir'O;fi L';rtit(dansesungguhnvaAllahDialah
Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar) dr-'athf-Y,an (dirangkaikan)

kepada kalimat 3fi $';lit L\{t*rr"o sesungguhnya Allah, Dialah

yang haq). Maknanya yaitu, ciptaan yang indatr sebagaimana yang

digambarkan oleh ayat-ayat tadi adalah unttrk membuktikan battwa

Allah adalah yang Haq, dan setain-Nya adalah batil. Ketinggian dan

kebesaran Allah adalatr tinggi kedudukan-Nyq dan besar ketuhanan

dan serta kekuasaan-Nya.

Altah kemudian menyebutkan keajaiban ciptaannya dan

keindalran kekuasaannya dalam bentuk le 41 A 6, ;ifi,f iJ;i\
fi *Qtdaldrnh kamu memperhatilcan balrwa sesungguhnya lapal

itu berlayar di laut dengan nilonat Allah), yakni karena kehalusan-
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4au.

Nya dan ratrmat-Nya kepada kalian. Ini termasuk nikmat terbesar dari-

Nya untuk kalian, karena dengan itu menyelamatkan kalian dari

tenggelam ketika kalian sedang dalam perjalanan di laut untuk

mencari rezeki.

Ibnu Hurmuz membacanya,iir 9:rt1i.t, dalam bentuk jamak dari

,#y, U K$(supaya diperlitutkan-Nya kepadamu sebagian

dari tanda-tanda [trefuasaanJ-Nya). $ dr sini unttrk menunjukkan

sebagian.

Yahya bin Salam berkata, *Maksudnya adalah, berlayarnya
perahu di laut dengan angin."

Ibnu Syajarah berkat4 "Maksud ,4?y. $ (dari tanda-tanda

firehtasaanJ-Nya) adalah kelarasaan Allah yang dapat mereka

saksikan."

An-Naqqasy berkata, "Maksudnya adalah rezeki yang Allah
anugerahkan kepada mereka di laut."

)Kl s# :fJ $ jlljs 4 L\Gesurs*rnnya pada yans
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang
yang sangat sabar lagi banyak bersythr'y. Kalimat ini sebagai

keterangan alasan untuk yang sebelumnya. Maksudny4 sesungguhnya

pada apa yang disebutkan itu benar-benar terdapat tanda-tanda yang

besar bagi setiap orang yang sangat bersabar dalam menahan diri dari

bermaksiat terhadap AllalL serta banyak bersyukur atas nikmat-nikmat
Allah.

JiifQ #r"y (dan apabila meretca ditamun ombak yang
besar seperti gunung). Allah menyerupakan ombak 

-karenabesarnya- dengan sesuatu yang dapat menaungi manusia, yaifu
gunung, atau awan, atau y,atg tainnya. Diserupakannya i.rJr -yatni
lataz}n tunggal- dengan $EJt -yakni 

latazt,jarnak- adalah karena

kematian datang sedikit demi sedikit dan saling bertumpuk.
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Ada juga yang mengatakan bahwa ilr *""eandung TI*3
jamak karena sebagai moshdar. Asal makna L-ll"Jt aaaUn g7l
itl\lii @erakan dan berdesakan). Dari pengertian ini dikatak* au
1l.jr hut bergelombang) dan !t3r iU (manusia berdesakan).

Mtrhammad bin Al Hanafiyyah me,mbacanya, af,
benhrk jamak dari #.

'4i X 'rr.* fi\ li/, lmereka menyeru Altah dengan

memurnilcan ketaotan kcpada-Nya) maksudnya adalah, hanya berseru

kepada Allah, tidak kepada selain-Nya untuk menyelamatkan mereka,

karena mereka tahu tidak ada selain-Nya yang mampu mendatangkan

manfaat dan mudharat. Akan tetapi, tabiat mereka dikalahkan oleh

tradisi, sehingga ketika mereka mengalami kondisi semacam ini,

mereka mengakui keesaan Allah dan memumikan ketaatan kepada-

Nya agar selamat dari musibah yang tengah mereka hadapi.

iii Jt;#(!f @ata tatkala Altah menyelomatkon mereka

sampai di daratan), mereka terbagi menjadi dua golongan, yaihr sahr

golongan 3;tiJ Qetap menempuh ialan yang lurw), tetap

memurnikan ketaatan kepada-Nya setelah Allah menyelamatkannya

dari marabatraya laut dan mengeluarkannya ke daratan dalarn keadaan

selamat.

Al Hasan berkata, "Makna 3;ti1 adalah beriman dan

berpegang tegph dengan tauhid serta ketaatan."

Mujahid berkata "Maksudnya adalah lunrs dalam perkataan

namun menyembunyikan kekufiran "
Pemaknaan yang benar adalah yang kami sebutkan, dan pada

redaksi ini ada kalimbt yang dibuang, perkiraannya yaitu 't#'#
1S'g: (lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan

sebagian mereka kafir). I(alimgt yang dibuang ini ditunjukkan oleh

firman-Nyu ;# -r;6 3 {l1ffiy,3rf-6 (don tidak ada yang

menginglrari ayat-ryat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi

-a
JYlaJr
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inglrar). ';at *anyu pengkhianatan yang paling buruk. Contohnya

ungkapan A[ A'sya berikut ini:

,6.' ,cl t.t z I . tc)V -* ,r-*1 *ff,fr
a

*Di Al Ablaq Al Fard dari Taima sebagoi tempat tinggalnya adalah

sebuah benteng nan kokoh

dan dikelilingi oleh yang bukan pengWtianat."

i adalah nama benteng milik Samuel.

Al Jauhari berkata, "'rih3t adalah ]:fit (pengkhianatan;

pelanggaran janjr). Dikatakan ')tt '4 'o'fr.' Al Mawardi

berkomentar, "Ini adalah pendapat jumhur."

Ibnu Athiyyah berkata, "Maksudnya adalah +U;t (yang

mengingkari). g$i lth| artinyamengingkari ayat-ayat.'tfi, artinya
yang sangat lofir (ingkar) terhadap nikrrat-nikmat Allah.'

.zij i 3y3 -'*-J 6-Wl,''#: frt,i61 (u. (hoi manusia,

bertalmtalah kepada Tuhanmu dan tahttilah suatu hari yang [pada
hori ituJ seorang bapak tidak dapat menolong analotya) maksudnya

adalah, seorang bapak tidak dapat membantu anaknya sedikit pun dan

tidak dapat memberi manfaat apa pun kepadanya karena kesibukan

dirinya. Penjelasan maknanya telah dipaparkan dalam sr.rah Al
Baqarah.

€-5 45 ,i ;( '; il; {i @"" seorans anak tidak dapat

[pulal menolong bapalotya sedikit pun). Allah SWT menyebutkan dua

pribadi yang mempunyai hubungan dekat, yaitu bapak dan anak, dan

keduanya berada di tingkat kasih sayang tertinggi antara yang satu

dengan yang lain. Adapun kalangan kerabat selain itu, tidak lebih

dekat dari itu; maka apalagi yang bukan kerabat.

lz '.1 .,/',? gt *: SLGesungguhnya janji Allah adalah benar),Dia
tidak menyelisihi kebaikan yang drjanjikan-Nya dan keburukan yang

diancamkan-Nya. Itu semua pasti terjdi.
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CAi iEJt H# i6 @atra iangantah setati-trati

lrchidupan dunia memperdayalan kamu) dan juga kemewahannya,

karena semua itu akan segera binasa dan sirna. 32Fi $\ Hf*;
(dan jangan [pulal penry [syetanJ memperdayakan kamu dalam

[nenaatiJ Attah). membacanya ilg\ dengan fathah pada

in;r;rfi ghain, yaitu irr$.tr (syetan), karena perbuatan syetan adalah Ii
(memperdayai) manusia, meniupkan angan-angan batil kepada

mereka, melengahkan mereka dari al&irat, dan menghalangi dari jalan

kebenaran.

Simak bin Harb, Abu Haiwah, dan Ibnu As-Sumaifi

membacanya dengan dhammah pada huruf glwin, yufi mashdar dari

6:! - tfr - ';r.Bisa juga sebagai masWm yang berperan sebagai

sifat nnhrk syetan, sebagai bentuk mubalaghah.

'*lAi'* fb-lf,;, itt (sesunggutmya Allah, hanya pada sisi:

Nya sajalah pengetahnan tentang Hoi Kiamar) maksudnya adalah,

Allah mengetahui waktu terjadinya kiamat.

Al Farra berkata, "sesungguhnya makna kalimat ini adalatl

penafian (peniadaan), yakni tidak ada yang mengetahuinya kecuali

Allah 'Azza wa Jalla."

An-Nahhas berkata, "Terkandungnya makna penafian di sini

karena diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda

mengenai firman-Nya, 'i {tTi53-{ #iI fi,t61, iii^t (Dan pada

sr'si lllahlah hmci-htnci semua yang gaib; tidak ada yang

mengetahuinya kecwli Dia sendiri). (Qs. Al An'aam [6]: 59),

"sesungguhnya ini dijetaskan oleh ayat berihtffiya," !5 Sitj
(dan Dialah Yang menurunkan hujan) adalah mengenai wakttr-waktu

yang telatr Allah tetapkan unhrk menunrnkannya, dan tidak ada yang

mengetatruinya selain-Nya. "

)Li$l OU, tq (dan mengetahui apo yang ada dalam rahim)

maksudnya adalatr laki-laki atau perempuan, baik atau rusak. Q{(t

I
L.
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fr @o" tiada seorang pun yang dapat mengetahui [dengan pasttJ),

baik para malaikat, para nabi, jin, maupun manusia. tii G titi,

(apa yang akan diusalwlcannya besok), baik terkait dengan urusian

agama maupun unxian dunia.

Lfi ,rJ &-\ SJi' o:1,ij (don tiada seorans pun yans dapat

mengetahui di burni mana dia akan maA maksudnya adalah di tempat

mana Allah menetapkan kematiannya.

Jumhur membacanya :St 3tr:i, dengan tasydid.

Ibnu Katsir, Abu Amr, Halnzah; dan Al Kisa'i membacanya

secara t alkJif (tanpa t a sy di d).

Jumhur membacanya *je\
Ubay bi Ka'b dan Musa Al Ahwazi membacany a f*. N Farra

membolehkannyq namun ini adalah logat yang lematr.

Al Akhfasy berkatq "Boleh dikatakan {-:A igl zh6.,r.'eT} @kt
melewati budak peremprrin mana saja).'

Az-Zayaj berkata, "Barangsiapa mengetahui sesuatu

dari kelima hal ini, maka dia telatr kufur terhadap Al Qur'an karena

menyelisihinya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, ;Gi (orang-orang yang tidak setia), dia berkata, "Maksudnya
adalah orang-orang yang menentang."

Ibnu At Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai finnan-Nya" 3i3i iL F5- ij @"" jangan [pulaJ
penipu [syetanJ memperdayakan kamu dalam [menaatiJ Allah), dia
berkata, "Maksudnya adalah syetan."

Demikian juga yang dikatakan oleh Mujatrid, Ikrimah, dan

Qatadah.

At Firyabi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Mujahid, dia berkata, "seorang lelaki dari pedalaman datang, lalu
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berkata, 'sesungguhpya istriku sedang hamil, maka beritahulah aku

apa yang akan dilatrirkannya? Negeri karni sedang paceklik, maka

beritahulah aku kapan akan turun hujan? Aku tetah mengetatrui kapan

aku dilahfukan, maka beritatrulah aku kapan aku akan mati?' Allatt

lalu menurunkan ayat" *lAi 'P :,i-.',ff\ 3y Ttrtunggrhnya Attah

hanya p ada s i s i-Nya s aj alah penget ahuan t entong Har i Ki amat)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa itu dari Ilcimah,

dengan tambatran: Aku telatl mengetahui apa yang aku perbuat hari

ini, maka beritatrulatr aku apa yang akan aku perbuat esok?"

Juga ada tambahan: Letaki itu bertanya kepada beliau tentang

wakttr terj adinya kiarnat.

At Bukhari, Muslirn, dan yang lain meriwayatkar-r dari Ibnu

Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq '#-l b;, $lt'61A
!i fr' ir pe3li ,i t.t:,lt' 'rl but itu 4 y,*' il )b e t fll r ,&r lr
hr it o* ,i,\i 'rtt,'# q;ti q,i' 'rt cli, Ttr- ,{ (tunci-turci
lnsoibo" oaA"n hnq dan Uon o* y*rg tnengetaiutryn kcctnti Atlah;

Tidak ada ymg mengetalrui qa yang akan teriadi esok kccwli Allah

tidak juga (ada yang mengetahti) kryn teriadinya Kiamot keanli
AAah tidak jnga @da yang mengetalrui) qW yang ada di dalam rahim

kectnli AAah, tidak juga (ada yoq nungetalrui) kqan twuwrya huian

lrecruli Allah, dan tidak juga (ada yang mengetahui) dimona ia alan

mati, lre cuali Allah yang nengetalntinya)."rn

Dalarn Ash-Slwhibain dan lainnya disebtrtkan dari hadits Abu

Humirah tentang tanya jawab me,ngenai kiamat dan tanda-tandanya,

kemudian beliau ?inr\t?i:,ti;-t ,r;, dtpo* lima twl yang

tidak ada yang mengetahuirrya keanli Allalr). Beliau lalu membacakan

ayat ini.r28 Mengenai hat ini masih adahadits-hadits lainnya

"'shahih.
Haditsnya dalam riwayat Al Buthari (4778) dengan lafazh ini, dari hadits Ibnu

Umar.
rz8 Taldrii-tyatelah dikemukakan lebih dari sekali, dari hadits Jibril untuk Nabi

SAW.
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SI]RAII AS-SAJDAH

Suratr ini terdiri dari tiga puluh ayat yang kesemuanya

Makkiryah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Adh-Dharis,

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il dari Ibnu Abbas,

dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu
Az-Zubur. Sementara itu, Ibnu An-Najiar meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "Ini surah Makkiyyatr kecuali tiga ayat, yaitu: 551
($6(1Uot" apakah orang yang beriman) (ayat 18) hingga tiga
ayat;'Demikian juga yang dikatakan oleh Al Kalbi dan Muqatil. Ada
juga yang mengatakan, "Kecuali lima ayat, yaitu dari: i#A 8e
(Lambung mereko jauh) (ayat 16) hingga: 63',ft -*,3"5i O,ang
dahulu lramu mendus t akanrnya) . (ayat 20)."

Telatr diriwayatkan secara valid di dalarn riwayat Muslim dan

para penyusun kitab Sunan dad hadits Abu Hurairah: Bahwa dalam
shalat Subuh hari Jum'at, Nabi SAW membaca: Atif taai miim tanziil
(Qs. As-sajdah) dan C^ii&6rt$ lOutrankah telah datang atas

manusia (Qs. Al lnsaan [767)."t Hadits ini dikeluarkan juga oleh Al
Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari haditsnya.r3o

Diriwayatkan oleh Abu Ubaidah di dalam Fadlmil-nya,
Ahmad, Abd bin Humai{ Ad-Darimi, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al
Hakim dan ia menshahihkannya, serta Ibnu Mardawaih, dari Jabir, ia
berkatq *Tidaklah Nabi SAW tidur kecuali setelah membaca alif laam

"e Shohih, Muslim, 2t599;At-Tirmidzi, 520.

'30 Muttafaq 'alaih, Al-Lu'lu'wa Al Marjan,504,dari hadits Abu Hurairatr RA.
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miim as-saidah dan illisi e;a,sii$q (Maha suci Allah yang di

tangan-Nyalah segala kerajaan. (Qs. Al Mulk [67]).""t

Abu Nashr, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi di datam Sunan'nya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu' hingga kepada

Rasulullah SAW, beliau bersabda" |:-e\i ,r:4r',;b 9G') e.J * V
;ir;r dj .'rrffu ei g i o*.sit 6 i-# ,#rii ,;rirlt et'l
4:n 

"uki 
{"v 'i'i5 itrhl,;rt ,hF pr i Sriijr gfi. q$':ttt5 ,;;;\i

.13-;lt (Barangsiapa shalat empat raka'at setelah shalat Isya yang

tera&rir, dimana pada dua raka'at pertamanya membaca:

(Kdtalcanlah, 'Hai orang-orang kofir.'(Qs. At Kaafiruun ll09l) dan

(Katalranlah, 'Dio-lah Allah, yang Maln Esa.' (Qs. Al Ilhlaash

[112]), dan p'ada dua rala'at teraWirrrya membaca: (Maha suci Allah

yang di tangan-Nyalah segala kcraiaan. (Qs. Al Mulk t67l)) dan alif
laam miim as*ajdah (Qs. As-sajdah), mala ditulislan itu baginya

seperti empat raka'at pada malam qafur).r32

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari.Ibnu IJmar, ia berkata,
*Rasulultah sAw bersabda, i:sr;n ,t-it lt i c[Jr * e$'!iq ,?] i
,Liir -rl ?-t ,JfKi, y32li ;3t)rj qijit cfr (Bwangsiapa membaca:

(Maha suci Alloh yang di tangan-Nyalah segala keraiaan. (Qs. Al
Mulk t67])) dan (alif laam miim taraiit) as-sajdah (Qs. As-Sajdah) di

antara Maghrib dan Isya yang teraWrir, maka sealcan'akon ia shalat

malam pado malam gado1."t33

Ibnu Mardawaih menway$kan dari Aisyalu ia berkata
*Rasulullah SAW bersabda, *.Ft i ,r-iil;rA ,y-iS lt W AtiV
it yEi:tt, e e:1t,9ri,l1ilr u $>i 6'i dif uU' s*. e{'t'$$ i b:l

"' Shahih, Ahmad, 3t340; At-Tirmidzi, 2892; Ad-Darimi, 34ll; Al Hakim,
21412; An-Nasa'i di dalam 'Amal Al Youm wa Al'Lailah, 707; Disebutkan oleh Al
Albani di dalam ShabihAl Jami',4873.

r32 Dha'i7 disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Maima', 2D31, dan ia
mengatakan,'"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Kabir. Di dalam

sanadnya terdapat Yadd bin Sinan Abu Farwatr Ar-Rahawi, ia dha'if!'
t33 Sanadnya dha'if, dikeluarkan oleh Ad-Dailami di dalam Musnad Al Firdaus,

5654. Di dalam sanadnya terdapat Abu Farwah, ia dha'if.
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ysi, $ (Barangsiapa yang pada suatu malam membaca: alif laam

miim as-sajdah (Qs. As-Sajdah), yaasiin (Qs. Yaasiin [36]), (Telah

delrat datangnya saat itu (Qq. Al Qarnar t54]) dan (Ivtaha suci Allah
yang di tangan-Nyalah segala kerajaan. (Qs. Al Mulk [671), malca itu

menjadi cahaya dan benteng bagtnya dari syetan, dan dianglmt

deraj atnya hingga Hari Kiamat)."r34

Ibnu Adh-Dharis meriwayatkan dari Al Musayyab bin Rafi',
batrwa Nabi SAW bersapdp W{e ,F yEi, ?i pct+ t{|f eis {
* w | ,tb'J* 1 ,:Jh (AJif taam miim tanzill (Qs. as-sajaarr),

alran datang pada Hari Kiamat dengan dua sayap yang menaungi

para pembacanya sambil mengatakon,'Tidak ada jalan atasrrya, tidak

ada j al an atas ny a.').r3s

t3n Dha'i| disebutkan oleh Al Hafizh Al Iraqi di dalam Al lfuta', 1t342, dan ia
mengatakan, "Dha'y"

t35 Mursal, Al Musayyab bin Rafi' tidak pernah mendengar dari seorang sahabat
pun kecuali Al Bara' dan Abu Iyas Amir bin Abdah sebagaimana yang dikatakan
oleh Al Hafizh, wallahu a'lam.
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J@'i{frl$q*-i-*;* *t$t&"@i'
3;rt;L[,"^;fi6]it$educ;

eifij *fr(,!L u-itrti,t@ 5r f* i{111 "# A

); n -ri' i F 6|#fi e €;i'"i N 11, otq$-t;;

u4'* 6'l( Ly{:si <- i{tri @''Kfi {fi 'di.ii

ist #6{;1&6Q}a*y
,.r;|9i4"$i L,J(}.gi11#6

11 @ ygfieN,rIb'Jd,@rofry i:'"ij
,;*flf :ii.*:t|'€ai fi W Z,i c **t g; )*J:"

,*,1 € J "r*(grKfi, 
$J'66i ar#v,i4

5*aje

#vas
;t1$"rfr-

rrJ"W

"Alif Laam Miin " Turunfiya Al Qur'an yang tidak ada keraguan

padanya, (adalah) dart Tuhan semesta alarn Tetapi rnengapa

mereka (orang-kali) mengatakan,'Dia (Muhammad) mengada-

adakannya' SebenarnyaAl Qur'an itu adalah kebenaran (yang

datang) dari Tuhawnu, agar kamu memberiperingatan kepada

kaumyang belum data.ng kepada mcreha orang yang memberi

peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat

petunjulc Allah-lah yang menciptalian langit dan bumi dan apa
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yang ada di antara keduanya dalam enam hari, kemudian Dia
bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-

Nya seorang pgnolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi
syafa'al Maka apakah kamu tidak memperhatitran? Dia mengatur
urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya

dalam satu hariyang kadarnya (amanya) adalah seribu tahun
mcnurut perhitunganmu Yang demikian itu ialah Yang

mengetahui yong ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi
Maha Penyayang, Yang mcmbuat segala sesuatuyang Dia ciptakan
sebaik:baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian Dia ruenjadikan keturunannya dari saripati air yang hina
(air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke
dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi
kamu pendengaran, penglihatan dan hafi; (tetapi) kamu sedikit
sekali bersyukun Dan mcreka berkata,'Apakah bila kami telah
lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada

. dalam crptaan yang baru?' Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar
ahan menemai Tuhannyo- Katokanlah, 'Malaikat maut yang
diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mcmatikan komu;

ketnudian hanya hepada Tuhanmulah kama akan dikembalikan D

(Qs. As-Sajdah [32]: 1-11)

Firman-Nya, A @td Laam Miim). Kami telatr

menfemukakan pembahasan tentang pembukaan sura]r dengan Latazh

ini, dan begitu juga tentang posisinya di dalarn i'rab, yaitu pada

pembatrasan surah Al Baqaratr dan pembukaan suratr-surah lainnya.

Marfurnya lafazh itr5 t*"ou sebagai Htabar dai. mubtada'
yang dibuang, atau karena sebagai Hrabar setelatr khabar dengan

perkiraan, bahwa jt berada pada posisi rafa' karena sebagai khabar
dari mubtada'yang dibuang, atau Hubar untuk jt dengan perkiraan

balrwa itu adalah nama surah ini. Sementar" *,61 eidak ada
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lreraguan padarrya) berada pada posisi nashab sebagai haal

(keterangan kondisi). Bisa juga mmfu'-nya lri karena sebagai

mubtado', sedangkan klwbarnya adalah **;7. Sedangkan 6n
'd{il (dari Tuhan semesta alam'l berada pada posisi nashab sebagai

haal. Bisajuga semua ini sebagai Hrubar-khabar untuk mubtada'

yang diperkirakan sebelum b;, "t"" 
Htabar untuk jt dengan

perkiraan bahwa lafazh ini sebagai mubtada', dan bukan dengan

perkiraannya sebagai rangkaian huruf-huruf yang menunjukkan

bilangan. Al Makki berkata, "Pendapat yang paling mengena, batrwa

kalimat *..;i (tidak ada lccraguan padarrya) berada pada posisi

haal, sementara'ai[{$J,rn (adatah) dari Tuhan semesta alam)

sebagai Hubar." Maknanya berdasarkan pendapat-pendapat tadi:

Batrwa turuBya At Kitab yang dibacakan itu tidak ada keraguan

padanya, dan bafuwa itu diturunkan dari Tuhan semesta alam, dan

bahwa itu bukanlah kebohongan, bukan sihir, bukan perdukungan, dan

btrkan pula dongengan-dongengan orang-orang terdatrulu.

r-afa:in X pada kalimat diil$Jif (Tetapi mensapa.

merela (orang-kafir) mengatakan,'Dia (Muhammad) mengada'

adalrannya.) adalatr pemutus yang bermakra J-i (tetapi) dan hamzah

(partikel tanya), yrk"i' ;3'$ti;6rtr (Tetapi mengapa mereka

mengatakan, "Dia orang yang mengada-adakannya), lalu perkataan

yang pertama dialihkan kepada apa yang diyakini oleh orang-orang

kafir yang disertai dengan pertanyaan yang mengandung celaan dan

dampratan. Makna d;,6 mengada-adakannya dan membuat-buatnya

dengan bohong.

Kemudian beralih dari anggapan mereka kepada penjelasan

yang benar mengenai perihal Al Kitab, Altah pun berfirman, Uii;"'S
ff;n (Sebenarnya Al Qur'an itu adalah kBbenaran (yang datang)

dari Tuhanmu).Int berarti Allah mendustakan mereka yang menuduh

Muhamrnad SAW telah mengada-adakannya
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Kemudian Allah menjelaskan alasan penurunannya, Allah pun

berfirman, a|;$ri6e$ 3rX (agar tramu memberi

peringatan kepada kaum yang belum datang kcpada mereka orang

yang memberi peringatan sebelum kamu). Yaitu bangsa Arab, mereka

adalah kaum yang buta hurufl belum pernah datang seorang rasul pun

kepada mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya

adakah kaum Quraisy secara khusus. Maful kedua aart :4i\aibuang,
yakni: q$t 6i')#.(agar kamu memberi peringatan kepada kaum itu

tentang adab). Kalimat #C;AT7 gong belum datang kcpada

merelra orang yang memberi peringatan) berada pada posisi naslnb

sebagai haal (keterurgnkondisi), aan iS$ i(sebelum kamu) adalah

sifat untuk l$ @rang yang memberi peringatan).

Abu Hayyan membolelrkan 11 ini sebagai maushul,

perkiraannya :',J-Jijr',H /-F b'i6qt. ./u*tt ti t g.(agar kamu

memberi peringatan kepada kaum itu tentang adz-ab yang akan datang

kepada mereka dari seorang pemberi peringatan sebelum kamu).

Pendapat ini sangat lemah, karena maksudnya adalah menerangkan

alasan penururan untuk memberi peringatan kaum kaum yang belum

pemah didatangi oleh seorang pemberi peringatan pun sebelumnya.

Jadi bukan menerangkan alasan pemberian peringatan untuk kaum

yang telatr diberi peringatan sebelumnya.

Ada juga yang mengatakarl batrwa yang dimaksud dengan

kaum di sini adalah ahlul fatrah (masa tidak ada rasul dan ajaran

Allah yang harus diikuti), yaitu kaum yang hidup di masa antara Isa

dan Muhammad SAW.

6tf+ # (mudah-mudalun mereka mendapat pe tunj uk),

yakni harapan agar mereka mendapat petunjuk, atau supaya mereka

mendapat petunjuk

,$$ & €;i'i ,,6 fu OQ$.tI,j ?i{S o.Sili '6L ,siriiii
(Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di
antara lreduanya dalam enam hari, kemudian Dia bersemcryam di atas
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'Arsy). Penafsiran ayat ini telatr dipaparkan di dalam surah Al A'raaf.

Maksud penyebutannya di sini adalah memberitafuukan kepada

mereka akan kesempumaan kekuasaan-Nya dan keagUngan ciptaan-

Nya, agar mereka mendengarkan Al Qur'an dan menghayatinya.

Makna 'r* 
"Utut 

rnengadakan dan menciptakan. Al Hasan berkatq
*Hari di sini adalah hari-hari dunia." Ada juga yang mengatakan,

batrwa kadar satu harinya adalah seribu tahun dengan perhitungan

tatrun duniq demikian yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak.

Berdasarkan pendapat ini, maka hali di sini adalah hari-hari akhirat

bukan hari-hari dunia.

Lafazh '"j pada kalimat "-iiie6ri'i Qremudian Dia

bersemayam di atas 'Arsy) bukan trntuk mengrrrutkan. Penafsiran ini

pernatr dipaparkan secara garnblang.

el*{J9:q-ri,n{C (Tidak ada bagt tramu selain

daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang

pemberi syafa'at). Tidak adabagr kalian pelindung yang melindungi

kalian selain Attah, yang dapat melindungi kalian dari adzab-Nyq dan'

tidak punya pemeri syafa'at (pembela) yang memberi syafa'at

(pembalaan) kepada kelian di hadapan-Nya

lt;{fr,*'| (Maka apakah kamu tidak memperhatitran?), yakni

memikirkan, mencermati dan memperhatikan serta mendengar

nasihat-nasihat ini dengan seksama yang disdrtai pematraman dan

perhatian sehingga kalian dapat mengambil manfaat darinya.

6{i 3t .SZtrt A'}t{tri (Dia mengafir urusan dari langit

kc buimi). Setelatr Allah SWT penciptaan langit dan

bumi, setanjutnya Allatl menerangkan pengaturan-Nya terhadap

segala unxian. Yakni: menetapkan perintatr dengan qadha' dan qadar-

Nya dari tangit ke bumi. Maknanya: menurunkan perintatr-Nya dari

atas langit hingga ke bagian terbawah bumi ke tujuh, sebagaimana

yang difirmankan Allah iwr, ff;-'L{r,*frf Ugy €,'c|,siti':'fr
:#. ;iii Ailah-lah yang menciptalan tuiuh tangit dan s@erti itu pula
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bumi. Perintah Allah berlaht padanya. (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 12).

Jarak antara langit dunia dao bumi'yang di bawatrnya adalah sejauh

seribu tahun dalam hitungan hari-haxi bumi. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan perintatr adalah perbuatan

yang diperintahkan, yakni: menurunkannya sebagai pengatur dari

langit ke bumi. Ada juga yang mengatakan, yakni: mengatur urusan

dunia dengan sebab-sebab samawi (bersifat di langit), seperti malaikat

dan sebaguiryq yakni menurunkan hukum-hukumnya dan dampak-

dampaknya ke bumi. Ada juga yang mengatakan, yakni: memrrunkan

watryu bersama Jibril.

Ada juga yang mengatakan, batrwa 'Arsy merupakan tempat

pengaturan, sebagaimana yang di bawah 'Arsy sebagaimana tempat

perincian, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, ?
elxi J;i. j*r y:t'#,Ft- *lg fu$ ;ifi ';,;r"e-jfi& a;ii'

(kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan

matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga walau yang

ditentulcan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan

tanda-tanda (kebesaran-Nya).(Qs. Ar-Ra'd [3]: 2). Adapun yang di
bawatr langit adalah tempat pelaksanaan. Allah berfirman, '6;r'^;5
W'$-{r" (Dan Sesungguhnya Kami telah mempergilirlcnn huian itu
di antara manusia supcya mereka mengambil pelajaran (dari
padanya).(Qs. Al Furqaan [25]: 50).

Kemudian, setelatr Allah menyebutkan pengaturan urusian,

Auah berfirman, $;fiq# ifr ?i5l&i(ia gLad4'r(trcmudian
(urusan) itu naik kcpoda-Nya dalam satu hari yang kadarnya
(amanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu), yakni

kemudian urusan dan pengaturan itu kembali kepada Allah SWT

dalam waktu yang kadarnya seribu tahun dalam hitungan hari-hari

dunia. Demikian ini berdasarkan anggapan jarak turun dari langit dan
jarak naik dari bumi sebagaimana yang telatr karni kemukakan di atas.
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Ada juga yang berpendapa! bahwa maksudnya adalah kembali

kepada-Nya pada Hari Kiamat yang kadamya adalatr selama seribu

tahun menurut perhihurgan hari-hari dunia Yaitu ketika berhentinya

urusan dunia dan matinya semua yang ada padanya

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah berita-berita

tentang para penghuni bumi yang naik kepada-Nya bersama para

malaikat yang diutus ke bumi. Maknanya: bahwa urusan itu ditetapkan

di sisi-Nya dan ditutis dalasr catatan-catatan para malaikat-Nya

mengenai apa-apa yang dilakukan oleh para penghuni bumi dari

waktu ke waktu hingga dunia mencapai akhir masanya

Ada juga yang mengatakan, batrwa makna naik kepada-Nya

adalatr telatr ditetapkan dalam pengetahuan-Nya yang direalisasikan

dengan perbuatan datam kurun waltu seribu tatrun. Maksudnya adalah

jarak masa antara pengaturan berbagai peristiwa dengan terjadinya

peristiwa-peristiwa itu.

Ada juga yang mengatakan, yakni: mengatur urusan peristiwa-

peristiwa harian dengari menetapkannya di dalam Lautr Mahfuztr, lalu

diturunkan oleh para malaikit, kemudian kembali'lagi kepada-Nya

dalam waktu yang seperti seribu tahun menunrt hitungan hari-hari

dunia.

Ada juga yang mengatakan, yakni: menetapkan keputusan

untuk seribu tahun, latu malaikat membawanya turun, kemudian naik

lagi setelah seribu tatrun untuk seribu tatrun yang lainnya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa maksudnya adalatr amal-

amal yang merupakan ketaatan-ketaatan, Allah SWT mengaturnya dan

diturunkan oleh para malaikat-Nya, kemudian tidak ada yang naik dari

itu kecuali yang murni setelafu masa yang panjang karena sedikitnya

para hamba-Nya yang ikhlas.

Ada juga yang mengatakan, bahwa dhamir Oada '{2 @aik)

kembali kepada trf-iir (malaikat; bentuk tunggal-lafazh ,{uarorura4
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walaupun tidak disebutkan sebelumnya karena difahami dari

konteksnya. Dan in ditelah disebutkan secaxa jelas di dalam firman-

Nya, ,llA)514)S A (Marlaikat-malaikat dan Jibril naik

(menghadap) kepada Tuhan. (Qs. Al Ma'aarij [70]: a). Sementara

dhamir pada kalimat 1j;kembali kepada'"f.:..ft (hngit) menurut logat

yang menganggap lafaztr ini sebagai lafaztt mudzakkar, atau kepada

+jjr Or3J (tempat malaikat) yang ia kembali kepadanya, yaitu yang

telah Allatr tetapkan ia pada tempat itu.

Ada juga yang mengatakan, bahwa : mengatur

urusan matahari saat terbit dan terbenamnya, serta saat kembalinya

kepada Allah dalam satu hari yang kadamya jika ditempuh oleh selain

malaikat adalah seribu tatruru karena jarak antara langit dan bumi

adalatr sejauh perjalanan lima ratus tahun. Jadi jarak turun dari langit

ke bumi dan kembali lagi dari bumi L" langit adalatr seribu tatnrn.

Pendapat ini dr-rajih-kan oleh sejumlah mufaasir termasuk di
antaranya adalah Ibnu Jarir.

Ada juga yang mengatakan, batrwa jarak turun seribu tatrun

dan jarak kembali adalah seribu tahun. Pendapat ini diriwayatkan dari

Adh-Dhahhak.

Hari yang disebutkan ini adalah ungkapan tentang masa yang

kadarnya seribu tahun, jadi maksudnya bukan hari yang bisa

digunakan sebagai sebutan masa yang terdiri dari siang dan malam.

Orang Arab kadang mengungkapkan masa dengan kata "hari",
sebagaimana ucapan seorang penyair,

L;k "r:.;tri 4F;* y*?: ?6w ii pu,i

"Dua hari, dimana satu hari berkemah dan pengumpulan bala

bantuan

dan satu hari perjalanan menuju musuh yang terasa bagaikan

siksaan. .
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Penyair ini tidak memaksudkan hari yang biasa, tapi

maksudnya adalah masn yang mereka alami itu dibagi dua bagian, lalu

masing-masing bagiannya diungkapkan dengan menggunakan kata p!
(hari).

Jumhur membacanya: '{r, dalam bentuk bina' lil fa'il.
Sementara Ibnu Abi 'Ablah membacanya dalam bentuk bina' lil
maful. Asalnya y;A-, kemudian hunrfT'arr-nya [yakni 

-,.]dibuangdan dhamir-nya [yakni 1-] disembunyikan.

Sejumlatr mufassir meriasa kesulitan dalam menyingkonkan

ayat ini dengan ayat: ,51'$iir*.3(ri_;4t'1giSi31a$5 A
fi lUatattrat-malaikat dan Jibrit naik (menghadap) kcpada Tuhan

dalam sehari yang tradwnya lina puhth ribu tahun (Qs. Al Ma'aarij

[70]: a). Suatu pendapat menyebutkan tentang jawabanny4 batrwa

Hari Kiamat itu kadarnya seribu tahrur menurut hitungan hari-hari

druriq akan tetapi berdasarkan kesulitannya dan kedahsyatan huru-

haranya yang dirasakan oleh omng-orang l<afir adalah seperti selama

lima puluh ribu tahun. Orang Arab s€ringkali menyifati hari yang

tidak disukai dengan sifat yang paqiang, sebagaimana sebaliknya

menyifati hari nan bahagia dengan sifat pendelg seperti ungkapan

seorang penyair,

izu -^aar 
lW.F ii-:

"Dan luri yang seperti jwi fucingyang dipotongnya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa Hari Kiamat itu terdiri dari

beberapa hari, di antaranya ada yang kadamya selama seribu tahun,

dan ada yang kadarnya selama lima puluh ribu tatnrn.

Add juga yang mengatakan bahwa itu adalatr waktu yang

bermacam-macam unttrk mengadzab orang-orang kafir dengan

berbagai macam adzab selama seribu tahun. Kemudian beralih kepada

bentnk adza;b lainnya, lalu diadzab lagi selama lima puluh ribu tatrun.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa tempat-tempat perhentian

pada Hari Kiamat ada lima pulutr, dimana setiap perhentian selama

seribu tatrun, sehingga makna iA ifr iiat+i(ia Ay:6_ @aik
lrepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (amarrya) adalah seribu

tahun), bahwa naiknya itu dalam salah sahr wakttr di antara wakttr-

wakfu itu, atau pada salah satu perhentian di antara perhentian-

,]
perhentian itu.

Ats-Tsa'labi menuhrkan dari Mujahid, Qatadatr dan Adh-

Dhahhak, bahwa yang dimaksud Altah SWT di dalam firman-Nya,
'fi, e1'*; iir+ 6( ,i- j AL [1iSii '|,4tei 'fi luatairrat-
malailrat dan Jibril naik (Tnenghadap) kepada Tuhan dalam sehari
yang lradarnya lima puluh ribu tahun (Qs. Al Ma'aarij [70]: a))

adalah jarak dari bumi ke sidratul muntaha yang merupakan

tempatnya Jibril. Maksudnya batrwa Jibril beserta malaikat lainnya di
tempat tersebut bergerak ke bumi menempuh jarak perjalanan sejauh

lima puluh ribu tahun dalam wakm satu hari menurut hitungan hari-
hari druria. Dan yang dimaksud dengan firman-Nya, 43t'& ir(i e
iZ ,3fr (dalam satu hari yang kadunya (amanyQ adalah seribu

tahun), adalah jarak perjalanan turun dan naik antara bumi dan langit
dunia, bahwa jaraknya itu seribu tahun perjalanan menurut hitungan
'hari-hari dunia.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu mengisyaratkan kepada

memanjangnya pelaksanaan perintah. Demikian ini, karena yang telah

menyelesaikan unrsannya dengan tuntas dalam safu hari atau dua hari

lalu berhenti tidak seperti yang menyelesaikan unrsannya dalam

talrun-talrun yang paqiang. Maka firman-Ny q ii lfr $'+i,Qja
(dalam satu hari yang kadhrnya (amanya) adalah seribu tahun),

maksudnya adalah mengatur urusan itu dalam masa safu hari yang

lamanya seribu tahun. Jadi berapa lamanya satu bulan dari itu? Berapa

lamanya satu tahun daxi itu? Berdasarkan pendapat ini, maka tidak ada

perbedaan antara seribu tahun dan lima putuh ribu tatrun.
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Dan masih banyak pendapat-pendapat lainnya. Adalah sang

tinta umat, Ibnu Abbas, beliau bertawaqquf ketika ditanya mengenai

kedua ayat tadi, sebagaimana yang riwayatnya akan dikemukakan di
' akhir pembatrasan bagian ini.

Jumhur membacanya: 'a;i|q dengan taa' dalam bentuk

khithab (orang kedua). Sementara Al Hasan, As-Sulami, Ibnu Wutsab

dan Al A'masy membacanya dengan yaa' dalam bentuk ghaibiyyah

(orang ketiga).

Kata penunjuk Af! (Yang demikian irz) menunjukkan kepada

Allah SWT bedasarkan penyandangan sifat-sifat tesebut. Kata ini

sebagai mubtada', dan Htabar-rya adatah: ,&39,#frp {iaon
Yang mengetahui yang ghaib dan yong nyata), yakni Yang

mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata dalam pengetahuan

para makhluk. Di sini terkandung makna ancaman, karena bila Allah

SWT mengetatrui segala yang ghaib dan yang nya[ maka Dia akan

membalas setiap pelah perbuatan dengan perbuatannya, atau Dia
' mengatur segala unsan sesuai dengan tuntutan hikmah-Nya.

3$ (Yang Maha Petkasa), yakni Yang Maha Kuat tagi

Mengalalikan, #)i Uagi Maha Perrycyang) terhadap para hamba-

Nya. Ini adalah khabar-khabar untuk mubtada'taAi.

Demikian juga firman-Nya, rer$'g ifi"$t (Yang

membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-bailotya), ini
sebagai kltabar lainnya untuk mubtada'tadi. Jumhur membacanya:

,irL, derganfathahpadalaam. Sementara Ibnu Katsir, Abu Amr dan

Ibnu Amir membacanya dengan men-suhtn-kannya.

Berdasarkan qira'ah yang pertama, itu adatah /i'l madhi

sebagai na'f untuk ,?. f*o ini berada pada posisi iarr. Qira'atr

Jumhur ini dipilih oleh Abu Ubaidah dan Abu Hatim. Bisa juga

sebagai sifat dari mudhaf, sehingga posisinya nashab.
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Adapun berdasarkan qira'ah yang kedua, maka
nashab-nya adalah beberapa pandangan:

Pertama: sebagai bdat dart .#3, yaitu badl
(pengganti keseluruhan), dan dlnmir-nya kembali kepada

Inilah pandangan yang masyhur di kalangan para atrli nahwu.

tentang

isvtimal'.1)-
,;;6.

. Kedua: sebagai badt lrutl dari 3, dat dhamir-nya kembali
kepada Altah SWT. Makna iS "aaun 

',* (membaguskan;

membaikkan), karena tidak ada sesuatu pun kecuali diciptakan sesuai

dengan tuntutan hikmah, maka semuamakluk adalah bagus.

Ketiga: kalimat ,#3 adalah mafulpertarnq dan iitL maful
kedua dengan anggapan bahwa iA * mengandung makna ,s-bbt
(memberi). Maknanya: Memberikan kepada segala sesuatu bentuk
ciptaannya yang dilfiususkan baginya. Ada juga yang mengatakan

berdasarkan anggapan mengandung makna 'frif (mengilhami). Al
Farra' berkata, "(Yakni) mengilhami ciptaan-Nya segala sesuatu yang

mereka butuhkan."

Keemitat: bahwa ia mawhub h,arcaa sebgai mashdar yang
menegaskan kandung kalimat, yalari: €), 'rfrr,seperti firman-Ny a" ii
$1 (@egitulah) perbuatan Atlah. (Qs. An-Nalrrrl l27l: 88), demikiin
pendapat Sibawaih. Dhamir-nya kembali keplda Allah SWT.

Kelima: bahwa itu manshuD karena pengaruh naz'ul lhafizh
(partikel penyebab lrt ofadh), malananya: )-b d iF SS 'o-;l
(membagirskan segala sesuatu dalam penciptaannya).

Makna ayat ini: bahwa Allah menciptakan para makhluknya
dengan sedetail-detailnya dan sebaik-baiknya. Maka sebagian
makhluk yang kendatipun dirinya tidak bagus, maka sesungguhnya itu
adalah ciptaan yang rapi, dgtail dan baik. Jadi ayat ini maknanya
adalah makna: ,:^fr- ,6, 

'3 
*;t (memberikan kepada tiapliap

sesuatu bentuk kejadiannya. (Qs. Thaahaa [20]: 50), yakni: Allah
tidak menciptakan manusia dalam bentuk binatang, dan tidak
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menciptakan binatang dalam bentuk mansuia. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalah umum dalam segi lafazh, namun

khusus dalam segi makna. Yakni: membaguskan penciptaan segala

sesuatu dengan baik.

*e, $tti',f1$j <a"" Yang memulai penciptaan manusia

dari taiah), yakni Adam. Allah menciptakannya dari tanah, lalu ia

menjadi bentuk yang indah.

fi3 |t; (Kemudian Dia menjadikan kchtrunannya), yakni

"i$! 
(keturunannya),,'&-n (dari s arlfarr). Keturunan disebut ;i(i

(saripati) karena ,-b J-rntt P\r'u J1(mengalir dari asalnya dan

terpisah darinya). Penafsiran ini telah dipaparkan di dalam stuah Al

Mu'minuun.

Makna Wfin(air yang hina (air mani)) adalatr air usang

yang tidak diperhitungkan oleh manusia, yaitu air mani. Az-Zajjai

berkata, *Yakni dari air yang [ematr."

'i;f (Kemudian Dia mertyempttrnakan), yakni manusia

yang dimulai penciptaannya dari tanah, yaitu Adarn, atau semua jenis.

Maksudnya adalah menyempurnakan ciptaannya dan bentuknya serta

menyerasikan antar anggota tubuhnya.

+-.jn+Je; (dan meniupkan kc dalam (tubuh)nya roh

(ciptaan)-Nya). Bentuk idhafah (penyandaran) ini Fakni penyandaran

kepada-Nyq yaitu -*SX adalah trntuk memuliakan. Idhafah ini

menguatkan pendapat bafuwa ayat ini membicarakan tentartg Adam,

bukan tentang keturunannya walaupun memungkinkan untuk

meni sbatkannya kepada semuan)ra.

Kemudian meng-HithaD semua jenis dengan berfir:rrrar., '57!s

t:";{6 Gil|$i'F (dan Dia meniadilcan bagi kamu

pendengaran, p-nglihatan dan hoti), yakni menciptakan bagi kalian

segala hal ini untuk menyempurnakan nihnat-nikmat-Nya kepada

kalian, dan untuk menyempurnakan penciptaan kalian sehingga
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berhimpunlah berbagai nikmat pada kalian, dimana kalian dapat

mendengar setiap yang didengar, dapat melihat setiap yang dilihat,
dapat memikirkan setiap yang difikirkan, dan dapat mematrami setiap

yang difatrami. Penggunaan lafazh tunggal 'CA( karena merupakan

mashdar yang mencakup sedikit dan banyak. Dilfiususkannya latazh
'eAi (pendengaran) dengan bentuk mashdar, sementara 'r..-:oit

S-englihatan) dan 'rr-r-iir @ati) dengan bentuk ism sehingga

menggtrnakan lafazh jamalq karena pendengaran satu kekuatan

dengan satu tempat, yaitu telinga, dan tidak ada pilihan padanya,

karena sunra sampai kepadanya dan tidak dapat ditolak, dan juga tidak
dapat menglfiususkan suafu tertentu dengan mengesampaingkan suara

lainnya. Beda halnya dengan penglihatan yang letaknya di mata, di
sini ada pilihan, karena bisa bergerak ke suatu pemandangan dengan

mengesampingkan pemandangan lianny4 bahkan bisa menggunakan

pelupuk dengan menutupkannya bila tidak ingin melihat sesuatu.

Begitu pula hati, ada pilihan untuk mengetatrui, yaitu bisa memikiikan
yang ini dan tidak memikirkan yang itu, bisa mematrami yang ini dan

lidakyang itu.

Jumhur membacanyar l'-6;, dengan hamzah, sementara Az-
Ztrhri membacanya dengan alif mtxni tanpa harru ah.

Manshub-nya <,tKii1fi (tetapi) tramu sedikit setrati

bersyuhr) karena sebagai sifat dari mashdar yang dibuang, yakni:
,4j tttS (dengan kesyuktuan yang sedikit). Atau sifat dari waktu yang

dibuang, yakni: i,-+ t-lii (dengan waktu yang sedikit). Ini
menunjukkan pengingkaran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah dan
tidak mensyukurinya kecuali sangat jarang sekali.

,81C(U;6J66; (Dan meretra bertata, 'Apatrah bita
lrami telah lenyap (hancur) di dalam tanah). Telah dikemukakan
tentang perbedaan qira'ah pada hamzah di sini dan hamzah yurg
setelalrnya. ,Sy,A, tyakni dan 613l adalatr 'r;.H, (terbenam; hilang).

Dikatakan frht ,i 4, ,P apabila mayrt itu terbenam ke dalam tanah.
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Orang Arab meng"Y*r.sesuatu yang hilang darinya sehinggP tidak

diketatrui jejaknya: Jb r3 (sudah hilang; lenyap)

'vv2 ,P Ar'$i ;i $.;,'r:"a g; G ,s"At'ck

"Aht adalah debu halus di dalam ombaklceruh berbuih

Yang dihempaslcan oleh yang berihttrrya sehingga benar-benar

lenyap."

Quthnrb berkata, "Makna ,y$tOtK*adalah ,/3\i e*
(kami menghilang ditelan bumi)." Jumhur membacanya: tjll;,
dengan fathah pada dhaadh dan laam yang bermakna: hilang dan

menjadi tanah serta lenyap dari pandangan mata. Adaptln Yalrya bin

Ya'mur, IbnuMuhaishiru dan Abu Raja' membacanya: tip, dengan

lrasrah pada laam, ini adalah logatnya Bani 'Aliyatr dari Najed. Al
Jauhari berkata, "Bani 'Aliyah biasa mengatakan, 'r>il;p, dengan

lcasrah." Lebih jauh ia mengatakan, *ii-bl artinya menghilangkannya

dan menghancurkannya. Dikatakan i*ir',P apabilamayrt itu telah

dikuburkan."

Sementara itu, Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Al A'masy dan

Aban bin Sa'id membacanyal W, dengan shaad tanpa titikdanlaam
berfathah, yakni tlif (membusuk). An-Nuhas berkata, "Dalam batrasa

tidak dikenat katatiib (kami membusuk). Akan tetapi dikatakan $;
iillr apabila daging itu membusuk.' Al Jauhari berkata " -'n}.h'S:o
\ jJ -'H-artinya 1#f @agngitu membusuk), baik yang sudatr

dimasak maupun yang mentah. Contobnya adalah ucapan Al Hathi'ah,

Jfuiiu#til,y lrij ri J,ii ;i''tti
'Pemuda itu mengerahkan periuk milihtya,

Tidak akan rusak daging di tangannya karena membusuk'."

i-t,* 14$ Qrami benar-benar alcan berada dalam ciptaan

yang baru?), yakni dibangkitkan kembali dan menjadi hidup kembali?
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Pertanyaan ini sebagai pengingkaran. Ini ucapan orang-orang kafir
yang mengingkari adanya pembangkitan kembali setelah mati.

Selanjutnya Allah beralih dari menerangftan kekufuran mereka
karena mengingkari pembangkitan kembali, kepada penjelasan apa
yang lebih paxah dari itu, yaitu kufurnya mereka terhadap pertemuan

dengan Allah. Allah berfirman, |'*KFP $y,i J; (Bahtran
(sebenarnya) mereko ingknr akan menemui Tuhannya), yakni
mengingkari itu karena sombong dan membangkang. Karena
sebenarnya pengakuan mereka bahwa Allah-tatl yang memulai
penciptaan melazimkan pengakuan mereka bahwa Dia juga Kuasa
tuntuk mengulanginya.

Kemudian Allah SWT memerihtatrkan Rasul-Nya SAW untuk
menerangkan yang benar kepada mereka, dan menyanggatr kebatilan
yang mereka kemukakan, Allah pun berfirman, ,91(.?;3fii {g;;-&
&|fi (Katalcanlah, 'Malaikat mmtt yang diserahi untuk (mencabut

rryau,a)mu akan mematilcan kamu). Dikatakan r.-rt:) j':;,tI?ui,6jS
(Allah mewafatkannya dan mencabut nyawanya) apabila Allatr
menarik rohnya kepda-Nya. Malaikat maut itu adalah lzrarl.Mraka Kj
S, uaaur, #1.,*t l;2 n(,7t2\t fr.,yj <t^yediserarri *-;
untuk mencakup nyawa kalian ketika tibanya ajal kalian).

6B'&* Uf (kemudian hanya trepada Tuhanmulah
lramu akan dikcmbalikan), yakni menuju kepada-Nya dalam keadaan
hidup dengan pembangkitan kembali, bukan kepada selain-Nya. Lalu
Dia membalasi kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan kaliarr, jika
baik maka dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk maka dibalas
dengan keburukan.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas
mengenai firman-Nya, jrfiyi (Dia mengatur urwan) al aayah, ia
berkata, "Di alam dunia ini, malaikat naik pada satu hari yang
kadarnya seribu tahun."
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Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim serta

Al Hakim dan ia menshatrihkannya, darinya, mengenai firman-Nya, 6

iA ifi $arAi'(rt (dalam satu hari yang kadarnya (amanya)

adalah seribu tahun), ia berkata, *(Yaitu) dari enam hari dimana Allah

menciptakan langit dan bumi."

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Sa'id ibn Manshur, Ibnu Al
Mnndzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Anbari di dalaml t Mashahif, serlz

At Hakim dan ia menshahihkannya, dari Abdullah bin Abi Mulaikah,

ia berkata "Aku dan Abdullah bin Fairuz maula Utsman bin Affan

masuk ke tempat Abdullah bin Abbas, lalu Ibnu Fairuz mengatakan

kepadanya, 'Wahai Ibnu Abbas, apa pendapaftnu tentang firman-Nya,

i3 6 t$:rai(i-a $1ds_'r "rfii 1L.i:ttt <, i.fiit;; (Dia

mengatur urusdn dari langit kc bumi, kemudian (urusan) itu naik

lrepada-Nya dalam sotu hari yang kadornya (amarrya) adalah seribu

tahun).' Maka seakan-akan Ibnu Abbas menuduhnya, lalu ia berkata,

'Hari apa yang kadarnya lima puluh ribu tahun?' Ia berkata,

'sesungguhnya aku bertanya kepadarnu agar engkau memberitalnrku.r

Ibnu Abbas berkata, 'Itu,adalah dua hari yang .Allah sebutkan

di dalam Kitab-Nya, Allah lebih mengetatrui tentang itu. Dan aku

tidak suka mengatakan tentang Kitabullatr yang aku tidak tatru.' Lalu

berlalunya masa itq hingga (suatu ketika) aktr dudtrk di majlis Ibnu Al
Musalyab, lalu seseorang menanyakan kepadanya E tutg kedua hari

itu, namun ia tidak memberitahunya dan tidak mengetahui. Lalu aku

berkata, 'Maukah aku beritahu engkau tentang apa yang pernatr aku

saksikan dari Ibnu Abbas?' Ia menjawab, 'Tentu.' Maka aku pun

memberitatrunya, lalu ia berkata kepada orang yang bertanya itu,

'Demikian itu Ibnu Abbas, ia enggan mengatakan tentang itu, padatral

ia lebih mengetahui daripada aku."'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, yA,fr$-qt( gog kadarnya (amanya) adalah

seribu tahun), ia berkata, "Tidak sampai pertengahan hari pada kadar
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hari-hari dunia di hari itu hingga diputuskan di antara para hanrba.
Lalu atrli surga menempati surga dan ahli neraka menempati neraka.
Seandainya (dilalorkan) oleh setain-Ny4 maka tidak akan selesai
hingga lima puluh ribu tatrun.". ,

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, i3
iA 6y:da Qrem,udian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu
hari), ia berkata, "(Yaitu) dari hari-hari kalian ini, sedangkan jarak
perjalanan antara langit dan bumi adalah lima ratus tahun."

Ibnu Abi Syaibah, Al Haldm, At-Tirmidzi di dalam Nawadir
Al Ushul,Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas: Bahwa Ibnu Abbas membacakan , iii #l? '#-rs$i lrong
membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baibtya), lalu
berkata, "Apa yang aku lihat, bahwa kera-kera itu tidak bagus, akan
tetapi Allah telatr menciptakannya dengan sebaik-baiknya."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya mengenai ayat ini,
bahwa ia berkata, "sebenarnya bentuk kera itu tidak bagus, akan tetapi
itulah sebaik-baik bentuknya." Ia j-uga mengatakan, ,,i76 

$tang Dia
ciptatran) yakni bentuknya ;;$'# (membuat segala sesuatu
sebaik-bailmya), yaitu yang buruk dan yang bagus, juga kalajengking,
ular dan segala sesuatu yang Dia ciptakan. selain-Nya tidak ada yang
mampu menciptakan apa pun yang lebih baik dari itu.',

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata,
*Ketika kami sedang bersama Rasulullah sAw, tiba-tiba kami
berjumpa dengan Amr bin zurarah Al Anshari yang mengenakan
jubatr yang mengulur melewati mata kaki, lalu Nabi sAw meraih
ujung pakaiannya, maka ia berkata, 'wahai Rasulullah, sesungguhnya
aku adalatr orang yang berbetis kecil.' Maka Rasulullah sAw
bersab.ta,. ',F.i"p o=,'* :r? ,y'#lJt ,ht?fut'olirrrj i. ;;e U

a,lt j.'i'jr ',jJ-: &r Lt ittt:i iw"n i Amr bin Zurarah,' sesungguhnya
Aliah 'Azza wa Jalli telah menciptakan segara sesuatu yang Dia
ciptalran dengan sebaik-bailmya. wahai Amr bin zurarak,
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sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orqng yang melabuhkan

palrainnya melew ati mata kaki)."r36

Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Asy-Syarid bin

Suwaid,' ia berhrtur, 'T.Iabi SAW melihat seorang lelaki yang

melabuhkan pakaiannya melewati mata kaki, maka beliau bersabda,
'$t jl|{\\ (Angkatt ah trainmu). Lelaki itu berkata,' Wahai Rasulullatr,

sesungguhnya kedua kakiku benttrknya bengkok.' Maka beliau

bersabda, t# I, ,*|8 g,iytJll (Angkatlah kainmu. Segala

ciptaan Allah aafuan bagus).-r37

6A W 4; b tfi ,,KS 4j;sr tLis; i;
'FqE Gyj; @ <*; 6y e* [-a G€,6 ( ; 6

#tq 3Atif,fi g3trii'6l{ Jtbii,;
vy(:i, #;16-;t j qli:,L@ <5,;1 

",6:5't3f @'og-; KL,ffi 4L$fi "H,'j
#;*'ffi @Ev'bb\tir-ii5i-)4#i

-ti,tr,{xx 
@ ;id;iiStu)ca,r 6}'#

ct sruS@ 6Ja 'c,(q",fi i,;t,#e{"$
"6 Shahih, disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma', 5t124, dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan beberapa sanad, dan para
perawi salah satu sanadnya tsiqah."

"' Shrhih, ehma4 41390; Disebutkan oteh Al Haitsarni di dalam Majma' Az-
Zawa'id, 5/124, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para
perawi Ahmad adilah para perawi lsh-Shahih."
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.;+Ati $f,) r7t:,'u.fi e\ @'f;,:i-J Vr6, 6( ;K
wi,.tiwc}6fi {$e="f{n

Gj;fi |P; A\'1; WW- 6 G$ tk iaig'u
G#--; <i.{3+3"5i'8r1rL

brcr$j

Tsus@o;;J'@{"fi ;lffi i;{:{tivtffi
@lEJ (*i5 bGyW 6A i . 4; et| 5i ;:,

"Dan (atangkah ngerinya),iika sekiranya kamu melihal ketika

orang-orang yang berdosa itu tmenundukkan kepalanya di hadapan

Tuhannya, (mereka berkata)r'Ya Tuhan kamt, kamitelah melihat

dan mendengo4 maka kembolikanlah kami (ke dunia), kami akai

mengerjakan amal shalih, sesangguhnya kami adalah orang-otang

yang yakin ' Dan kabu Kami menghendahi niscaya Kami akan

berikan kepada tiap-tiap iiwa petuniuk Oag|nya, akan tetapi telah

tetaplah perkataan (kaetapan) daripada-Ku:'Ses ungguhnya akan

Aku penuhi neraka Jahannam itu dengan iin dan manusia

bersama*antu' Maka rasakanlah okhmu (silesa ini) disebabkan

kamu melapakan akan pertemuan dengan harimu ini (Hari

Kiamat); sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan

rosakanlah siksayang l@kal, disebabkan apayang selalu kamu

kerjakan. Sesungguhnya orangarang yang beriman dengan ryat-
ayat Kami, adalah orang4rang yang apabila diperingatkan dryan

ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur suiad dan bertasbih serta

memuji Tuhannyq, sedang mereka tidak menyombongkan dirl
Lambung merekaiauh dari tempat tidurnya, sedang mereka betdoa

kepada Tuhannya dengan rosa takut dan harap, dan mereha

menafkahkan sebagian dari rezekiyang Kami berikan kepada

mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan
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untuk mereka yaitu (bermacam-macarn nikmat) yang menyedapkan

pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka

kerjakan Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang

fosik (kafir)? Mereka tidak samo. Adapun orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amal-amal shalih, maka bagi mereka

surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apayang

telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-otang yangfasik (kaJir),

maka tempat mereka adalah neralct, setiap kali mereka hendak

keluar daripadanya, mereka dikembalikan (lag| ke dalamnya dan

dikatakan kepada mereka, 'Rosakanlah silesa neraka yang dahulu

kamu mendustakannyo.' Dan sesungguhnya Kami merasakan

kepada mereka sebagian adzab yang dekat (di dunia) sebelum adzab

yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka kembali (ke

jalan yang benar). Dan siapakah yang lebih z.halim daripada orang

yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia

berpaling daripadanya? Sesunggahnya Kami akan memberikan

pembalasan kepada otang4rang yang berdosa"

(Qs. As-sajdah l32lz DA2)

Firman-Nya, 4; * di 6t OrUrr rLts; iJ <oo
(alanglrah ngerirrya), jika sekirarrya kamu meliltat ketiko orang-orang

yang berdosa itu menundukkan kcpalanya di lwdapan Tuhannya).

Yang dimaksud dengan $i;$t (orang-orang yang berdosa) itu
adalalr orang-orang yang mengatakan, t3fii,6J (Apakah bila trami

telah lenyap). Khitab di sini untuk setiap yang layak baginya, atau

untuk Rasulullah SAW. Bisa juga yang dimaksud dengan 4tU5
(orang-orang yang berdosa) ini adalah setiap orang yang berdosa, dan

tentunya termasuk juga orang-orang yang mengatakan perkataan ifu.

Makna b;iWJ (menundukkan kepalanya) adatatr

mentrndukftan kepala karena malu dan menyesal atas apa yang telah

mereka perbuat sewakhr di duniq yaitu mempersekutukan Allatr dan
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bermaksiat terhadap-Nya. Makna 4; + @i hadapan Tuhannya)

adalah ketika Tuhan menghisab mereka. Az-7anaj berkata *Khithab

untuk Nabi SAW adalah jnrya ffiithab unhrk urnatnyq jadi maknanya:

dan sekiranya engkat1 hai Muhammad, melihat orang-ornag yang

mengingkari pembangkitan kembali itu pada Hari Kiamat, niscaya
engkau akan melihat kengerian."

t:;;V;1-gj (Ya Tuhan lcami, trami telah melihat dan
mendengar), yakni mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sekarang kami
telalr melihat apa yang datrulu kami dustakan, dan kami telah
mendengar apa yang dulu kami ingkari." Ada juga yang mengatakan,
yakni: Kami telah melihat kebenaran ancaman-Mu, dan kami telatr
mendengar kebenaran para rasul-Mu. Jadi mereka melihat itu ketika
sudah tidak bergrrna lagi penglihatan itu, dan mereka mendengar itu
setelah tidak berguna lagi pendengaran itu.

lr;;6 (matra kembalitranlah kami) ke dunia, j3,1*amt atran
mengerjakan) arnal W Gtulih) sebagaimana yang Engkau
perintahkan kepada kami. 6;$Gy lt"trrgguhnya lcami adarah'
orang-orang yang yakin), yakni orang-orang yang percaya. Adajuga
yang mengatakan, yakni: orang-orang yang mempercayai apalpa
yang dibawakan oleh Muhammad sAw. Mereka menyifati diri
mereka dengan kata yakin sekarang karena ambisi mereka untuk
mendapatkan apa yang mereka minta, yaitu dikembalikan ke dunia.
Namun tidak mungkin itu terjadi bagi mereka, karena telah ditetapkan
ketetapan Allah atas mereka, kirena sesungguhnya mereka ito, Wtrj
';ti+K|(g^ZWOV,A (Sekiranya mereka ditrembalitran ke dunia,
tentulah merela kcmbali kepada apa yang mereka telah dilarang
mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta
belatca. (Qs. Al An'aam t6l:28).

Ada juga yang berpendapat, bahwa makna <.#-i\t
(sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin) adalah: bahwa
telah hilang keraguan dari mereka yang selama ini menyelimuti
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mereka sewaktu di dunia ketika mereka melihat apa yang mereka lihat

dan mendengar apa yang mereka dengar itu.

Bisa .juga makna (;;(A (kami telah melihat dan

mendengar) adalatr: k ry menjadi termasuk orang-orang yang

mendengar dan melihat, sehingga tidak perlu memperkirakan maf'ul.

Dan bisa juga lafaztr Eli sebagai nafut dati i1J' 1*ami akan

mengerjafton), sebagaimana bisa juga seb4gai na't untuk mashdar

yang dibuang.

Penimpal p dibuang, yalari: niscaya engkau akan melihat

perkara yang menakutkan dan kedahsyatan yang mengerikan.

\fi,;lFqEvi4i; (Dan tratau Kami menghendaki

niscaya Kami akan berilan kepada tiap-tiapiiwa petuniuk (bagi)nya).

Ini sangkalan bagi mereka atas peimintaan mereka untuk

dikembalikan ke dunia. Yalrri: kalau Kami menghendaki niscaya

Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa pettrnjuknya sehingga Kami

menunjuki semua manusia, maka tidak seorang pun yang kafir dari

mereka. An-Nuhas berkata, *Ada dua makna mengenai iri- Pertama:

batrwa itu di duniq dan kedua: bahwa itu di akhirat. Yakni: [ahu
Kami menghendaki, niscaya Kami kembalikan mereka ke dunia."

<''4 q():S *ji O ;i;'tS'f i a 31fi 
'6 f.JJ (atran

tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) daripada-Ku:

'sesungguhnya akan Aht penuhi nerala Jalunnam itu dengan jin dan

manusia bersama-sama. ). Kalimat 14 tl diperkirakan "perkataan"

yang di- 'athf-kan (dirangkaikan) kepada kalimat yang diperkirakan

,.UJonl, 6A O**i telah metilnt). Yakni: ...('+ 'j',liti @an Kami

berkata, "Kalau Kami menghendaki...").

Makna A3trli'6#t <oto" tgtapi telah tetaplah perkataan

(retetapan) daripada-Ku), yakni telah berlaku ketetapan-Ku- -da1
takdir-Ku, dan telah ditetapkan kaputusan-W. tfi|i <1 ;ty-'ti:"i
<';A o9$ lsrturgguhnya akan Aht penuhi nerala Jahannam itu

806 TAFSIR FATHUL QADIR



dengan Jin dan manusia bersama-sama). Ini adalah perkataan yang

wajib dad Attah dan pasti berlaku terhadap para hamba-Nya, dan telah

ditetapkan ketetapan-Nya itu. Maka konsekwensi dari perkataan ini,

batrwa tidak setiap jiwa diberi petunjuk, akan tetap ditetapkan ini atas

mereka, karena Allah SWT telah mengetahui, battwa di antara mereka

akan ada yang sengsara, dan di antara mereka ada yang memilih

kesesatan daripada petunjuk.

Faa' datam finrian-Nya, (ty'67f'-{a-;!'i q'GtX (Malca

rasalranlah olehmu 6iksa ini) disebabkan lcamu melupakan akan

pertemuan dengon harimu lni) berfungsi untuk mengurutkan perintah

untuk merasakan ini kepada yang sebelumnya, dar baa'pada kalimat

;ttj Q @isetabkan kamu melupakan) adalah baa' sabablryah

(menunjukkan sebab). Ini menunjukkan, bahwa diadzabnya mereka

bukan hanya karena ketentuan yang telah ditetapkan, tapi karena

ketetapan itu dan sebab ini.

Ada perbedaan pendapat mengenai lupa yang disebutkan di
sini. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu adalatr lupa yang

sebenarnya, yaitu yang hilang setelatr pematr ingat. Ada juga yang

mengatakan, batrwa maksudnya adalah meninggalkan. Maknanya

berdasarkan pendapat pertama: bahwa mereka tidak mengetahui hari

tersebu! jadi mereka lupa akan hari tersebut yang pernatr mereka

dustakan dahulu. Sedangkan maknanya bedasarkan pendapat kedua

dengan memperkirakan adanya mudhaf sebelum l<ata il3\ yakni:

rasakanlah oleh kalian adza;b pertemuan dengan hari kalian ini
disebabkan kalian meninggalkan apa-apa yang Aku perintatrkan

kepada kalian.

Al Mubarrad me-rajih-V,an pendapat yang kedua. Demikian
juga yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak dan Yahya bin Salam, bahwa

lupa di sini adalah meninggalkan. Yahya bin Salam berkata,

"Maknanya: karena kalian meninggalkan keimanan terhadap

pembangkitan kembali pada hari ini, maka Kami tinggalkan kalian
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dari kebaikan." Demikian yang dituturkan oleh As-Suddi. Mujahid
berkata, "Yakni: Kami kalian di dalam adz:;b." Muqatil
berkata, "Ketika mereka memasuki neraka, para penjaga neraka

mengatakan kepada merek4 'Rasakanlah oleh kalian siksa ini
disebabkan kalian melupakan... "'

Peminjarnan kata tiiitr (daya rasa) ini merhaksudkan o"u3li
Gasa). Contohnya ucapan Thufail

,.;A\ qg G Y;lt'u # it:'o vi G rytl,
"Malca rasakanlah oleh kalian sebagaimana kami menjadi incaran,

yaitu kcmaralun dan kesedihan di dalam hati lcami.-r3s

Firrran-Nya,'oIJ Kq.ffi A:i$jf (dan rasalcanlah

silrsa yang kc:kal, disebablan crya yang selalu kamu kerjalcon) adalah

pengulangan untuk menegaskan. Yakni: Rasakanlah oleh kalian siska

yang kekal yang tidak akan berhenti selar4anya karena kelarfuran dan

kemaksiatan yang telatr kalian lakukan sewaktu di dunia.

Ar-Razi di dalam Tafsimya mengatakan, bahwa kata penunjuk

pada kalimat: (tL'iC;-fqf,'j (a @tsebabkan kamu melupakan

alran pertemuan dengan harimu rnl) mengandung tiga kemungkinan,

yaitu: bisa menunjukkan kepada pertemuan itu, bisa juga

menunjukkan kepada hari, dan bisa juga menwrjukftan kepada adab.

Kalimat Wgi*ifrl (Sesungguhnya orang-orang yang

beriman dengan ayat-cyat Kami) adalah kalimat permulaan untuk

menerangkan siapa yang berhak ditunjuki kepada keimanan dan siapa

yang tidak berhak. Maknanya: sesungguhnya orang-orang yang

trgrnpryyai ayat-ayat Kami dan memanfaatkannya, 'tj!- ''tiyi2$i
(& !f. V @aoUn er ang-or ang y ang ap ab il a dip er ingatkan de ngan

ayat-ayat (Kami), mereka menyunghr sujud), dan bukannya selain

t" Di dalam naskahnya dicantumkan demikian, sedangkan di dalam Lisan Al
' Ar ab dicanttrlrian: Jii:.
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mereka dari kalangan orang-orang yang telatr diperingatkan

dengannya. Yakni orang-orang _yang dinasihati dengannya narnun

tidak menerimanya dan tidak mempercayainya. Makna i|,:"l;i
adalatr menyungkurkan wajah mereka dalam keadaan bersujud

sebagai bentuk pengagungan unttrk ayat-ayat Allah dan karena takut
akan kemurkaan dan adzab-Nya

€rt *'ffit (dan bertasbih serta memuii Tuhannya), yakni

mensucikan-Nya dari segala yang tidak layak bagi-Nya disertai
dengan memuji-Nya atas segala nikmat-Nya, yang di antaranya yang

paling utama adalah petuqiuk kepada keimanan. Maknanya: mereka

mengatakan di dalam sujud mereka, g#.t.ir o6'i..l (Matra Suci

Allah, dan aku memuji-Nya), atau yJiu) .,li{i ';"'oq (Maha Suci

Allah yang Matra Tinggi, dan aku memuji-Nya). Suffan berkata,

"Maknanya: mereka shalat sebagai pujian untuk Tuhan mereka."

tidak

haal

dan

diri

(keterangan kondisi), yakni: dalam kondisi mereka tunduk
merendahkan diri kepada Allah dao tidak menyombongkan

terhadap-Nya.

@6* i#A 8e (Lambung mereka iauh dari tempat
tidurnya), yrt 

"i 
*""i"gg, dan merenggang. Dikatakan ,p ,dt W

:rg}J'a* ruiilr f ;'r-At .Jq apabila sesuatu itu tidak menempal

kepada sesuatu lainnya dan merenggang darinya p;AS adatah jamak

dari &lalir, yaitu 4'q'Lbt-,.r+J g,1*Jl, (ten;at untuk berbaring;
tempat tidur). Az-Zayaj dan Ar-Rumani berkata, "fu-i3t dan ,r-8r3r
adalatr ke aratr atas.' Demikian juga pemaafan terhadap yang salah,

yaitu berupa celaan dan serupanya. ,+:ii$ adalah jarnak dari t--.+
(lambung). Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai haal
(keterangan kondisi), yakni: dalarn kondisi lambung mereka jauh dari
tempat tidur mereka. Yaitu orang-orang yang bertatrajjud di malam
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hari, yang berdiri untuk shalat dengan meninggalkan tempat tidur.

Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan, Mujahid, Atha' dan Jumhur.

Yang dimaksud di sini adalah mengerjakan shalat, yaitu shalat

sunnah di malam hari. Qatadah dan Ikrimah mengatakan, bahwa itu

adalatr shalat sunnah antara Maghrib dan Isya. Ada juga yang

mengatakAn, bahwa itu adalah shalat Isya saj4 ini diriwayatkan dari

Al Hasan dan Atha'. Adh-Dhahhak berkata, "Yaitu shalat Isya dan

Subuh berjama'atr." Ada juga yang mengatakan, 'Yaitu orang-orang

yang bangun untuk berdzikir kepada Allah, baik dengan shalat

maupun lainnya."

W 61-fr'ali2?eaang mereka berdoa kepada Tuhannya

dengan rasa tahtt dan harap). Kalimat ini beada pada posisi nashab

sebagai haat jugadari dhamir yang terdapat pada kalimat (#.A.Jrrai
ini adalatr haal setslah haal. Bisajuga kalimat yang pertama sebagai

kalimat permulaan untuk menerangkan salatr safu jenis ketaatan

mereka, maknanya: lanrbung mereka jauh dari tempat tidur dalam

keadaan mereka berdob kepada Tuhan mereka karena rasa takut akan

adzab-Nya dan mengharaplan rahmat-Nya

'rtj,i-'fiti|li; (do" merelca mena/kahkan sebagian dari
rezeW yang Kami berikan kcpada mereka), yakni dari apa yang Kami

rezekikan kepada merekq atau: dari rezeki mereka. Yaitu zakat wajib.

Ada juga yang mengatakan shadaqah yang disunahkan. Yang lebih

tepat adalah mengartikannya secara umum.

Manshub-nya l'J,f) 6j, t*"nu sebagai 'illah. Bisa juga

karena sebagai mashdar yang mawhub karena kalimat yang

diperkirakan.

,i*ti e p'r;$U ,i.f,'i3$i lsrorong pun tidak mengetahui

apa yang disemburryikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam

nilonat) yang menyedaplan pandangan mata). Bentuk nakirah dalam

kontek penafian (peniadaan) mengindikasikan keumuman, yakni:
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tidak ada satu jiwa pun dari jiwa yang rn*u saja yang mengetatriri apa

yang disembunyikan Allah SWT untuk mereka yang telah disebutkan

itu, yaitu berupa hah-hal yang menyenangkan pandangan mereka.

Jumhur membacanya, {j, d^l*, bentuk tunggal. Sementara

Ibnu Mas'ud, Abu Hurairatr dan Abu Darda membacanya: cttJ,dalam

bentnk jamak. Hamzah membacanya,'r$t 6, dengan suhmpadayaa'
karena dianggap sebaguti'l mudhari' yang disandarkan kepada Allah

SWT. Sementara yang lainnya membacanya dengan fathah karena

dianggap sebagai fi'l madhi yang mabni lil maful. Ibnu Mas'ud

rirembacanya: ,fi,t tj, dengan nuun ber-dhammah. Al A'masy

membacanya : rrfl''.i-, dengan yaa' berdhammqh. Az-Zajj aj mengatakan

tentang makna qira'ah Hamzah, "Yalcni: ;ij Xtt 

'*1vq 
(d*i itu apa-

apa yang disembunyikan Allatr untuk mereka)." hi juga merupakan

qira'ahnya Muharrrmad bin Ka'b. 1,1 ini berada pada posisi nashab.

Kemudian Allah SWT menjelaskan, bahwa itu disebabkan

oleh amal-amal shalih mereka Allah berfirman, 'oJ3- 6(14",1;
(sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjalcan), yakni:

karena balasan atas apa-apaymLg mereka latekan sewaktu di dunia,

atau; mereka diberi belasan karena sebab itu.

t3$ 6(;KCt 6Q.n (Matro apatrah orans

beriman seperti orang yang fasik (kafir)?). Pertanyaan ini
mengingkari, yakni: orang yang beriman tidaklah seperti orang yang

fasik, karena sangat jetas perbedaan antara keduanya. Karena itulah

Allatr mengatakan, 'd;3-J (Mereka tidak sama), ini menambatr

tegasnya pengingkaran yang dikemukakan dalam pertanyaan ta,di. Az-

Zajjaj berkata, "Di sini disebutkan yang berbilang dua itu dengan

sebutan jarnak, yaitu Allah mengatakan, 'i,;4J (Mereka tidak

sama). Hal ini berdasarkan makna ',f.- Ada juga yang mengatakan,

bahwa karena dua adalah jamak terkecil. Tentang sebab turunnya ayat

ini akan dikemukakan di a}fiir pembatrasan bagian ini.

yang

untuk
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Kemudian Allah SWi menyebutkan akibat kedua golongan
tad.i, dan Allah memulainya dengan menyebutkan perihal orang-orang
ya[B beriman. Allatr berfirnan, e,'fi$ ";rJ]Ai ${r$t; i.$i e\

€JS (Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal shalih, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman).

Jumhur membacanya, ,!{,dalarn bentuk jarnak. Sementara Thalhatl
bin Mushanif membacanya: ,sjl7]l i4, d"lr* bentuk tunggal. ,sjL-it
adalatr tempat mereka menetap. DLidhafah-kannya
(disandangkannya) LiL yepaaa {t11f, karena surga merupakan

tempat tqegal yang sesungguhnya. Ada juga yang mengatakan,

batrwa {}Al adalatr salah satu $uga. Pembatrasan tentang ini pernatr

dikemukakan.

fvfaf<na {i (tempat kediaman), bahwa surga itu telatr

disediakan bagi mereka sebagai tempat kediaman mereka. Asal
maknanya adalah makanan dan minuman yang disediakan unfuk orang
yang singgatr sebagaimana yang telah kami paparkan di dalam surah
Aali 'Irnraan. Manshub-nya lafazh ini karena sebagai haaL ltbu
Haiwatr membacanya, iJ, d"r,guo suhm pada zaay.

Baa' padakalimat'oJ1X-b( 6,@ebagai pahala terhadap apa
yang tulah mereka lcerjakan) adalah baa' sababfuah (menunjtrkkan

sebab), yakni: disebabkan oleh apa yang telatr mereka kerjakan, atau:

disebabkan amalan mereka.

Kemudian -Allah menyebutkan golongan lainnya. Allah
berfirman, W irJi$5 (Dan adapun orang-orang yang fasik),yakni
orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah dan
membangkan terhadap-Nya dan terhadap para'rasul-Nya. 36iVl;
(malra tempat mereka adalah neraka), yakni tempat tinggal yang akan

mereka tempati dan mereka tinggali adalah neraka.

q.\tiaJWV;,6'C,;1W @etiap kati meretra hendak

keluar daripadanya, mereka dikcmbalikan (la4, lce dalamnya), yakni:

apabila mereka hendak keluar darinya, maka mereka dikembalikan
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kepadanya dengan diseret dan dipaksa. Ada juga yang mengatakan,

"Apabila kobaran api neraka mendorong mereka ke atasnya, maka

mereka dikembalikan ke tempat-tempat mereka."

64ft -* Boii''S( 1tT, i';' ;i) i*; (dan ditratatran

lrepada mereka, 'Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu

mendustakawrya.). Yang mengatakan ini kepada mereka adalah para

malaikat penjaga Jatrannam. Atau yang mengatakan ini kepada

mereka-adalah Allah 'Azza wa Jalla. Dalam perkataan untuk mereka

ini menunjukkan kondisi mereka, bahwa mereka telah berada di dalam

neraka dan telatr meliputi mereka.

{i!'iigLlr4 #gt (Dan sesungguhnya Kami

merasalran kepada mereka sebagian adzab yang dekat), yaitu adzab di
dunia. Al Hasan, Abu Al 'Aliyah, Adh-Dhahhak dan An-Nakha'i
berkata, "Yaitu musibah-musibah dunia dan penyakit-penyakitrya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah hudud (hukuman karena

pelanggaran). Ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalah

pembunuhah dengan serrjata saat perang, Badar. Ada juga yang

mengatakan, batrwa itu adalah kelaparan di Mekatr. Ada juga yang

mengatakaq bahwa itu adalah adzabkubur. Tidak ada hatangan untuk

mengartikan dengan semua ini.

61ii il:ili g;" (sebelum adzab yang lebih besar), yaitu adz.ab

akhirat. 6H-'f$ (mudah-mudahan merelca lcembali) dari syirik
dan kemaksiatan yang mereka lalcukan disebabkan oleh adzab yang

menimpa mereka kepada keimanan dan ketaatan, serta bertaubat dari

apayang mereka perbuat. Alasan ini menunjukkan lemahnya pendapat

yang mengatakan, bahwa O'JVirrfii @dzab yang dekat) adalah

adzp;b kubur.

W;;1 ) -;i .195i ;, *t gS (Dan siapatrahvang tebih

zhqlim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat

Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya?), yakni tidak ada

seorang pun yang lebih ztralim daripadanya, karena ia telatr
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mendengar ayat-ayat Altah yang semestinya diterima dan disambut

dengan keimanan dan ketaatan, ftlmun ia malatr berpaling untuk

menggantikan itu. Penggunaan j Ttrcmuaianl menunjukkan jauhnya

hal itu, dan batrwa itu adalah tidak mungkin [yakni tidak mungkin ada

yang lebih zhalim darinyal.

'o;4,i <tn;eiAGy$esunswt nta Kami akan memberikan

pembalasan kcpada orong-orang yang berdosa), yakni orang-orang

yang berdosa secara umum sehingga tentunya termasuk juga orang

yang berpaling dari ayat-ayat Allah.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai finnan-Nyq bi^j(yTsesungguhnla
Kami telah melupakan kamu (pula), ia berkat4 *(Yaki) Kami telah

meninggalkan kamu."

Al Baihaqi di dalam Asy-Slu'ab meriwayatkan darinya, ia
berkata, 'Ayq!_lgijlurunkan berkenaan dengan perihal shalat yang

lima waktu, WE Vl:14- s 6Lu- ( Wp inL3t (se sungguhnya

orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-

orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kamt), mereko

menyunglatr sujud), yakni melaksanakannya. 'G6 (dan bertasbih),

yakni shalat sesuai perintah Tuhan mereka <4zu-{ fi gedang

mereka tidak menyombongkan dir) dari melaksanakan shalat dengan

berjama'atr.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishatrihkannya Ibnu Jarir,

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Muhammad bin Nashr di dalam

Kitab Ash-Shalah, dari Anas bin Malik Bahwa ayat ini: 8l;-,
@6ty i#-;L (Lambung mereka iauh dari tempat tidurnya),

diturunkan berkenaan dengan menanti pelaksanaan shalat yang

disebut 'atamah (shalat Isya yang teralfiir)."
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Al Bulfiari di dalam T.arikh-nya dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya, ia berkata, *Ayat ini diturunkan berkenaan

dengan shalat Isya."

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

meriwayatkan darinya juga mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka

tidak tidur hingga melaksanakan shalat Isya"

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan darinya" ia berkata, "Kami

menjauhi tempat tidur sebelum melaksanakan shalat Isya."

Ab&xraz.zaqdi dalam Al Mushannaf da:n Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan darinya ia berkata, cefiku sama sekali tidak perna]r

melihat Rasulullah SAW tidur sebelum isya, dan tidak pula beliau

mengobrol setelahnya. Seswrggubnya ayat ini diturunkan berkenaan

dengan itu: @6* t/'.il 8(, (Lambung mereka iauh dari

tempdt tidurnya).ur3e

Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, *Bahwa Nabi

SAW bersabda mengenai firman-Nya e6* F#.& $t;i
(Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya),beliau bers'abda, U$t e
,4t ,}:p o;,.ji-lt (Mereka adalah orang-orang yang tidak tidur

iebetum Isya), lalu beliau memuji mereka.la0 Setelah beliau

menyebutkan hal itu, maka ada orang yang menjauhi tempat tidurnya

karena khawatir ketiduran. Jadi wakttrnya adalah sebelum tidurnya

anak kecil dan sebelum orang yang tua merasa malas."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Bilal, ia berkata, "Kami

bersama para sahabat Rasulullah SAW biasa duduk di masjid setelah

Maghrib Isya, lambung mereka jauh dari tempat tidur." Abdullah bin

t3' Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam Al Mushannaf, 2138. Di dalam
sanadnya terdapat Aban bin Abi Ayyasy.

'oo Saya tidak menemukannya karena tidak tersedianya Tafsir Ibnu Mardawaih
dan sejauh yang saya ketahui, tafsir itu belum dicetak sarrpai sekarang.

Kesendiriannya dalam meriwayatkan hadits ini menyebabkannya dha'if
sebagaimana yang dikatakan oleh As-Suydthi
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Ahmad di dalarn Zau,a'id Az-Zuhd,Ibnu Adi dan Ibnu Mardawaih
juga meriwayatkan serupa itu dari Anas.

Ibnu Abi Syaibatr, Abu Daud; Muhammad bin Nashr, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Anas mengenai

firman-Ny4 @6* i#.i* 6(, (Lambung mereka iauh dari
tempat tidurnya), ia berkata, "Mereka menanti antara Maghrrib dan

Isya dengan shalat."

Ahmad, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Mu'adz bin Jabal, dari Nabi SAW mengenai firman-Nya, &61

i$.# (Lambung merelcaiauh), beliau bersabda, Jit ',e *it ?rg
($oru) shalatnya hambo pada rnalam harD.t4r

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia
menshatrihkannyq An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Nashr di dalam Krtab

Ash-Shalah, Ibnu Jaxir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan ia
menshatrihkannya, serta Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab, dari Mu'adz

bin Jabal dari Nabi SAW, beliau menyebutkan sebuah ffiits yang

anjuran untuk melaksanakan !"r.bugui ketaatan, di
*t .*y" beliau mengatakan, .J.j!' ) e ;;St iU*i (dan shatatrrya

seseorang di tengah malam), kemudian beliau membacakan (ayat):

6$5;; tS.i-L 8t;2 (Lambung mereka jauh dari tempat

tidurnya).taz

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas mengenai ayat ini, ia
berkata, "Tidaklah berlalu satu malam pun pada mereka kecuali

mereka memanfaatkan darinya. "

Abdultah bin Ahmad di dalarn kwa'id Az-Zuhd meriwayatkan

dari jalur Abu Abdillah Al Jadali, dari Ubadah bin Ash-Shamit, daxi

rar Sanadnya dha'rf, Ahmad, 5D42; Ibnu Jarir, 21t65. Di dalam sanad mereka
berdua terdapat Syahr bin Hausyam, ia dha'if.

'o' Shahih, Ahmad, 5D31,237,248;At-Tirmidzi,2616; Ibnu Majah, 3973; An-
Nasa' i; Dishatrihkan oleh At Albani di dal;m Shabih As-Sunan.
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Ka'b, ia berkata, "Apabila manusia telatr dihimpunkan, maka

berserulah penyeru, 'Inilah hari penentuan, dimanakan orang-orang

yang lambung mereka jauh dari tempat tidurnya'." Al hadits.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia

berkat4 "Lambung mereka jauh dari tempat tidur karena untuk

berdzikir kepada Allah sebagaimana mereka bangun untuk berdzikir

kepada Allah, baik itu ketika shala! berdiri, duduk ataupun berbaring,

mereka senantiasa berdzikir kepada Allah."

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, AM bin Humaid, Ibnu Jarir,

Muhammad bin Nashr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-

Syaikh, Al Hakim dan ia menshatrihkannya, serta Al Baihaqi di dalam

Al Ba'ts, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "'Arsy Allah di atas air, lalu

Allah menjadikan sebuah taman Diri-Nya, kemudian menjadikan

taman lainnya selain itu, kemudian menutupi keduanya dengan satu

mutiara" kemudian berfiirman, g!:*q;'6$ (Dan selain dari dua

surga itu ada dua su.rga /ag?. (Qs. Ar-Rabmaan [55]: 62). Para

makhluk tidak mengetatrui apa yang ada pada keduanya. Itulah yang

difirmankan Allah, ,iS'{} e {'ri!11, ,;f .j-;56 lsrorrng pun tidak

mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-

macam nilonat) yang menyedapkan pandangan mata). Setiap hari

datang hadiah (sesuatu yang amat berharga) kepada mereka."

Diriwayatkan dari Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu AbiHatim, Ath-Thabarani, serta Al Hakim dan

ia menshatrihkannya, dari Ibnu Maq'ud, ia berkata, "Sesungguhnya

telatr tertulis di dalam Taurat 'sesungguhnya Allatl telah

menyediakan bagi orang-orang yang lambung mereka jauh dari tempat

tidumya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah

didengar oleh telinga, tidak pernah terdetik di dalam hati manusia,

serta tidak diketahui oleh mataikat yang didekatkan dan tidak pula

oleh nabi yang diutus.' Dan sesungguhnya itu juga terdapat di dalam

Al eur'an: y-S'iie {'r;$U fifrfi (seorang pun tidak
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mengetahui apa yang disemburryilcon urmtk mereka yaitu (bermacam-

macam nibnat) yang menyedqkan pandongan mata)."

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu

Hurairah, dari Rasulullah SAW, I tiia,lt:ett gl$.irtrbt 'jrf hr ;6

f f ,)b'i8lj ,:e;*i.,if ri ,o?r'9, (Allah ra'ala berfirman,

'Aku telah menyediakan wtuk para lumba-Ifii yang shalih apa yang

tidok pernah dililnt oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,

dan tidak pernah terdetik di dalam luti manusio.').'o'Abu Hurairah

berkata, 'Jika kalian mau, silakan t"*, $6{3 d{'rB:V ,frfrfi
(Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk

merelra yaitu (bermacam-macam nilonat) yang menyedapkan

pandangan mata)." Mengenai ini, masih banyak hadits lainnya dari

sejumlah satrabat dan itu cukup dikenal, maka kalrli tidak berpanjang

lebar mengemukakannya.

Abu Al Faraj.Al Ashbahani di dalam krtab Al Agltani, N
Wahidi, Ibnu Adi, Ibnu Mardawaitu Al Khathib dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari beberapa jahu, dari Ibnu Abbas, ia berkata "Al
Walid bin Uqbah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, 'Aku lebih

tajam tombak daripada kamu, lebih piawai berbicara daripada kamu,

dan lebih banyak pendukung daripada karnu.' Maka Ali mengatakan

kepadanya, 'Diam kau. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang yang

fasik.' Latu turunlah ayar 't fr-J lL6 <-,( 6 el 6Qan (Matca

apalrah orang yang beriman seperti orang yangfasik (lrafir)? Mereka

tidak sama). Yang dimaksud dengan orang yang beriman ini adalah

Ali, dan yang dimaksud dengan orang fasik ini adalah Al Walid bin

Uqbah bin Abi Mu'ith."

Ibnu Mardawaih, Al Khattdb dan Ibnu Asakir juga

meriwayatkan serupa itu darinya. Diriwayatkan juga menyerupai ini

dari Atha' bin Yasar, As-Suddi dan Abdurrahman bin Abi Laila.

ta3 Muttafaq 'alaih, Al Bulfiari, 3244; Muslim, 4D174, dari hadits Abu
Hurairah.
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Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Mani', Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim dan ia
menshalrihkannya, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi di datam Ad-

Dala'it dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya, g(:"fi<j #-g;
{;<i <O"" sesungguhnya Kami merasalcan trepada merela'sebagian

adzab yang delat (di dunia), ia berkata, "(Yakni) saat perang Badar.

;{fi ?(ffi$} @ebetum adzab yang lebih besar (di akhirat), yakni

pada Hari Kiapat. 6H-# (mudah-mudahan mereks kembali

(tre jalan yang benar), yakni mudatr-mudahan yang masih tersisa dari

mereka bertaubat lalu kembali (ke jalan yang benar)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr, An-Nasa'i, Ibnu A1

Mundzir, At Hakim dan ia menshahihkanny4 serta Ibnu Mardawaih,

dari Ibnu Mas'ud mengenai ayat ini, ia berkata, ",i'J:ftrXjf @dza-b

yang delrar) adalatr paceklik yang menimpa mereka. 6H-W
(mudah-mudahan mereka kembali (kc jalan ydng benar), yakni

bertaubat.'

Diriwayatkan oleh Muslim,'AMullatr bin Ahmad di dalam

Zarta'id Al Musnad, Abu Awanah di dalam Shabibnya" Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan ia

menshahihkannya, serta Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab, dari Ubay

bin Ka'b mengenai firman-Nya, ti'JVirrllii 4 ri1'-!:; 1or"
sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian adzab yang

delrat (di dunia), ia berkata, *(Yaitu) musibatr-musibah di dunia,

tentara Romawi, kekerasanl# dan asap."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, *(Yaitu) perang

Badar."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, " i;!.'iir{:3i1i @ebagian

'* Shahih, |vfirslim, 41215'l;Al Hakino, 41428; Abdullatr bin Ahmad di dalam Az-
Zawa'id, 154, dan lain-lain.
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adzab yang dekat), yaitu hudud. 6Hj# <*aoh-mudahan
merelra lrcmbali (ke jalonyang beno), yakni bertaubat."

Ibnu Mani', Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang dinilai dha'if oleh

As-Suyuthi, dari Mu'adz bin Jabal,'Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, il ,u:;.tl;5 6'tt ,:,* t eiq.ta; i,{htui,];j1jrj'6lei*
t r:^fi|w t ;,2r\:btig-.;;tiit$.fye ,fi (riga hat yang

barangsiapa melahtkanirya maka ia telah berdosa, yaitu: orang yang

mengibarkan panji dalam hal yang tifuk haq; atau berbuat durhaka

terhadap lcedua orang tuanya; atru berjalan bersama orang zhalim

untuk menolongnya, maka sungguh ia telah berbuat dosa. Allah
berlirman,'Sesungguhrrya Kami akan memberikan pembalasan

lcepada orang-orang yang berdosa.')."r4s Setetatr mengemukakan

hadits ini Ibnu Katsir berkata 'Ini hadits glnrib."

Lffr :{46 A/- A K i6 .; s .-rt ;; w:';ni
U |rf;ratd, 4 i*(W @',y*-,t-d- u1i

/* ,t.rr, 4 ?, t

P: P{nrr J-€r,- ; $Jil @ 6;rj-Wgi;'t;t16t

#rY.J*3iJL;r5t3;ir31'6;ilJ@

(1$\ 
€ i +4 i$ @ sjg.xrlru4.#

#ce
z -*z o/

a3*-,1-

<,jfi;@6,;;"{rtW'Frrb'*G'6u"*,
tot Dha'6 disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma', 7t90, dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Di dalam sanadnya terdapat Abdul
Azizbn Ubaidullah bin Hamzah, ia dha'if,'Al Albani mengatakan di dalam Adh-
Dha'ifah, l95l,"Dha'if" .
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U;* d||-&@ q*a'P oLffi66 &i

385 ;#,?;t @ srP. i {; ;74w'".,itl
-/ ttl .l ,i.,65+5;+)

"Dan sesungguhnya telah Kan i berikan kepada Musa Al Kitab

(Taurat), maka janganlah hamu (Muhammad) ragu-ragu menerima

(Al Qur'an itu), dan Kami jadikan Al Kitab (Taurat) itu petunjuk

bagi Bani Israil Dan Kami jadikan di antara tnereka itu pemimpin-

pemimpin yang membefipetunjak dengan perintah Kami ketika

mereka sabar. Dan adalah tnereka mqakini ayat-ayat KamL

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan keputusan di
antara merekapoda Hari Kiamat tentang apayang selalu mereka

percelisihkan padanyu Dan qakah tidak menjadi petuniuk bagi

mereka, beropa banyak ,niat-urnd sebehmt mereka yang telah

Kami binasakan sedanglcan tnereka sendiri berjalan di tempat-

tempat kediaman mereka itu Sesungguhnya pada yang demikian itu
terdapat tanda-tanda (hekuasaan Tuhan). Maka apakah mereka

tidak mendengarkan (numperhatikan)? Dan apakah mereka tidak

memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang

mengandang) ab lce bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan

dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat)

makan binatang-binatmg ternah tnereka dan mcreka sendirl Maka

apakah mereka tidak mcmperhatilean? Dan rmereka bertany*

'Bilakah hemenangan itu (datang) jiha kamu memang orang-arflng
yang benar?' Katakanbh,'Pada hari kemenangan itu tidak

berguna bagi orang-orang kaJir funan mereka dan tidak (pula)

mcreka diberitangguh.' Maka berpalinglah kamu dari mereka dan

tunggulah, s*angguhnya mcreka $uga) menunggu "
(Qs. As-Sajdah [32]: 23-30)
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Firman-Nya, *l 4i ;;;E:'uI; (Dan sesungguhnya telah

Kami berikan tcepada Musa At Kitab), yakni Taurat. KS; (malca

- janganlah kamu),hai Muhammad, *,4, AQagu-ragu), yakni 'el-t, ,;
#J: Gagu-ragu) &e (menerimanya). Al Watridi berkata, "Para

mufassir mengatakan, "Rasulullah SAW berjanji akan menjumpai

Musa sebelum meninggal. Kemudian beliau berjumpa dengannya di

langit, atau di Baitul Maqdis karena Isra' Mi'raj.'Ini adalah pendapat

Mujatri4 Al Kalbi dan As-Suddi. Ada' juga yang berpendpat, yakni:

maka janganlah engkau ragu akan berjumpa dengan Musa pada Hari

Kiamat, karena engkau akan berjumpa dengannya di.sana. Ada juga

yang mengatakan, yakni: maka janganlah engkau ragu batrwa Musa

telatr menerima Al Kitab, demikian yang dikatakan oleh Az-Z,a11aj.

Al Hasan mengatakan, batrwa maknanya: Dan sesungguhnya

Kami telah memberikan Al Kitab kepada Musq maka ia didustakan

dan dianiaya maka janganlah engkau ragq bahwa engkau juga akan

menerima pendustaan dan penganiayaari sebagaimana yang

diterimanya. Maka menunrt pemaknaan ini, dhamir pada kalimat +f,ii-
kembati kepada kalimat yang dibuang. Maknanya : ,-\i.,ii t; ,rfl.;
(terhadap penerimaan alpa yaunrg diterima oleh Musa). An-Nuhas

berkata" "Ini pendapat yang janggal."

Ada juga yang mengatakan, bahwa pada susunan redaksi ini
ada kalimat yang didahulukan dan dibelalongkan, maknanya:

Katakanlatr, "Malaikat maut yang diseratri unhrk (mencabut

nyawa)mu akan mematikan kamu, maka janganlah ragu akan

pertemnan dengannya." Jadi ada i'tiradhantara kalimat: r;iE: ;n;
e+ii (Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa At
Kitab) dengan katimat 'J$L-r4;si'riQ (dan Kami iaditran Al
Krtab itu petunjuk bagi Bani Israil).

Ada juga yang berpendapat batrwa dhamir-nya kembali

kepada .',{#iful Kitab)yaituAl F*qqo, seperti firman-Nya, ilg,
6L,ri*(,fi (Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Qur'an.
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(Qs. An-Nari l27l:6). Maknanya: Sesungguhnya telah Kami berikan

Al Kitab kepada Musa seperti yang Kami berikan kepadamu, dan

telah Kami wahyukan kepadanya seperti yang Kami wahyukan

kepadamu, maka jangarilatr engkau merasa ragu bahwa engkau telatr

menerima seperti dia dan yang serupanya. Pemaknaan ini sangat jauh

dari mengena. Kemungkinan yang mendorongnya berpendapat

demikian adalatr firman-Nya, ';-i;t€Lc:i)ii6 (dan *i
jadilran Al Kitab itu pe'tunjuk bagi Bani Israil), karena dhamir:nya

memang kembali kepadaAl Kitab.

Ada juga yang berpendapat, batrwa dhamir pada kalimat .*fii-
kembali kepada yang difahami dari kalimat: 6j;:j't{ i;i
(lrernudian hanya kepada Tuharupulah lcamu akan dikembalikan. (ayat

11), yakni: jangantah engkau ragu akan pertemuan dengan

pengembalian ihr. Pemaknaan ini juga jauh dari mengena.

Kemudian terjadi perbedaan pendapat juga mengenai dhamir

pada kalimat '*iKs suatu pendapat menyebutkan, bahwa dharnir-

nya kembali kepada Al Kitab, yakni: dan Kami jadikan Tawat sebagai

petunjuk bagi Bani Israil, demikian yang dikatakan oleh Al Hasan dan

yang lainnya. Qatadatr mengatakan, bahwa dhamir-nya kembali

kepada Musa, yakni: dan Kami jadikan Musa sebagai petunjuk bagi

Bani Israil.

4 iOW (Dan Kami jadikan di antara mereka itu
petnimpin-pemimpin), yahi parapemimpin yang diikuti dalam agama

mereka. Orang-orang Kufhh membacanya, '4. An-Ntrhas be*ata,
"Ini kesalahan pengucapan mentrrut semua ahli natrwu kqfena

menggabungkan dua hamzah dalam satu kalimat."
z4

Makna W6-tfr(yang memberi petunjuk dengan perintah

Kami), yakni menyeru mereka kepada petunjuk dengan

menyampaikan hukum-hulern Taurat dan wejangan-wejangannya

berdasarkan perintah Kami, yakni: berdasarkan perintah Kami kepada

mereka, atau: karena perintah Kami.
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Qatadah berkata, *Yang dimaksud i-lrli ini adalatr para nabi

dari ft4[angan mereka." Ada juga yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah para ulama.

W(5 Qntito mereko sabar). Jumhur membacanya, (5,

dengat fathah pada laam dan tasydid pada miim. Yakni: Kami jadikan

di antara mereka itu pemimpin-pemimpin karena kesabaran mereka.

Qira'atr ini dipilih oleh Abu Ubaid berdasarkan qira'ah Ibnu Mas'ud:
tsk 6: dengan baa'. Kesabaran ini adalah kesabaran mereka dalam

menghadapi sulitnya beban syari'at dan menunjuki mansuia. Ada juga

yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah kesabaran terhadap

keduniaan.

6jtj-Wyj'L4t (Dan adalah mereka meyafini ryat-ayat

Kami)yang diturunkan 6fij-(meyakini), yakni mempercayainya dan

mengetahui batrwa itu adalah benar, dan batrwa itu dari sisi Allatr, hal

ini karena banyaknya mereka berEkir dan menghayatinya.

Fi4.34- i 6irly (sesunggututva Tuhanmu Dialah vans
memberilran keputusan di antoa mereka), yakni menetapkan

keputusan di antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir p.
<jr$2.*tjtLtllaa!@ado Hari Kiamat tentang apa yang selalu

merelra perselisihkon padonya). Ada juga yang mengatakan, yakni:

memberikan kepufusan di antara para nabi dan umat-umat mereka,

demikian yang dituturkan oleh An-Naqqasy.

{r4 
tfi (Dan apakah tidak meniadi petuniuk bagr

mereko), yakni: apakah belum dijelaskan kepada mereka. Pertanyaan

ini nntnk mengingkari, danfa'il-ryaadalah apayaxq ditunjukkan oleh

kalimat p;fii',i e;q(A|fr'{ {O"roo, banyak umat-umat

sebelum merelca yang telah Kami binasakan). Yakni: dan apakah

belum Kami jelaskan kepada mereka banyaknya pembinasaan yang

Kami lakukan terhadap umat-umat sebelum mereka.
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Al Farra' berkata, "fte uAupada posisirafa' karena ;{.' lt
Mubarrad berkat4 "sesungguhnya fa'il dari pemberian petunjuk

adalatr yang ditunjulftan oleh 4ii. Yakni: .sr-iir e ;p*iJ if tuprf."n
petuqiuk beluin menjadi petunjuk bag! mereka)." Az'7aiaj berkata,

"fb"rud^pada posisi naslwb (4'3.-

Jnmhur membacanya, ,il'ii, dengan yaa'. As-Sulami,

Qatadah dan Abu Taid dfi Ya'qub membacanya dengan nuun.

Qira'ah ini cukup jelas. An-Nuhas berkatq *Qira'atr dengan yaa'

mengandung kejanggalan, karena dikatakan bahwalT tidak lepas dari

fa' il, la\u marra fa' il aari ;43-t- Lalu dij awab, bahw a fa' i I -ny a adalatt

sebagaimana yang telah karni sebutkan tadi.

Yang dimaksud dengan trmat-umat sebelum mereka adalatt

kaurn'Ad, Tsamud dan sebagainya

Kalimat frt a 4't:t't'3- (s e dangkan mer eka s endir i b erj alan

di tempat-tempat kediaman mereka itu) beruda pada posisi nashab

sebagai haal dari dlumir ;4. Vuf,"i, dan kondisinya, batrwa mereka

sendiri berjalan di tempat-tempat kaum yang telatr dibinasakan itu dan

menyaksikannya serta melihat banyak pelaran di sana dan bekas-bekas

adz,ab, namun mereka tidak mengambil pelajaran dari itu.

Ada juga yang berpendapat, batrwa dlwmir-nya kembalinya

kepada umat-umat yang telah dibinasakan. Maknanya: Kami

membinasakan mereka ketika mereka sedang berjalan di tempat-

tempat kediaman mereka. Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

6lit Oil{srtursgt hnya pada yang demikian itu), yak,ai yang

disebutkan itu, #5 (terdapat tanda-tanda (kchtasaan Tuhan), yakni

tanda-tanda yang agung . f2#- yrt (U"to apatrah merela tidak

me nde ngar lran (me mp er hat ikan) ?), yalani, mengarnbil pelaj aran dari

itu.

,F:i*.futJyli;rli 3;161'(;-i{\ (Dan apatrah meretra tidak

memperhatikan, balwasanya Kami menghalau (awan yang
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mengandung) air ke bumi yang tandus), yakni: apakah mereka tidak

mengetatrui bahwasanya Kami menyiramkan air ke bumi yang tidak

dapat ditumbuhi kecuhli dengan disiramkannya air itu kepadanya?

Ada juga yang mengatakan, bahwa ;jii( adatat yang kering. Asalnya

dari '):#31 yaitu Ljiir (memotong), yakni yang tanamarmya

terpotong/putus karena tidak adanya air. Kata jrj tidak digunakan

sebagai sebutan untuk tanah yang sama sekali tidak ditumbuhi,

berdasarkan firman-Nya" '6;*?# (lalu Kami tumbuhlcan dengan

air hujan itu tanam-tanaman). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

itu adalah negeri Yaman. Ada juga yang mengatakan negeri 'Adn.

Adh-Dhahhak berkata" "Yaitu tanah yang kekeringan." Al Farra'

berkata, *Yaitu tanah yang tidak adan tanarnan padanya." Al Ashma'i

berkata, *Yaitu tanah yang tidak ditumbuhi apa ptut." Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini berasal dari ungkap an: 3s* h t, y^*orang
yang tidak ada sesuahr yang tersia kecuati ia
Contohnya dari pengertian ini adalah ucapan seorang penyair,

6;1 ,*'ttrttfr" 'r.... .1.. t rz 6 .
,r" Ct- t>l.s )s-r *

"Si pelahap memangpelibas, apabila lapar ia nangis,

dan makan hrma tanpa membuang bijinya."

Begitu juga dikatakan 't;* ijq yuito unta yang memakan

segala yang ditemukannya Mujatrid berkata *Yaitu negeri Nil.
Karena airnya datang kepadanya sepanjang tatrun."

. *?# (talu Kami tunbuhkan dengan air huian itu), yakfi

:,...-rI td"ie* air rtu); 'F',\JUEGj ltano*-tanaman yans

daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka), yalari

seperti jerami, dedaunan dan sebagainya yang tidak dlmakan oleh

manusia. '#U (dan merelca sendiri), yakni mereka memakan biji-
bijian yang dihasilkan dari tanalnan itu yang menjadi makanan pokok

mereka. Kalimat i#lfrJLU (yang daripadanya (dapa) makan
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binatang-binatang ternak mereka) berada pada posisi no.shab sebagai

haal.

'o#-fr;l (Maka apatrah mereka tidak memperhatitran)

nikmat-nikmat ini dan bersyukur kepada pemberi nikmat serta

mengesakan-Nya, karena hanya Dia-lah yang mengadakan itu.

**';"> ol'gJjlif^i,96J65 (Dan merekn

bertanya, 'Bilakah kcmenangan itu (datang) jika kamu memang

orang-orang yang benar? ). Yang mengatakan ini adalah orang-orang

kafir secara umum, atau: orang-orang kafir Mekah secara k*rusus.

Yakni: kapankah terjadinya keputusan yang kalian janjikan kepada

kami? Maksudnya adalah keputusan dan penetapan di antara para

hamba, yaitu hari pembangkitan dimana Allah memberi keputusan di
antara para hamba-Nya. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan

yang lainnya

Al Farra' dan Al Qutaibi berkata, "Yaitu penaklukan Mekah.'

Qatadah berkata, "Para sahabat Nabi mengatakan kepada

orang-orang kafir, 'Sesungguhnya kami akan hari dimana

kami mendapat limpahan nikmat dan beristiratrat, dan Allah memberi

keputusan antara karni dan kalian.' Maksudnya Hari Kiamat. Lalu
orang-orang kafir berkate 'Kapankan itu?"'

As-Suddi berkata, "Yaitu hari perang Badar. Karena para

sahabat Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang kafu,

'sesungguhnya Allah Penolong kami dan yang memehangkan karni

atas kalian."'

Kata $Ipada'kalimat Ui& $1 pita*an kemenangan itu
(datang)) berada pada posisirafa', atau posisi nashab sebagu zharf.

Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya SAW agar

menjawab mereka. Altahberfirman, '#lffi'"-$i'€;-{ {fi iL-fi'oi6f-i{j TKrtot*ntoh, 'Pada hari kemenangan ii naaE berguna
bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak (pula) mereka diberi
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tangguh. ). Ini menunjukkan batrwa d i- adalah Hari Kiamat,

karena hari penaklukkan Mekatr dan hari perang Badar merupakan

haxi-had dimana masih berguna keimanan saat itu. Bahkan pada saat

penaklukan Mekatr banyak penduduk Mekah yang memeluk Islam,

dan Nabi SAW pun menerima mereka

Makna 'ot:El-i{; @"" tidak (pula) mereka diberi tangguh),

yakni tidak dimundurkan dan tidak ditangguttkan.

Kata iL-p a"kalimat drt *adalah manshub sebagai

zharf. Al Farra' membolehkannya rafa'.

&r?;U (Mako berpalinglah kamu dari mereta), yakni

dari kebodohan mereka dan pendustaan mereka, dan janganlah engkau

menjawab mereka kecuati dengan apa yang diperintabkan kepadamu.

4&i3 &t#6 (don tunggutah sesungguhnva mereka

fu4a) menunggu), yakni: dan tunggulah hari keputusan, yaitu Hari

Kiamat, atau: hari pembinasaan mereka dengan pembunuhan.

Sesungguhnya mereka juga menunggu bersamamu akan peristiwa-

peristiwa masa yang berupa kematiar\ pembunutran atau kekalalran.

Ini seperti firnan-Nya, $g;ir4'CyWi3 (Sebab itu

tunggulah, sesungguhrrya kami menunggu-nunggu bersamamu. (Qs.

At-Taubah lgl: 52). Bisa juga maksudnya: sesungguhnya mereka

meilrnggu untuk pembinasaan mereka.

Hukum ayat ini dihapus oleh ayat yang memerintahkan

perang. Ada juga yang mengatakan tidak dihapus, karena ada kalanya

berpaling yang disertai perintatr untuk memerangi.

Ibnu As-Sumaifi' membacdnya: t ;$fHI dengan'fathah

pada zhaa' dalam bentuk mabni lil maful. Qira'ah ini diriwayatkan

juga dari Mujahid dan Ibnu Muhaishin. Al Farra' berkata, *Ini tidak

dibenarkan kecuali dengan penyembunyian, yakni: '#.W idft." Abu

Hatim berkata, "Yang benar adalah dengan kasrah, yakni: tunggulatt
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adzab mereka, karena sesungguhnya mereka tengah menunggu

kebinasaanmu."

Al Bukfiari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

hadits Ibnu Abbas, ia berkata, 'Nabi SAW bersabda, ,l.et t fi U!:
L;r €j i.t ,k u!:i ,lifi Je:'u'^frs i*'^;i, )+; o(* u. ai
itr C J*3lri;{6.'c,te t(,J.,i'o'1i,.J1r t;J" .i,Qti t;tit Jt omr
erif hi oitTi gada *ito^ alu diperjilantran, itru melihat tr,tusi bin

Iiron sebagai seorang lelaki yang berpostur tinggi dan berambut

lreriting, seakan-akan beliau dari kalangan orang-orang sangar. Aht
juga melihat Isa bin Maryam berpostur tegap dengan htlit kemerah-

merahan dan kcputih-putilnn serta berambut ikal. Dan aht juga
melihat malaikat penjaga Jahannom dan dajjal di antara tanda-tanda

(lrehtasaan Altah) yang Attah pertilnttran kepadaht)."ra6 Allatr

berfirman, .;p. u, i;A 4 # 'i6 @aka ianganlah kamu

(Muhammad) ragu-ragu menerima (Al Qur'an itu). Seakan-akan

Qatadah menafsirkannya, bahwa Nabi SAW telah berjumpa dengan

Musa. 'rhi;L 74_ "i 
'+fi6 (dan Kami menjadilan itu petunjuk

bagi Bani Israil), ia berkatA "Allah menjadikan Musa sebagai

petunjuk bagi Bani Israi[."

Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya' di dalam Al
MuWttarah dengan sanad yang dinilai shahih oleh As-
Suyuthi, dari Ibnu Abbas, dari nabi SAW mengenai firman-Nya, ii
&,;;;4&3, ia berkata, "(Yalmi) tentang bedumpa dengan

Musa." Dikatakan, "Beliau berjumpa dengan Musa?" Ia menjawab,

"Ya. Tidalftah engkau perhatikan firman-Nya, &n6759, Sij
W U (Dan tanyakanlah lcepada rasul-rasul Kami yang telah Kami
utus sebelum kamu. (Qs. Az-Ztrkhruf l43l:45)."147

16 Muuafaq 'alaih, Al-Lu'lu'wa Al Mujotfiimaa ittafaq 'alaihi Asy-Syaikhani,
hadits nomor 104.

'n' Shahih, disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma', 7190, dan ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, para perawinya adalah para perawi
Ash-Shahih."
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Al Firyabi, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
Ibnu Abbas mengenai finnan-Nya, ,HG-fui Jy:6 3;i6i$ ?J
(Dan apalrah mereka tidak memperhatikan, balrwasanya Kami
menghalau (awan ydng mengandung) air ke bumi yang tandus), ia
berkata, *iAi( adalah areal yang tidak mendapat hujan kecuali hujan
yang tidak berarti apa-apa baginya kecuali yang dialiri oleh air
sungai.';

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dlinya mengenai finnan-Nya, )Hi*.5$ JL<m
bumi yang tandus), ia berkata, "(Yaitu) negeri Yaman." Al Qurthubi
mengatakan di dalam Tafsirnya, "Penyandarannya kepada Ibnu Abbas
adalatr shatrih, tidak ada catatan padanya."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menshahihkannya serta Al
Baihaqi di dalam Ad-Dala'il, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny4

4*-P olffiitx; 6<rJ63 (Dan meretra bertanva,
'Bilalrah lremenangan itu (datang) jika tramu memang orang-orang

yang benar? ), ia berkata, '(Yaitu) saat perang Badar, Nabi SAW
memperoleh kemenangan, maka keimanan orang-orang kafir tidak
lagi berguna setelah kematian."
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