
SURAT AL-NAHL AYAT 125

A. Teks Ayat 

ي رب بالحكمة  دع إلى س
نة وجادله بالت  لح ظة  لم و
 أ إ رب  أ بم ض 

ي و أ بالمهت  س
B. Terjemah

Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhan-mu  dengan

hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka

dengan  cara  yang  baik.  Sesungguhnya  Tuhanmu  Dialah

yang  lebih  mengetahui  tentang  siapa  yang  tersesat  dari

jalan-Nya  dan  Dialah  yang  lebih  mengetahui  orang-orang

yang mendapat petunjuk.

C. Penjelasan

Syeikh Muhammad Abduh memaparkan dari ayat al-Qur’an di atas, bahwa

dalam garis besarnya, umat yang menjadi sasaran dakwah dapat dibagi atas tiga

golongan, yang masing-masingnya harus dihadapi dengan cara-cara yang berbeda

pula, antara lain :

1. Golongan  cerdik-cendekiawan  yang  cinta  kebenaran  dan  dapat  berfikir

secara  kritis,  cepat  dapat  menangkap  arti  persoalan.  Mereka  ini  harus

dipanggil dengan “hikmah”, yakni dengan alasan-alasan, dengan dalil dan

hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan akal mereka.

2. Golongan awam, kebanyakan orang yang belum dapat berfikir secara kritis

dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian yang luas. Mereka ini

dipanggil  dengan  “mauidzatun-hasanah”,  dengan  anjuran  dan  didikan

yang baik dan mudah dipahami.



3. Golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan tersebut,

belum dapat dicapai dengan “hikmah”, akan tetapi tidak akan sesuai pula

bila  dilayani  seperti  golongan  awam.  Mereka  ini  dipanggil  dengan

“mujadalah  billati  hiya  ahsan”,  yakni  dengan  bertukar  fikiran,  guna

mendorong supaya  berfikir  secara  sehat  antara satu dengan  yang lain

dengan cara yang lebih baik.

Merujuk kepada ayat tersebut, dapat diambil pemahaman

bahwa metode dakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu:  metode

al-hikmah,  metode  al-maw’izhah  dan  metode  mujadalah.  Ketiga

metode dakwah ini  bisa  digunakan  para da’i  sesuai  dengan  tingkat

kemampuan  umat  yang  menjadih  objek  dakwah.  Berikut  penjelasan

ketiga macam metode tersebut:

1. Metode al-Hikmah

Allah  berfirman  seraya  memerintahkan  Rasul-Nya,  Muhammad  agar

menyeru umat manusia dengan penuh hikmah. Ibnu Jarir mengatakan: “Yaitu apa

yang  telah  diturunkan  kepada  beliau  berupa  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  serta

pelajaran ayang baik, yang di dalamnyaberwujud laranagn dan berbagai peristiwa

yang disebutkan agar mereka waspada terhadap siksa Allah Ta’ala.”

Kata  al-hikmah  terulang  sebanyak  210  kali  dalam  al-Qur’an.Secara

etimologis, kata ini berarti kebijaksanaan, bagusnya pendapat atau pikiran, ilmu,

pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, pepatah dan juga berarti al-Qur’an al-

Karim.Hikmah juga diartikan al-Ilah, seperti dalam kalimat hikmah al-tasyri’ atau

ma hikmah zalika dan diartikan juga al-kalam atau ungkapan singkat yang padat

isinya.

Makna al-hikmah yang tersebar dalam al-Qur’an di 20 tempat tersebut,

secara  ringkas,  mengandung  tiga  pengertian.Pertama,  al-hikmah  dalam  arti

“penelitian  terhadap  segala  sesuatu  secara  cermat  dan  mendalam  dengan

menggunakan  akal  dan  penalaran”.Kedua,  al-hikmah  yang  bermakna



“memahami rahasia-rahasia hukum dan maksud-maksudnya”.Ketiga, al-hikmah

yang berarti “kenabian atau nubuwwah”.

Adapun  kata  al-hikmah  dalam  ayat ممة ي ربمم بالحك دع إلممى سمم menurut  al-

Maraghi (w. 1945), berarti perkataan yang jelas disertai dalil atau argumen yang

dapat memperjelas kebenaran dan menghilangkan keraguan.Sedang Muhammad

Abduh (w. 1905) mengartikan al-hikmah sebagai ilmu yang sahih yang mampu

membangkitkan kemauan untuk melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat dan

kemampuan mengetahui rahasia dan faedah setiap sesuatu.

Dalam Tafsir  al-Mishbah,  Quraish  Shihab  menjelaskan  hikmah  antara

lain  berarti  yang  paling  utama  dari  segala  sesuatu,  baik  pengetahuan  maupun

perbuatan. Dia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau

kekeliruan. Hikmah juga berarti sebagai sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan

akan mendatangkan kemashlahatan dan kemudahan yang besar atau yang lebih

besar, serta menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar atau yang

lebih besar. Hanya saja, menurut Quraish, hikmah sebagai metode dakwah lebih

sesuai untuk cendekiawan yang berpengetahuan tinggi.

Sementara itu Sayyid Qutb berpendapat yang dimaksud dengan hikmah

adalah Melihat situasi dan kondisi obyek dakwah. Memperhatikan kadar materi

dakwah  yang  disampaikan  kepada  mereka,  sehingga  mereka  tidak  merasa

terbebani terhadap perintah agama (materi dakwah) tersebut, karena belum siap

mental untuk menerimanya. Memperhatikan metode penyampaian dakwah dengan

bermacam-macam metode yang mampu menggugah perasaan, tidak memancing

kemarahan,  penolakan,  kecemburuan  dan  terkesan  berlebih-lebihan,  sehingga

tidak mengandung hikmah di dalamnya.

2. Metode Maw’izah Hasanah

Metode dakwah kedua yang terkandung dalam QS.Al-Nahl (16) ayat 125

adalah metode maw’izah hasanah. Maw’izah dari kata ظ .yang berarti nasehat و

Juga  berarti  menasehati  dan  mengingatkan  akibat  suatu  perbuatan,  menyuruh



untuk mentaati dan memberi  wasiat  agar  taat.Kata maw’izat  disebut dalam al-

Qur’an sebanyak 9 kali.Kata ini berarti nasehat yang memiliki ciri khusus, karena

mengandung al-haq (kebenaran), dan keterpaduan antara akidah dan akhlaq serta

mengandung nilai-nilai keuniversalan.Kata al-hasanah lawan dari sayyi’ah, maka

dapat dipahami bahwa maw’izah dapat berupa kebaikan dan dapat juga berupa

keburukan.

Metode  dakwah  berbentuk  nasehat  ini  ditemukan  dalam  al-Qur’an

dengan  memakai  kalimat-kalimat  yang  menyentuh  hati  untuk  mengarahkan

manusia kepada ide-ide yang dikehendakinya, seperti nasehat Luqman al-Hakim

kepada  anaknya.Tetapi,  nasehat  al-Qur’an  itu  menurut  Quraish  Shihab,  tidak

banyak manfaatnya jika tidak dibarengi dengan teladan dari penasehat itu sendiri.

Dalam hal  ini,  Rasulullah saw. yang patut  dijadikan panutan, karena pada diri

beliau telah terkumpul segala macam keistimewaan sehingga orang-orang yang

mendengar ajarannya dan sekaligus melihat penjelmaan ajaran itu pada diri beliau

sehingga  akhirnya  terdorong  untuk  meyakini  ajaran  itu  dan  mencontoh

pelaksanaannya.

Maw’izhah disifati dengan hasanah (yang baik), menurut Quraish, karena

nasehat itu ada yang baik dan ada yang buruk.  Nasehat dikatakan buruk dapat

disebabkan karena isinya memang buruk, di samping itu, ia juga dipandang buruk

manakala disampaikan oleh orang yang tidak dapat diteladani.

Metode  dakwah  al-maw’izhah  al-hasanah  merupakan  cara  berdakwah

yang disenangi; mendekatkan manusia kepadanya dan tidak menjerakan mereka;

memudahkan dan tidak  menyulitkan.  Singkatnya,  ia  adalah suatu metode  yang

mengesankan obyek dakwah bahwa peranan juru dakwah adalah sebagai teman

dekat  yang  menyayanginya,  dan  yang  mencari  segala  hal  yang  bermanfaat

baginya dan membahagiakannya.

Seorang da’i selain memberi nasehat kepada orang lain, juga kepada diri

dan keluarga sendiri, bahkan harus lebih dahulu menasehati diri dan keluarganya,



baru orang lain. Nasehat itu harus pula dibarengi dengan contoh kongkrit dengan

maksud untuk ditiru oleh umat yang dinasehati, sebagaimana yang dilaksanakan

oleh Nabi Muhammad saw. seperti pelaksanaan shalat dan sebagainya. Selain itu,

dipahami pula bahwa dakwah yang disampaikan itu tidak hanya teori, tetapi juga

praktek nyata yang dilakukan oleh da’i itu sendiri.

3. Metode Mujadalah

Firman  Allah,  “Dan  bantahlah  mereka  dengan  jalan  yang  baik,”

berdialoglah  dengan  mereka  dengan  lembut,  halus,  dan  sapaan  yang  sopan,

sebagaimana  hal  itupun  deperintahkan  Allah  kepada  Musa  dan  Harun  tatkala

diutus  menghadap  Fir’aun,  seperti  difirmankan,  “Maka  berbicaralah  kamu 

berdua dengannya dengan  kata-kata  yang lemah lembut,  mudah-mudahan  dia

ingat atau takut.”(Thaha: 44).

Al-Mujàdalah  terambil  dari  kata ,جمم   yang  bermakna  diskusi  atau

perdebatan.Kata jadal  (diskusi)  terulang  sebanyak  29  kali  dengan  berbagai

bentuknya di beberapa tempat dalam al-Qur’an.

Dari kata-kata itu, yang menunjuk kepada arti  diskusi mempunyai tiga

obyek,  yaitu:  membantah  karena:  (1)  menyembunyikan  kebenaran,  (2)

mempunyai ilmu atau ahli kitab, (3) kepentingan pribadi di dunia. Dari berbagai

macam obyek dakwah dalam berdiskusi tersebut, akan dititikberatkan pada obyek

yang  mempunyai  ilmu.  Berdiskusi  dengan  obyek  semacam  ini  membutuhkan

pemikiran  yang  tinggi  dan  wawasan  keilmuan  yang  cukup.  Sebab,  al-Qur’an

menyuruh  manusia  dengan  istilah  ahsan  (dengan  cara  yang  terbaik).  Jidal

disampaikan  dengan  ahsan  (yang  terbaik)  menandakan  jidal  mempunyai  tiga

macam bentuk, ada yang baik, yang terbaik dan yang buruk.

Al-Maraghi  mengartikan  kalimat  ‘wa  jadilhum  bi  allatiy  hiya  ahsan’

dengan  berdialog  dan  berdiskusi  agar  mereka  patuh  dan  tunduk.  Sedangkan



Sayyid  Qutb  mengartikannya  dengan:  ‘berdialog  dan  berdiskusi  bukan  untuk

mencari kemenangan, akan tetapi agar patuh dan tunduk terhadap agama untuk

mencapai kebenaran.

Sayyid Qutb memberikan penjelasan tentang metode dakwah ini; dakwah

dengan al-mujàdalah bi allatiy hiya ahsan ialah dakwah yang tidak mengandung

unsur pertikaian, kelicikan dan kejelekan, sehingga mendatangkan ketenangan dan

kelegaan bagi juru dakwah.Tujuan perdebatan bukanlah mencapai kemenangan,

tetapi  penerimaan  dan  penyampaian  kepada  kebenaran.  Jiwa  manusia  itu

mengandung  unsur  keangkuhan,  dan  itu  tidak  dapat  ditundukkan  dengan

pandangan yang saling menolak, kecuali dengan cara yang halus sehingga tidak

ada yang merasa kalah. Dalam diri manusia bercampur antara pendapat dan harga

diri,  maka  jangan  ada maksud untuk  tidak  mengakui  pendapat,  kehebatan  dan

kehormatan mereka.Perdebatan yang baik adalah perdebatan yang dapat meredam

keangkuhan  ini;  dan  pihak  yang  berdebat  merasa  bahwa  harga  diri  dan

kehormatan  mereka  tidak  tersinggung.  Sesungguhnya  juru  dakwah  tidaklah

bermaksud lain, kecuali mengungkapkan inti kebenaran dan menunjukkan jalan

ke arah itu, yakni di jalan Allah, bukan di jalan kemenangan suatu pendapat dan

kekalahan pendapat yang lain.

Dalam melaksanakan  dakwah dengan  model  diskusi  ini,  seorang da’i,

selain harus menguasai ajaran Islam dengan baik juga harus mampu menahan diri

dari  sikap  emosional  dalam  mengemukakan  argumennya.  Dia  tidak  boleh

menyinggung  perasaan dan  keyakinan  orang  lain,  sebab  akan  merugikan  da’i,

sehingga  usaha  dakwah  dapat  mengalami  kegagalan.  Yang  paling  baik  ialah

bahwa  seorang  da’i  harus  mampu  bersikap  lemah  lembut  dan  menghargai

pendapat  orang lain diskusi  sehingga tercipta  suasana yang kondusif  di medan

diskusi.Ayat ke 125 dari surat An-Nahl tersebut menggambarkan bahwa debat itu

haruslah  dalam rangka mengungkapkan kebenaran sebagai  benar  dan kebatilan

sebagai batil di hadapan orang yang tetap ‘ngotot’ dengan kebatilannya dan kuat

penentangannya  sekalipun  telah  jelas  kebenaran  di  antara  kebatilan  seperti

jelasnya matahari di siang bolong. Caranya dengan merobohkan argumen batil,



menyerang  argumentasi  batil,  serta  menelanjangi  kebatilan  tersebut  dengan

argumentasi  benar secara mengakar dan tepat,  lalu  dibangunlah kebenaran atas

dasar  argumen  atau  dalil  yang  tepat  tersebut.  Inilah  hakikat  debat  yang

dikehendaki Allah Swt.



SURAT ALI IMRAN 159

A. Teks Ayat 

لو كنت ة  ال لنت لهم  فب رح
ضوا  حول يظ الق  ف غ

م ر ش اس لهم  ع عنهم  ف
ى ال وك ع ت ف ف ا فإذا عز

ي وك  ال  ال

B. Terjemah
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah

lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras

lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari

sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka

dalam  urusan  itu. Kemudian  apabila  kamu  telah

membulatkan  tekad,  maka  bertawakkallah  kepada  Allah.

Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang

bertawakkal kepada-Nya.

C. Penjelasan

Secara etimologis, linta terambil dari akar kata al-lin yang

berarti  “lemah  lembut”,  lawan  al-khusyunah atau  kasar.  Pada

asalnya kata lin diperuntukan bagi benda – benda yang bersifat

hissi (materi),  namun akhirnya digunakan untuk hal – hal yang

maknawi seperti akhlak. Linta berarti “kamu lemah lembut” ayat

159 ini  menjelaskan, hanyalah karena rahmat Allah, Rasulullah

dapat  memiliki  sikap  lemah  lembut  dan  tidak  kasar  terhadap

para  pengikutnya  (para  sahabat)  meskipun mereka  melakukan



kesalahan dalam perang uhud, dengan meninggalkan posisi yang

strategis di  atas bukit,  hal  ini  menyebabkan kegagalan dipihak

kaum muslimin.  Dengan sikap ini,  orang –  orang yang ada  di

sekelilingnya  tidak  akan  menjauh  dan  akan  semakin  semakin

dekat dengannya.

Sebab – sebab turunya ayat ini kepada Nabi Muhammad

saw adalah  sebagaimana  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abbas.

Ibnu  Abbas  ra  menjelaskan  bahwasanya  setelah  terjadinya

perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu

Bakar  ra dan Umar bin Khaththab ra untuk meminta pendapat

meraka  tentang  para  tawanan  perang,  Abu  Bakar  ra

berpendapat,  meraka  sebaiknya  dikembalikan  kepada

keluargannya  dan  keluargannya  membayar  tebusan.  Namun,

Umar  ra  berpendapat  mereka  sebaiknya  dibunuh.  Yang

diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah mesulitan

dalam  memutuskan.  Kemudian  turunlah  ayat  ini  sebagai

dukungan atas Abu Bakar (HR. Kalabi).

Ayat  ini  mengandung  pesan-pesan  mulia  bagi  umat  Nabi  Muhammad

Saw. Melalui  ayat  ini Allah Swt.  menyatakan bahwa Rasulullah saw. memiliki

kepribadian  yang  lemah  lembut,  santun,  dan  berbudi  pekerti  luhur.  Tentang

kepribadian Rasulullah tersebut telah dinyatakan al-Qur’an di ayat lain. Semisal

pada surat al-Qalam ayat 4 dan surat al-Taubah ayat 129;

يم ى خ ع  ل
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung. (Q.S. al-Qalam [68]:04)

ز م عز ءكم رسو  أ لقد ج
ني ؤ ل م  ي ص ع م ح ي  عن ع

رء رحيم



Sungguh  telah  datang  kepadamu  seorang  Rasul  dari

kaummu  sendiri,  berat  terasa  olehnya  penderitaanmu,

sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu,

amat  belas  kasihan  lagi  penyayang terhadap orang-orang

mukmin. (Q.S. al-Taubah [09]:128)

Buya Hamka  Menjelaskan  tentang  QS.  Ali  Imran  ini,  dalam ayat  ini

bertemulah pujian yang tinggi dari Allah terhadap Rasul-Nya, karena sikapnya

yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada ummatNya yang tengah dituntun

dan dididiknya iman mereka lebih sempurna. Sudah demikian kesalah beberapa

orang yang meninggalkan tugasnya, karena laba akan harta itu, namun Rasulullah

tidaklah terus marah-marah saja. Melainkan dengan jiwa besar mereka dipimpin.

Dalam  ayat  ini  Allah  menegaskan,  sebagai  pujian  kepada  Rasul,  bahwasanya

sikap yang lemah lembut itu, ialah karena ke dalam dirinya telah dimasukkan oleh

Allah rahmatNya. Rasa rahmat,  belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan

Allah ke dalam diri beliau, sehingga rahmat itu pulalah yang mempengaruhi sikap

beliau dalam memimpin

Meskipun  dalam  keadaan  genting,  seperti  terjadinya  pelanggaran  –

pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang  uhud

sehingga  menyebabkan  kaum  muslimin  menderita,  tetapi  Rasulullah  tetap

bersikap  lemah  lembut  dan  tidak  marah  terhadap  pelanggar  itu,  bahkan

memaafkannya, dan memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Andaikata

Nabi  Muhammad  saw  bersikap  keras,  berhati  kasar  tentulah  mereka  akan

menjauhkan diri dari beliau. 

Disamping itu Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dengan mereka

dalam  segala  hal,  apalagi  dalam  urusan  peperangan.  Oleh  karena  itu  kaum

muslimin  patuh  melaksanakan  putusan  –  putusan  musyawarah  itu  karena

keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi. Mereka tetap

berjuang dan berjihad dijalan Allah dengan tekad ayng bulat tanpa menghiraukan

bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada

Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah.



M. Quraish Shihab di dalam Tafsirnya al-Misbah menyatakan bahwa ayat

ini  diberikan  Allah  kepada  Nabi  Muhammad  untuk  menuntun  dan

membimbingnya,  sambil  menyebutkan  sikap  lemah  lembut  Nbi  kepada  kaum

muslimin,  khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan

dalam perang  uhud itu.  Sebenarnya  cukup banyak hal  dalam peristiwa  Perang

Uhud yang dapat  mengandung emosi  manusia  untuk  marah,  namun demikian,

cukuo banyak pula bukti yang menunjukan kelemah lembutan Nabi saw. Beliau

bermusyawarah dengan mereka  sebelum memutuskan perang,  beliau menerima

usukan mayoritas mereka, walau beliau kurang berkenan,  beliau tidak memaki

dam mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi

hanya menegurnya dengan halus, dan lain lain. 

Jika demikian,  maka disebabkan  rahmat  yang amat  besar  dari  Allah,

sebagaimana dipahami dari bentuk infinitif (nakirah) dari kata rahmat, bukan oleh

satu sebab yang lain sebagaiman dipahami dari huruf (ما)   maa yang digunakan

disini dalam kontek penetapan rahmat-Nya – disebabkan karena rahmat Allah itu

–  engkau  berlaku  lemah  lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  engkau  berlaku

keras, buruk perangai, kasar kata lagi berhati kasar tidak peka terhadap keadaan

orang lain, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, disebabkan oleh

antipati  terhadapmu.  Karena  perangimu  tidak  seperti  itu  maka  maafkanlah

kesalahan  –  kesalahan  mereka  yang  kali  ini  mereka  lakukan,  mohonkanlah

ampunan kepada  Allah  bagi  mereka  atas  dosa-dosa  yang  mereka  lakukan  dan

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,  yakni  dalam  urusan

peperangan  daln  urusan  dunia,  bukan  urusan  syari’at  atau  agama.  Kemudian

apabila engkau telah melakukan  hal-hal  di  atas dan telah  membulatkan tekad,

melaksanakan hasil  musyawarah kamu,  maka laksanakanlah sambil  bertawakal

kepada Allah,  sesungguhnya Allah menyukai orang-orang  yang  bertawakal

kepada-Nya,  dengan  demikian  Dia  akan  membantu  dan  membimbing  mereka

kearah apa yang mereka harapkan.

Firman-Nya:  maka  disebabkan  rahmat  yang  amat  besar  dari  Allah ,

engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka  dapat  menjadi salah satu bukti

bahwa  Allah  sendiri  yang  mendidik  dan  membentuk  kepribadian  Nabi



Muhammad saw, sebagaimana sabda Beliau :  “Aku didik oleh tuhan-Ku, maka

sungguh  baik  hasil  pendidikan-Nya”.  Kepribadian  beliau  dibentuk  sehingga

bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu-

wahyu al-Qur’an, tetapi juga qalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau

merupakan rahmat bagi seluruh alam.

Adapun kandungan dari QS. Ali ‘Imran aayt 159 adalah sebagai berikut: 

Pertama: Para ulama berkata, “Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-

Nya dengan perintah-perintah ini  secara berangsur-angsur. Artinya,  Allah SWT

memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka

terhadap  beliau.  Setelah  mereka  mendapat  maaf,  Allah  SWT  memerintahkan

beliau  utnuk  memintakan  ampun atas  kesalahan  mereka  terhadap  Allah  SWT.

Setelah  mereka  mendapat  hal  ini,  maka  mereka  pantas  untuk  diajak

bermusyawarah dalam segala perkara”.

Kedua: Ibnu ‘Athiyah berkata, “Musyawarah termasuk salah satu kaidah

syariat  dan  penetapan  hokum-hukum.  Barangsiapa  yang  tidak  bermusyawarah

dengan ulama, maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Tidak ada

pertentangan  tentang  hal  ini.  Allah  SWT  memuji  orang-orang  yang  beriman

karena mereka suka bermusyawarah dengan firman Nya “sedang urusan mereka

(diputuskan dengan musyawarat antara mereka”

Ketiga:  Firman Allah  SWT:  “Dan  bermusyawarahlah  dengan mereka

dalam  urusan  itu”.  Menunjukkan  kebolehan  ijtihad  dalam semua  perkara  dan

menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu. Sebab, Allah  SWT

mengizinkan  hal  ini  kepada  Rasul-Nya.  Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang

makna perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya ntuk bermusyawarah dengan para

sahabat beliau.

Sekelompok  ulama  berkata,  “Musyawarah  yang  dimaksudkan  adalah

dalam hal taktik perang dan ketika berhadapan dengan musuh untuk menenangkan

hati  mereka, meninggikan derajat mereka dan menumbuhkan rasa cinta kepada

agama mereka, sekalipun Allah SWT telah mencukupkan beliau dengan wahyu-

Nya dari pendapat mereka”.



Kelompok lain berkata, “ Musyawarah yang dimaksudkan adalah dalam

hal yang tidak ada wahyu tentangnya,” pendapat ini diriwayatkan dari Hasan Al

Basri  dan  Dhahak.  Mereka  berkata,  “Allah  SWt  tidak  memerintahkan  kepada

Nabi-Nya untuk bermusyawarah karena Dia membutuhkan pendapat mereka, akan

tetapi  Dia  hanya  ingin  memberitahukan  keutamaan  yang  ada  di  dalam

musyawarah kepada mereka dan agar umat beliau dapat menauladaninya.

Keempat:  Tertera dalam tulisan  Abu Daud, dari  Abu Hurairah ra.  Dia

berkata.  “Rasulullah  SAW  bersabda,  yang  artinya:  “Orang  yang  diajak

bermusyawarah  adalah  orang  yang  dapat  dipercaya”.  Para  ulama  berkata,

“Kriteria  orang  yang  layak  untuk  diajak  musyawarah  dalam  masalah  hokum

adalah  memiliki  ilmu  dan  mengamalkan  ajaran agama.  Dan criteria  ini  jarang

sekali ada kecuali pada orang yang berakal”. Hasan berkata, “Tidaklah sempurna

agama seseorang selama akalnya belum sempurna”.

Maka  apabila  orang  yang  memenuhi  criteria  di  atas  diajak  untuk

bermusyawarah  dan  dia  bersungguh-sungguh  dalam  memberikan  pendapat

namun pendapat yang disampaikannya keliru maka tidak ada ganti rugi atasnya.

Demikian yang dikatakan oleh Al Khaththabi dan lainnya. 

Kelima: keriteria orang yang  diajak bermusyawarah dalam masalah

kehidupan di  masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman dan santun kepada

orang  yang  mengajak  bermusyawarah. Sebagian  orang  berkata,

“Bermusyawarahlah  dengan  orang  yang memiliki pengalaman,  sebab  dia  akan

memberikan  pendapatnya  kepadamu  berdasarkan pengalaman  berharga  yang

pernah dialaminya dan kamu mendapatnya dengan cara gratis”.

Keenam: Dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka, orang

yang  bermusyawarah  harus  memperhatikan  perbedaan  itu  dan  memperhatikan

pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan sunnah, jika memungkinkan.

Apabila Allah  SWT telah menunjukkan kepada sesuatu yang Dia kehendaki maka

hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk melaksanakannya

sambil  bertawakal  kepada-Nya,  sebab  inilah  akhir  ijtihad  yang  dikehendaki.

Dengan ini pula Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini.



Ketujuh:  Firman  Allah  SWT  “Kemudian  apabila  kamu  telah

membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah”. Qatadah berkata, “Allah

SWT  memerintahkan  kepada  Nabi-Nya  apabila  telah  membulatkan  tekad  atas

suatu perkara agar melaksanakannya sambil bertawakal kepada Allah SWT, bukan

tawakal kepada musyawarah mereka. 

Kedelapan: Firman  Allah  SWT“Maka  bertawakkallah  kepada  Allah.

Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang  bertawakkal  kepada-Nya.”.

Tawakal  artinya  berpegang  teguh  kepada  Allah  SWT  sembari  menampakkan

kelemahan. Para ulama berbeda pendapat tentang Tawakal.  Suatu kelompok sufi

berkata,  “Tidak  akan  dapat  melakukannya  kecuali  orang  yang  hatinya  tidak

dicampuri oleh takut kepada Allah, baik takut kepada bintang buas atau lainnya

dan hingga dia meninggalkan usaha mencari rezeki karena yakin dengan jaminan

Allah SWT.”

Tentang anjuran bermusyawarah, al-Qur’an juga menyitirnya pada ayat

lain, yakni pada surat al-Syura ayat 38:

وا أ هم  وا ل ال اس
ينهم  م شور  أ ال 

قو ن م  ن ر
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

Tuhannya  dan  mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka

(diputuskan)  dengan  musyawarah antara  mereka;  dan

mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan

kepada mereka. (Q.S. al-Syura [42]:38)

Adapun maksud atau makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah

orang-orang yang menyambut baik panggilan Allah swt. kepada agama-Nya, yang

memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Mendirikan  salat  fardu  pada  waktunya  dengan  sempurna  untuk

membersihkan hati dari iktikad buruk dan menjauhkan diri dari perbuatan

mungkar (kejahatan) baik yang tampak maupun yang tidak tampak.



2. Melaksanakan  kepentingan  umum  dengan  senantiasa  bermusyawarah

untuk  menentukan  sikap  di  dalam  menghadapi  hal-hal  yang  pelik  dan

penting.

3. Menafkahkan rezeki yang diberikan Allah kepadanya di jalan yang benar

atau membelanjakannya di jalan yang berguna dan bermanfaat bagi diri

pribadi,  keluarga,  masyarakat,  nusa,  dan  bangsa.  Dalam ayat  lain  Allah

swt.  Berfirman  yang  Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,

belanjakanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari  rezeki  yang  telah  Kami

berikan kepada mu.” (QS al-Baqarah: 254).



SURAT ALI IMRAN 133-136

A. Teks Ayat

نن ربكننم وجننة غف  ا إلى  رع وس
رض أعننندت وات وا ننن نننه ال ع

قينن ( نن133ل فقنن  ) الننذ 
ي الغيننظ اء والكنن نن اء وال نن ال

حننن ي عننن الننن والننن  ننن وال
ي ( نن ح ا134ال نن ا  ) والننذ إ

نن وا ال هم  ف ا أ شة أو 
غفننن ننن  بهم و وا لنننذ غف سننن
نن وا عننى  صنن نن ولننم  الذ إ ال

ننن ( نننم  ا و ) أولئننن135ننن
ت نن نن ربهننم وج غفنن  ننم  جزاؤ
يهنن لنند  ر خ هنن ه ا ح   

ي ( م أج ال )136و
B. Terjemah

133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan
kepada  surga  yang  luasnya  seluas  langit  dan  bumi  yang
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di
waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai
orang-orang yang berbuat kebajikan.

135.  Dan  (juga)  orang-orang  yang  apabila  mengerjakan
perbuatan  keji  atau  menganiaya  diri  sendiri[229],  mereka  ingat
akan Allah,  lalu  memohon ampun terhadap dosa-dosa  mereka
dan siapa  lagi  yang dapat  mengampuni  dosa selain  dari  pada



Allah?  Dan  mereka  tidak  meneruskan  perbuatan  kejinya  itu,
sedang mereka mengetahui.

136.  Mereka itu  balasannya ialah ampunan dari  Tuhan mereka
dan  surga  yang  di  dalamnya  mengalir  sungai-sungai,  sedang
mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-
orang yang beramal.

C. Penjelasan

Ayat  sebelumnya  (Ali  Imran  130-132)  menyerukan  agar  mu`min

bertakwa dengan menjauhi riba, menjaga diri dari segala hal yang menjerumuskan

ke neraka serta disiplin manaati Allah dan Rasul-Nya. Ayat berikutnya menyeru

mu`min  untuk  berpacu  meraih  ampunan  Allah  SWT. Ayat  sebelumnya

memerintahkan agar mu`min bertaqwa kepada Allah dan taqwa pada neraka, maka

pada  ayat  berikutnya  dikemukakan  tentang  bagaimana  cara  bertaqwa. Ayat

sebelumnya  menjelaskan  dosa  yang  masti  dijauhi.  Ayat  berikut  memberikan

bimbingan tentang bagaimana cara bertaubat kalau sudah terlanjur tergelincir pada

perbuatan dosa.

1. ن ربكم ة  غف رعوا إلى  س   

Ayat ini menyerukan agar mu`min berpacu meraih ampunan dari segala

dosa, dan menempuh jalan ke surga sebagai imbalan beribadah dan beramal shalih

selama di dunia.  Al-Razi  berpendapat,  tidak ada jalan untuk  meraih maghfirah

selain melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala yang dilarang. Para ahli

ushul fiqih menyimpulkan bahwa bersegera meraih ampunan itu hukumnya wajib,

karena tidak ada perintah secara paksa selain wajib segera dipenuhi. Setelah ayat

sebelumnya  memerintah  agar  pandai  menjaga  diri  dari  hal-hal  yang

menjerumuskan ke neraka, maka pada ayat ini diserukan agar memburu maghfirah

dan surga.  Dengan demikian  jalan menuju keselamatan  abadi adalah menjauhi

segala yang dilarang dan menaati segala yang diperintahkan. Al-Razi mengutip



beberapa pendapat dengan cara apa bersegera meraih maghfirah dan surga itu; (a)

menurut  Ibn  Abbas,  maghfirah  dan  surga  adalah  al-Islam,  karena  aturannya

mencakup segala aspek kehidupan, (b) menurut Ali bin Abi Thalib adalah dengan

memenuhi  segala  perintah  syari’ah,  (c)  menurut  Utsman  bin  Affan  meraih

maghfirah adalah dengan ikhlash dalam menjalankan segala ibadah, (d) menurut

Abu al-Aliah,  dengan hijrah,  (e) menurut  al-Dlahak dan Muhammad bin Ishaq

dengan jihad,  (f)  menurut  Sa’id  bin Jubair, mengerakan  takbir  al-Ihram untuk

shalat,  (g)  menurut  Utsman,  bersegera  dalam shalat  lima  waktu,  (h)  menurut

Ikrimah bersegera dalam segala taat, (i) menurut al-Asham bersegera dalam taubat

dari  roba  dan  dosa  lain,  karena  ayat  ini  masih  satu  rangkaian  dengan  ayat

sebelumnya. Meraih ampunan dari segala dosa, dan surga sebagai  pahala amal

dunia, merupakan merupakan kebahagiaan yang paripurna.

2. رض ا وات  ه ال ج ع   dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan 

bumi 

Surga pada ayat ini digambarkan seluas langit dan bumi. Luas langit dan

bumi tidak bisa diukur oleh jangkauan manusia. Abu Muslim menandaskan bahwa

ukuran langit dan bumi memberikan gambaran bahwa surga itu tidak bisa diukur

oleh jangkauan manusia. Luasnya tidak terbatas, ni’matnya tiada terhingga. Raja

Heraqlius menanggapi ayat ini dengan mengirim surat isinya bertanya: إلى  ي  دعو

ر ن ال أ رض  ا وات  ه ال anda ج ع  mengajak  ku  untuk  menuju  surga  yang

luasnya seluas langit  dan bumi, lalu kalau begitu di mana neraka? Rasul SAW

menjawab: ر  ه ن ال أ ء ال  kalau إذا ج  waktu  malam tiba,  lalu  kemana  perginya

siang? Hr. Ahmad.

Soal jawab tersebut kelihatan sekali ketinggian isi dialognya. Rasul SAW

tahu  bahwa  pertanyaan  Heraqlius  itu  hanya  mengetes,  maka  dijawab  dengan

pertanyaan  yang mengtes  pula.  Ditanya  tentang  letaknya  neraka,  karena  surga

seluas  langit  dan  bumi,  bagaikan  pertanyaan  tentang  di  mana  letaknya  siang

tatkala malam tiba? Bukankah siang dan malam itu tidak sama? Oleh karena itu



tak  perlu  timbul  tanda  Tanya  tentang  luasnya  surga  yang  melebihi  langit  dan

bumi. Surga berada bukan di langit atau di bumi.

Menurut  al-Razi,  terdapat  beberapa masalah tentang  pengertian  bahwa

surga  seluas  langit  dan  bumi  itu  yang  patut  disoroti  antara  lain:  (1)  bumi

diciptakan Allah SWT berlapis-lapis,  juga langit  yang luasnya tidak terjangkau

manusia.  Perumpamaan ini  mengisyaratkan  bahwa  ;uas  surgaa  seluas  berbagai

bumi, dan berbagai langit, maka tidak diketahui selebar apa luasnya. Hanya Allah

SWT yang tahu.  (2)  Apa yang disebut suga  seluas  langit  dan bumi itu  adalah

untuk  satu orang.  Tegasnya  setiap  penghuni  surga  menguasai  seluruh  kawasan

surga,  dan  tidak  ada  yang  membatasinya.  Setiap  penghuni  surga  merasakan

berkuasa atas seluruh surga. (3) menurut Abu Muslim, perumpamaan surga seluas

langit dan bumi ini menggunakan istilah perniagaan. Dengan kata lain surga itu

yang diberikan kepada muttaqin senilai harga seluas langit dan bumi. Siapa pun

tidak akan memapu membeli surga dengan nilai transaksi duniawi. (4) Luas surga

itu  tidak  terbatas,  tapi  supaya  ada  banyangan  di  masyarakat  awam,  maka

digambarkan seperti luasnya langit  dan bumi.  Manusia membayangkan luasnya

bumi saja tidak akan yang bisa menjangkau apalagi ditambah dengan tujuh langit.

ن .2 ق ت ل ع  yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

Perkataan ت  ع   menggunakan  kata  kerja  lampau  memberi  isyarat  (a)

kepastian bahwa surga itu benar-benar disedikan untuk orang yang bertaqwa, (b)

surga telah tersedia sejak diciptakan langit dan bumi. Surga yang luas itu sudah

disedikan bagi  orang  yang bertaqwa.  Kalimat  ini  juga  memberi  isyarat  bahwa

untuk  mencapai  maghfirah  dan  surga,  mesti  menempuh  jalan  taqwa,  mesti

menjadi muttaqin, serta segera meraih maghfirah. Perhatikan hadits berikut:

نن نن رسنن ال د ال  خط ب ب ع ع ج
هنن النن قنن نن أ م  ينن وسنن ى النن ع
ع روا ب ا وب ا إلى ال  أ  ب

كننم ا الننذ بي نن ا و شننغ نن أ  لحة  الص



ة  ث الصد م ل و وبي ربكم بكث 
وا وا و ص ا و ية  ال وال

Dari Jabir bin Abd Allah diriwayatkan bahwa Rasul SAW pernah khuthbah
yang menyerukan: Wahai manusia, taubatlah kepada Allah semelum mati.
Bersegeralah  amal  shalih  sebelum  disibukkan.  Jalinlah  hubungan  baik
antaramu dan Tuhanmu dengan dzikir dan banyak bersedekah, baik di kala
rahasia  ataupun terang-terangan,  nisaya kamu mendapat  rejeki,  mendapat
pertolongan dan diberi kecukupan. Hr. Ibn Majah, al-Bayhaqi 

اء .3 ال اء  ي ال فقو  ن   ,orang-orang yang menafkahkan (hartanya) (yaitu) ال

baik di waktu lapang maupun sempit, 

Menurut Abu al-Su’ud, awal ayat ini bisa berfungsi sebegai penjelas dari

al-Muttaqin,  menerangkan  sifat  orang  yang  bertaqwa  yang  mendapat  jaminan

surga. Namun bisa juga sebagai awal pembicaraan sifat orang yang disebutkan

pada kelanjutannya. Orang yang bertaqwa memiliki sifat yang baik, bukan hanya

terhadap  Allah  SWT  dengan  banyak  beribadah  ritual,  tapi  juga  dalam  sosial,

bukan hanya  ibadah badani  tapi  juga dengan  harta.  Dalam ayat  ini  ditegaskan

bahwa mereka berinfak di jalan Allah, baik di kala sempit maupun luas, di kala

suka  maupun  duka.  Al-Baidlawi  menerangkan  bahwa اء  ال اء  ي ال

mengandung arti sepanjang hayat, karena manusia tidak pernah lepas dari kedua

hal antara suka dan duka, antara kelapangan dan kesempitan. Namun tentu saja

infaq yang dikeluarkan juga  mengikuti  kondisi,  besar  tatkala  kaya,  infaq kecil

tatkala kekurangan. Jangan malas infaq tatkala leluasa, jangan malu infaq yang

kecil tatkala kekurangan. Nilai infaq sangat dipengaruhi oleh keikhlasan. Adapun

jumlahnya  bukan ditentukan  oleh berapa  nominal,  tapi  berepa  prosen dari  apa

yang  dimiliki.  Dengan  demikian,  orang  kaya  maupun  miskin,  pasti  mampu

berinfaq.

ظ .4 ن الغ الك  dan orang-orang yang menahan amarahnya 



Al-kazhimin  ialah  orang  yang menahan  amarah  tatkala  melihat  orang

yang kurang ia senangi, padah dia memiliki kekuasaan untuk memarahinya. Rasul

SAW bersabda:

له يوم و يستط أ ينفذ دع ا ظ   كظ غ
حور تى يخ  أ ا ئق  خ ة على رء ا ا

ء ش
Barangsiapa yang menahan amarah, padahal dia memiliki kekuatan untuk
memarahinya,  maka  Allah  akan  memanggilnya  di  hari  kiamat  sebagai
pembesar  makhluq  sehingga  dipiluhkan  baginya  para  bidarari  yang
diinginkannya. Hr. Ahmad, Abu Daud dan al-Turmidzi. 

Jadi  yang  memiliki  derajat  tinggi  itu  menahan  marah  tatkala  mampu

memarahinya. Kalau menahan marah, karena tidak bisa marah, bukanlah sesuatu

yang  diunggulkan.  Menahan  amarah  lebih  mengarah  pada  pengendalian  diri

dalam berucap, sikap dan tindakan. Rasul SAW bersabda:

فسه ل  ذ ي ي ا عة إ ا ص ي ب  ا

ض عن ا

Orang kuat, bukanlah yang berani bertindak pada manusia hinga bikin orang 

lain takut, tapi yang kuat adalah yang mampu mengendalikian dirinya tatkala 

marah. Hr.al-Bukhari dan Muslim.

ن عن ال .5 ال  dan mema`afkan (kesalahan) orang. 

Orang yang mampu menahan amarah belum tentu bebas dari rasa sakit

hati,  bahkan  dendam.  Mu`min  yang baik,  bukan  hanya  menahan  amarah,  tapi

mampu  memaafkan  orang  yang  bersalah,  sebagaimana  mana  ditegaskan  pada

kalimat ini. Memberi maaf paling berat pada manusia yang berdosa, adalah tatkala



marah. Oleh karena itu, sifat mu`min yang baik, bukan hanya mampu menahan

amarah, tapi juga memberi maaf ketika marah. Allah SWT memuji orang yang

demikian sebagai manusia yang memiliki derajat tinggi Qs.42:37:

وا ا  غض إ فوا  ا ث  ئ ا و ك ذي يجتن ا
ف  ي

dan  (bagi)  orang-orang  yang  menjauhi  dosa-dosa  besar  dan  perbuatan-

perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi ma`af. Qs.42:37

menurut al-Baydlawi, memafkan manusia utamanya pada orang yang berbuat 

salah, padah sebenarnya berhak untuk menghukum atau membalas kesalahannya. 

Bila memeafkan orang yang demikian, maka ampuan Allah akan tercurah pada 

mereka. Ayat ini bukan berarti melarang malawan pada yang berbuat zhalim, tapi 

kalau memberi maaf bisa lebih bermanfaat, maka nilainya jauh lebih baik, karena 

termasuk kategori shabar. Allah SWT berfirman Qs.16:126:

لئن  م ب  ث  عو وا ب م  نإ ع ب ص  لهو خ ل

Dan jika kamu memberikan balasan,  maka balaslah dengan balasan yang
sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.  Akan tetapi  jika kamu
bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Qs.16:126

ن .6 ح ح ال ا  Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Allah SWT sangat mencintai orang yang berbuat ihsan. Kalimat ini 

dilertakan sebagai pengunci ayat yang menerangkan sifat manusia pada manusia. 

Dengan demikian ihsan itu ada yang berkaitan dengan kewajiban pada Allah ada 

pula yang berkaitan dengan sesama manusia.

ه ل و ا فظت ع ر اد ب أ  ثنت  ع ش
ى س عل له كت ا ل  إ ا ه  له عل لى ا



بحت ا  إ ة  تل نوا ا س تلت  ا  ء  ك ش
حته ب ل  ه  ك شف ح أ ذب  سنوا ا

Dari  Syaddad  bin  Aws.  Ia  mengatakan:  dua  hal  yang  saya  pelihara  dari
Rasul SAW. Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan
berlaku ihsan (baik) dalam segala hal. Jika kamu membunuh sesuatu, maka
hendaklah  berlaku  baik  ketika  membunuhnya.  Jika  kamu  menyembelih,
hendaklah belaku baik ketika menyembelihnya. Tajamkanlah mata pisaumu,
agar tidak terlalu menyakitkan yang disembelih. HR. Muslim.

Kalimat dalam Hadits إ ا  ا   ini  mengisyaratkan  bahwa kita

diperintah  Allah  SWT  untuk  ihsan.  Sedangkan  perkataan  يء ى  ش ع

mengandung ma’na bahwa ihsan itu mesti diterapkan dalam segala kehidupan dan

diberlakukan kepada siapa pun, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama

makhluq-Nya.  Ihsan  kepada  Allah  SWT  telah  disabdakan  Rasul  SAW ketika

mendapat pertanyaan dari Mali`ikat Jibril:

ا ه ي ا  ا     له ك  أ  ا
“Ihsan’ ialah: menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Sekalipun

engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.” HR. Muslim.

وا  .6 ن إذا  ال  Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 

perbuatan keji 

Perkataan ن  ال  pada  pangkal  ayat  ini  menurut  sebagiann  ulama

merupakan poko kalimat, tapi menurut yang lainnya sebagai sambungan dari ayat

sebelumnya.  Jika  dianggap  sebagai  pokok  kalimat  berarti  keterangannya  yang

tercantum pada ayat 136. Jika perkatan ini difahami sebagai satu kesatuan dengan

ayat sebelumnya berati sebagai keterangan ن ح ن atau (orang yang ihsan) ال ق ل

(yang bertaqwa). Sedangkan  وا    mengandung arti segala perbuatan yang

sangat buruk, terkadang berma’na zina. Ibnu Asyur menerangkan bahwa  وا

mengandung arti antara lain (1) dosa besar seperti zina, (2) perbuatan dosa yang



berdampak negatif pada orang lain, (3) perbuatan ma’shiat yang amat dimurkai

Allah SWT. Rasul SAW bersabda: فح ال الفح  غ  ا  :Rasul SAW bersabda إ 

sesungguhnya Allah SWT membenci keburukan dan yang mengakibatkan buruk.

Hr. Ahmad (164-241H). Al-Nawawi (631-678H); berpendapat  الق هو  الفح   

الف ن القو   bahwa al-Fuhsy ialah kejelekan dalam perkataan maupun perbuatan. 

Kata al-Qadli ال عن الح دة  arti asal dari al-Fuhsy adalah  الفح الز

melebihi, melampaui batas. Adapun فح  terkadang berarti orang yang berbuat ال

kejahatan, terkadang berma’na yang berbuat kerusakan. Segala yang buruk dalam

istilah Arab disebut al-Fuhsy. Menurut Al-Asqalani (773-852H), ialahالفح  دة  الز

ي الك ال ى الح  melampaui ع  batas  kewajaran  dalam kata-kata  yang  buruk.

Sedangkan فح adalah kesengajaan berbuat buruk yang mengakibatkan orang ال

lain merasa terhina. Al-Kusymihani berpendapat bahwa الفح adalah خ عن  

الف و  ي الق خ  ق ،  ى  ار  ق  segala  yang  melampaui  ukuran  kewajaran

sehingga  berakibat  buruk,  baik  berupa  perkataan  ataupun  tindakan.  Al-Daudi

berpendapat bahhwa adalah الف  الفح  قو  yang berkata buruk, sedangkan ال 

فح adalah ال ال  ح  ل الفح    berkata buruk atau jorok supaya orang lain

tertawa. Pendapat semacam ini  dikutip  pula oleh Abu Tayib,.  Al-Mubarakfuri,

(1283-1353H) Berkomentar ، ي ال و  ن ال ح  و     ه : الفح  ي ال  

و : الف ي الق ا .   وا  ن ا ح  ى الز ،  خص  د الف ب ا   ث

ج ع ز  ى ا ع ه و    ن ال ح  Diterangkan ، الز     dalam  kitab  al-

Nihayah bahwa al-Fuhsy intu mencakup segala sesuatu yang amat buruk berupa

dosa dan kema’siatan. Namun istilah tersebut sering digunakan untuyk perbautan

zina. Yang jelas segala yang buruk, baik perkataan maupun perbuatan termasuk

al-Fuhsy. Dalam kamus sering diistilahkan pada perbuatan zina dan pada segala

yang sangat buruk dan segala yang dilarang Allah SWT. 

Ada juga ulama yang membedakan antara pengertian الفح dengan الف.

Istilah الفح berma’na umum mencakup segala keburukan, baik perkataan, sikap,

maupun tindakan,  baik yang bobotnya  ringan maupun  berat.  Sedangkan الف 

lebih  banyak  digunakan  pada  perbuatan  yang  sangat  buruk  seperti:  (1)  zinah

sebagaimana  pada  firman Allah  SWT وا الز إ    ب ق ء س  س   Dan



janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan

yang keji dan suatu jalan yang buruk. Qs.17:32. (2) menikahi janda ayah; كحوا  

ء إ   س إ   ن ال م  ؤ ك آب ء س  س ق    Dan janganlah  kamu

kawini  wanita-wanita yang telah  dikawini  oleh  ayahmu,  terkecuali  pada masa

yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).  Qs.4:22.  Dalam al-Qur`an dikemukakan

bahwa الفوا sebagai bentuk jama dari  itu ada yang bersifat lahir ada pula

yang batin, sebagaimana tersurat pada firman-Nya:  هالفوا إ  ربي ه    

و ى ا    قولوا ع ط   ز ب س وا ب  لم  غي بغ الح   ال م  ا  بطن 

Katakanlah:  “Tuhanku  hanya  mengharamkan  perbuatan  yang  keji,  baik  yang

nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia

tanpa  alasan  yang  benar,  (mengharamkan)  mempersekutukan  Allah  dengan

sesuatu  yang  Allah  tidak  menurunkan  hujjah  untuk  itu  dan  (mengharamkan)

mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui“. Qs.7:33

هم .7 ف وا    atau menganiaya diri sendiri, 

Sebagian ulama berpendapat bahwa هم  ف وا   adalah dosa yang hanya

berakibat pada diri sendiri dan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Ada

pula  yang berpendapat  sebagai  dosa  kecil,  tidakl  termasuk dosa besar  berbeda

dengan   sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Bila  dikaitakan  dengan  kalimat

sebelumnya,  pengertian هم  ف وا   merupakan  dosa  yang  dilakukan  tapi  tidak

terkait dengan orang lain. Nampaklah bahwa dosa itu terdiri  yang berkaitan

dengan orang lain, dan ف  ال م   yaitu dosa yang tidak terkait dengan orang lain.

Itulah  sebabnya  zina,  perkataan  buruk,  menghina,  mengumpat,  menggunjing,

menyakiti orang lain termasuk   sedangkan minum khamr, memakan makan

yang  haram,  memboroskan  harta,  menyia-nyiakan  waktu,  ceroboh,  masuk  ke

kategori ف م ال  atau dosa menyangkut diri sendiri.

وبهم .8 ا ل غف س ا ا  mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap ذ

dosa-dosa mereka 



Orang  yang  bertaqwa,  atau  orang  yang bakal  meraih  maghfirah  akan

segera ا ا  mengingat ذ  Allah  juga  dalam  arti  sadar  akan  kesalahan  yang

terlanjur dilakukan, وبهم   ل ا  غف س  pada saat itu pula mohon ampun pada Allah

dengan bertaubat. Perlu disadari bahwa tidak ada manusia yang bebas dari dosa,

disadari ataukah tidak, kecil ataukah besar. Seorang mu`min bukan berarti tidak

pernah  berbuat  salah,  tapi  yang  segera  bertaubat  tatkala  terlanjur  melakukan

kesalahan.  Itulah sebabnya dalam meraih  ampunan Allah  dan  surga,  seoranmg

mu`min  mesti  mema’lumi  kesalahan  orang  lain  dengan  memberi  maaf,  dan

menyadari akan kesalahan diri sendiri dengan segera taubat.

و إ ا .9 غف ال ن   dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain 

daripada Allah? 

Kalimat tanya seperti merupakan berita gembira bagi yang mau 

bertaubat. Kalau mereka bertaubat, siapa lagi yang bakal mencurahkan ampunan 

selain Allah. Ini juga merupakan jaminan dari Allah SWT yang memiliki ampunan

yang sangat luas tidak terbatas.

و .10 م  وا  ى   ا ع ص لم   Dan mereka tidak meneruskan perbuatan 

kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Setelah diberi kabar gembira bahwa Allah SWT yang memiliki ampunan

yang luas, maka pada penghunjung ayat ini ditekankan syarat dan ketentua tetap

berlaku. Ampunan bakal tercurah bagi yang berbuat dosa sebesar apapun, apabila

وا ى   ا ع ص م  ل  mereka  tidak  meneriskan  perbuatannya,  alias  segera

menghentikan  kesalahan  yang  sudah  terlanjur  dilakukan.  Dengan  demikian

ampuan Allah Maha Luas, bakal diberikan kepada yang baertaubat dengan syarat

dan  ketentuan  tidak  mengulangi  lagi  dosa  yang  pernah  dilakukan.  Kemudian

dikunci dengan kalimat و م   padahal mereka dalam keadaan mengetahui atau

dalam keadaan sadar.



11. ه  ن  ل ر خ ه ه ا ح ن  ت   ج م  ن ربه ة  غف م  لئ جزاؤ  Mereka  itu

balasannya  ialah  ampunan  dari  Tuhan  mereka  dan  surga  yang  di  dalamnya

mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; 

Inilah jaminan bagi  yang berusaha keras meraih  maghfirah dan surga,

maka pahalanya akan diberikan sesuai yang diinginkan. Ampunan Allah dan surga

merupakan ganjaran yang nilainya tiada terhingga. Keni’matan surga tidak pernah

terputus atau terhenti sejenakpun. Keni’matan surga bagaikan air mengalir yang

tidak  pernah  berhenti,  sebagai ن  ج ال م   dan  itulah  sebaik-baik  pahala

orang-orang yang beramal



SURAT AL-MU’MINUN AYAT 1-7

A. Teks dan Ayat

( َوالǾِŉيȸَ ُهْم 2( الǾِŉيȸَ ُهْم Žِ َصőِɎَِْم َخǠِشɀȞَُن )1َقǼْ أَفȲَøَْح اْلȶُْؤɀȺُȵَِن )
( َوالǾِŉيȸَ ُهْم لȀُȦُِوِجȾِْم 4( َوالǾِŉيȸَ ُهْم لǠȭَŉȂȲِِة فǠَِعɀȲَُن )3َعȸِ الȀِȞْȵُ ɀِȢْŉȲُضɀَن )

ƙَȵِɀȲُȵَ Ȁُ ( ِإŉɍ َعȲَى َأْزَواِجȾِْم َأْو Ǡǵَ5 َȲȵَ Ǡȵَِفُظɀَن ) ْøɆْم َغȾُŉøȹǚِْم َفȾُøُȹǠَƹَْْت أȮَ
( 7( َفȸِȶَ ابȢَøَǪøْى َوَراَء َذِلَك َفǖُولَِئَك ُهُم اْلǠȞَُدوَن )6)

B. Terjemah

1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. (yaitu) orang-
orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, 3. dan orang-orang yang 
menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4. dan 
orang-orang yang menunaikan zakat, 5. dan orang-orang yang menjaga 
kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka 
miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. 7. Barangsiapa 
mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui 
batas.

C. Penjelasan

Istilah aflaha, berasal dari kata falah dan falah, kata ini asalnya berarti 

memotong dan membelah dan kemudian digunakan untuk setiap senis kemenangan 

dan prestasi yang mendatangkan keberhasilan dan kebahagiaan manusia.

Dalam kenyataannya, orang-orang yang sukses, sejahtera dan menang adalah 

mereka yang mampu mengatasi berbagai rintangan yang menghalangi jalan mereka 

mencapai tujuan. Tentu saja, keberhasilan dan keselamatan memiliki arti luas, yang 

mencakup baik kemenangan material maupun spiritual dan keduanya juga telah 

dipertimbangkan berkenaan dengan orang-orang beriman yang memenuhi syarat.

Kemenangan dan keberhasilan di dunia ini bermakna bahwa hidup merdeka, 

mandiri, sejahtera dan terhormat dan semua kondisi yang baik ini hanya bisa dicapai 

dibawah bayang iman-iman. Keberhasilan di akhirat berarti tinggal secara 

terhormat dan sejahtera dalam rahmat Allah SWT, mendapat curahan berkah abadi, 

serta memiliki teman-teman suci dan serasi. Pada awal surat al-Mu’minun ayat 1-



11, Allah mengabarkan tentang keberuntungan akhirat. Siapa saja orang yang 

beruntung, yang mendapat kemenangan itu, berikut penjabarannya:

1. Khusyuk dalam salat

2. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat

3. Menunaikan zakat

4. Menjaga alat vital bin penting

5. Menjaga amanah dan janji

6. Menjaga waktu pelaksanaan salat

Ayat 1 – 2: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-

orang yang khusuk dalam sholatnya.”

Kata “qod aflaha” dalam ayat di atas yang kalau diartikan ke dalam Bahasa

Indonesia berarti sesungguhnya telah beruntunglah, yakni pasti akan mendapatkan 

apa yang didambakan oleh orang-orang yang mantap imannya dan mereka buktikan 

dengan melakukan amal-amal shaleh, karena iman dan amal sholeh merupakan 

kunci surga. Yaitu orang-orang mukmin yang khusuk dalam sholatnya. Khusuk 

artinya tenang, rendah hati lahir dan batin (Quraish Shihab, 2006:146).

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berun-

tunglah ialah karena mereka akan meraih surga karena mereka khusuk dalam

sholatnya yakni Qolbu mereka khusuk dengan mereka merendahkan diri 

mengkonsentrasikan qalbunya terhadap sholat, mencurahkan perhatiannya kepada 

sholat dan memprioritaskan sholat dari perbuatan lain. Pada saat itulah tercipta 

ketenangan dan kesenangan diri (Muhammad Ali ash Shabuni,1981:560).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam an Nasai dari Anas, 

bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kesukaan bagiku ialah wangi-wangian dan 

wanita-wanita serta dijadikan kesenanganku dalam sholat. (HR. An-Nasai).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin

Hanifah, ia berkata: “Aku dan ayahku berkunjung kepada kerabat istriku, yaitu 

seorang sahabat nabi dari Anshar, ketika tiba waktu sholat ia berkata, hai anakku, 

bawalah air wudlu untukku, mudah-mudahan aku meraih ketenangan / kesenangan 

dalam sholat. Kami melihatnya dan merasa heran terhadap perkataannya. 



Kemudian ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Bilal: Ya 

Bilal bangunlah dan adzanlah dan senangkanlah hati kami dengan sholat. (HR. 

Ahmad)

Sementara ada ulama yang mengatakan bahwa khusuk yang dimaksudkan 

dalam surat ini, adalah adanya rasa takut ketika sholat, jangan-jangan sholatnya 

tidak diterima atau ditolak oleh Allah, rasa takut tersebut ditandai antara lain dengan 

ketundukan mata ketika sujud. Rasa takut itu tercampur dengan sikap dan 

kerendahan hati.

Imam al-Ghazali menambah syarat-syarat khusuk dengan lebih terperinci

yaitu:

1. Memahami semua yang dibaca dan sedang dilakukan dalam shalat.

2. Mengagungkan Allah, merasa kecil dihadapannya atau dan merasa hina

dihadapannya yang menguasai alam semesta ini, hidup dan mati dunia dan

akhirat. Merasa kotor di hadapan Allah yang Maha suci, lemah di hadapan 

Yang Maha Kuasa, dan banyak berbuat salah dihadapan Allah yang Maha 

Pengampun.

3. Merasa antara khauf dan raja di hadapan Allah dalam arti jangan- jangan 

amalnya tidak diterima dan tidak diridhoi oleh Allah, dan takut terhadap 

adzhabnya yang sangat pedih.

4. Selalu mengharap bahwa semua yang diucapkan, dilakukan ketika shalat dan 

yang diiktikadkan dalam hati berupa doa yang dikabulkan oleh Allah.

5. Takut dan cemas, amal perbuatannya menyimpang dari aturan Allah serta

merasa khawatir kalau-kalau tidak mencukupi syarat-syarat dan rukunnya 

sehingga semua amalnya ditolak oleh Allah.

6. Khusuk harus memiliki rasa malu, tidak terlalu banyak yang diminta sehingga 

tidak seimbang dengan amal shaleh, tidak seimbang dengan nikmat yang 

diberikan oleh Allah.

Perlu dicatat bahwa khusuk yang intinya berusaha menghadirkan hati

terhadap kebesaran Allah, pada dasarnya mempunyai tingkatan-tingkatan. Para

ulama fiqh ketika menetapkan sunnah khusuk, mereka melihat tingkatan khusuk 



yang paling tinggi. Ketika mereka menetapkan larangan banyak bergerak dalam 

shalat, pada hakekatnya mereka menetapkan khusuk dalam peringkat minimal. 

Oleh karena itu Imam Malik mengatakan bahwa khusuk pada dasarnya wajib dalam 

shalat, walaupun termasuk dalam rincian sunnah. Namun khusuk yang dimaksud

dalam ayat ini bukanlah khusuk pada tingkatan terendah yaitu larangan banyak 

bergerak, karena ayat ini berbicara tentang al-Mukminun yaitu orang-orang yang 

telah mantap imannya, (alladzhina amanu) orang yang beriman, walaupun masih 

banyak yang belum mantap imannya. (Muhammad Quraish Shihab, 2006 :147).

Ayat 3: “Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang 

tidak berguna”.

Pada ayat sebelumnya (ayat 2 surat al Mukminun) menjelaskan bahwa

shalat yang benar yaitu shalat yang dilakukan dengan khusuk, yang dapat mencegah 

atau menjauhkan seseorang dari perbuatan fahsyak dan mungkar (buruk dan tidak 

berguna) maka pada ayat ketiga ini Allah menjelaskan hal-hal yang bertolak 

belakang kekhusukan dalam shalat. Yaitu “al-laghwu” (perbuatan/ perkataan yang 

tidak berguna). Karena siapa yang terbiasa khusuk dalam shalat atau khusuk kepada 

Allah maka ia akan terbiasa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.

Selanjutnya ayat ini diawali dengan huruf “wawu” yang dalam bahasa

Indonesia berarti dan maksudnya selain mereka yang disebut pada ayat sebelumnya 

yang akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan, juga orang-orang yang 

terhadap “al-Lagwu” yakni terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak memberi 

perhatian atau menjauhkan diri secara lahir dan batin dari hal-hal tersebut. Untuk 

itu orang mukmin yang bahagia ialah yang selalu menjaga waktu dan umurnya dari 

hal-hal yang sia-sia yakni dari kebatilan yang meliputi syirik, kemaksiatan dan hal-

hal yang tidak berguna yang menyangkut perkataan dan perbuatan, yang haram 

maupun yang makruh.

Sebagaimana ia khusuk dalam shalat, ia juga berpaling dari segala

perbuatan yang tidak berguna bagi dirinya dan orang lain. Ia selalu menjauhkan diri

dari perbuatan kedzaliman, kehinaan kepada orang lain, korupsi, penye- lewengan, 

menerima suap, pemborosan, penghamburan uang bukan pada tempat- nya.



Mereka yakin bahwa seluruh ucapan dan perbuatan mereka akan dicatat 

oleh malaikat dan akan diperlihatkan pada hari qiyamat nanti, dan dijadikan bahan 

untuk mengadili mereka sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mereka tidak 

mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, karena yang tidak berguna menurut 

mereka hanya akan menimbulkan kerugian dan penyesalan. Dalam sebuah hadits 

yang diriwayatkan oleh at Tirmidzi dari Abi Hurairah: Rasulullah SAW bersabda: 

“Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang

tidak berguna baginya. (HR Tirmidzi, Hadits Hasan).

Abi Dzar dalam beberapa riwayat mengatakan, bahwa barang siapa yang

menilai ucapan dengan perbuatannya, maka ia akan sedikit bicara dalam hal-hal 

yang tidak berguna baginya. Selanjutnya al Hasan mengatakan, tanda-tanda bahwa 

Allah menjauhkan diri dari seseorang yaitu apabila orang itu sibuk bagi hal-hal yang 

tidak berguna bagi kepentingan dunia dan akherat (Sayyid Sabiq, 1982:45).

Ayat 4: “Dan orang-orang yang menu- naikan zakat”.

Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, ayat ini dimulai dengan huruf

“wawu” yang berarti “dan”, yang bermaksud bahwa di samping mereka yang akan 

mendapat kebahagiaan ialah orang yang suka mengeluarkan zakat dan memberi 

derma yang dianjurkan sebagai usaha untuk membersihkan diri dan hartanya dari 

sifat kikir, tamak dan serakah hanya mengutamakan diri sendiri ( egois), dan juga 

untuk meringankan penderitaan hambhamba Allah yang serba kekurangan. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

mensucikan jiwanya”. (QS. Ay Syams : 9)

Selanjutnya al Imam Abi Suud mengatakan: “Dalam ayat ini Allah SWT

menjelaskan orang-orang mukmin yang akan mendapat keberuntungan yaitu orang 

yang menunaikan zakat wajib dan darma yang dianjurkan. Setelah pada ayat 

sebelumnya menjelaskan tentang orang yang mengerjakan shalat dengan khusuk, 

hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mencapai puncak tujuannya yaitu taat 

dalam ibadah, menjalankan ibadah baik dengan anggota badan maupun dengan 

harta, serta menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan segala 



sesuatu yang harus ditinggalkan dengan suka rela. Untuk itu orang-orang mukmin 

yang sempurna imannya adalah orang-orang yang mensucikan diri dan hartanya.

Ayat 5-6-7: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-

istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka mereka sesungguhnya 

dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka itulah orang-

orang yang melampaui batas”

Dalam ayat ini Allah Swt menerangkan sifat-sifat orang mukmin yang

akan mendapatkan kebahagiaan yaitu orang-orang yang suka mejaga kemaluanya 

dari perbuatan keji seperti berzina, mengerjakan perbuatan kaum Luth

(homoseksual) (Muhammad Quraish Shihab, 2006:154).

Selanjutnya Yusuf Ali mengatakan seorang mukmin harus menjaga diri 

dari, perbuatan seksual yang tercela atau perbuatan kelamin yang menyimpang

segala macam, selanjutnya ia mengutip pendapat Freud Bapak ilmu psikologi,

modern yang telah melacak gerak-gerik seks yang masih tersembunyi, dan sudah

menjadi pengetahuan umum bahwa kemajuan dan kemunduran kita dapat diukur 

dengan kelakuan kita yang tersembunyi mengenai naluri seks itu. Tetapi sekalipun 

bimbingan seks yang wajar dan syah masih terbatas pada ikatan perkawinan, yang 

memelihara dan mengatur hak-hak kedua belah pihak (al-Thabari, 2002:350).

Adapun firman Allah: “Illa’ala azwajihim auw ma malakat aimaanuhum”

(kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak wanita mereka miliki). 

Potongan ayat ini dijadikan alasan oleh Imam Syafii diharamkan onani/masturbasi, 

karena penyaluran kebutuhan seks hanya dibenarkan dengan istri-istri yang syah

atau dengan budak-budak jika masih ada. Namun sekarang ini tidak ada lagi,

pembantu-pembantu rumah tangga atau tenaga kerja wanita yang bekerja atau

dipekerjakan di dalam dan luar negeri, sama sekali tidak bisa dipersamakan ketika 

turun ayat. Hal ini karena Islam hanya membolehkan perbudakan melalui perang, 

itupun kalau peperangan agama dan musuh menjadikan tawanan kaum muslimin 

sebagai budak-budak, sedangkan para pekerja wanita itu adalah manusia-manusia 

merdeka meskipun mereka miskin dan butuh pekerjaan.



Bersenggama dibolehkan oleh agama asalkan dengan istri yang dinikahi

dengan sah atau dengan jariyah yang diperoleh dari jihad fisabilillah, karena dalam 

hal ini mereka tidak tercela. Untuk itu Imam Ath.Thabari ketika menafsirkan: Fa 

manib tagha wa raa a dhalika fa ulaaika humul’adun yaitu: bagi mereka yang 

melanggar batas Allah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dikatakan oleh 

Allah dan melaksanakan apa yang diharamkan oleh Nya. Ini berarti bahwa Islam 

itu memandang seks adalah suatu yang tidak buruk atau kotor karena ia adalah salah 

satu fitrah manusia yang suci. Bahkan apa yang keluar akibat penyaluran biologis

itu (mani atau sperma) dinilai oleh ulama sebagai suatu yang suci. Lebih dari itu

Rasullulah Saw menegaskan dalam sabdanya yang berbunyi: “Hatta fi budh’i

ahadiqum shadaqah”.

Maksudnya Allah menganugerahkan ganjaran kepada suami istri yang 

melakukan hubungan intim. Seorang sahabat yang mendengar pernyataan itu 

terheran-heran, selanjutnya Nabi Saw menambahkan bahwa : “Bukankah jika ia

meletakkannya pada yang haram ia berdosa” (HR. Muslim dari Abu Dzar). Oleh 

karena itu seorang istri yang melakukan puasa sunnah harus seizin suaminya,

bahkan ia harus membatalkannya jika suaminya mendesak untuk melakukan

hubungan itu, khawatir jangan sampai suami terjerumus dalam haram jika istri

menolak.



SURAT AL-MU’MINUN AYAT 8-11

A. Teks Ayat

ععون ( ععدهم را م  ت عع ععذي هععم ل )8ا
فظون ( م يحعع وات ععى صعع ععذي هععم  )9ا

وارثعععون ( ئعععك هعععم ا ثعععون10أ ) اعععذي ي
ن ( د س هم ف خ )11ا

B. Terjemah

8.  Dan  orang-orang  yang  memelihara  amanat-amanat  (yang
dipikulnya) dan janjinya. 9.  dan orang-orang yang memelihara
sembahyangnya. 10.  Mereka  itulah  orang-orang  yang  akan
mewarisi, 11. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka
kekal di dalamnya.

C. Penjelasan

Dilihat  dari  siyaqul  kalam  nya,  diawali  dengan  huruf

“wawu”,  menunjukkan  itu  adalah  huruf  ‘ataf .  Dalam  bahasa

Indonesia  maknanya  adalah  “dan”.  Jadi  ini  ayat  jadi  mafhum,

kelanjutan  dari  “qad  a ahal  mu’minun”,  yakni  bagian  dari

kelompok orang yang beriman.

Ayat 8: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulkan) dan

janji-janjinya”

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan sifat lain orang-orang mukmin

yang akan mendapat keberuntungan, yaitu orang mukmin yang suka memelihara

amanat-amanat yang dipikulkannya, baik amanat itu dari Allah maupun sesama

manusia  (Abdullah  Yusuf Ali,  1993:863).  Bila  dititipkan  uang ataupun barang

maka  mereka  menyampaikan  amanat  itu  sebagaimana  mestinya dan  tidak

berkhianat.  Demikian  pula  bila mengadakan perjanjian  ia  akan  memenuhinya

dengan sempurna. Tidak seperti kaum munafik yang disifati oleh Nabi Saw yang



artinya:  “Tanda-tanda  orang-orang  munafiq  ada  3,  apabila  berkata berdusta,

apabila berjanji mengingkari, dan apabila diserahi amanat berkhianat”

Kata   amanatihim dalam  ayat diatas  adalah  bentuk  jamak  dari  kata

amanah  dan  seakar  dengan  kata  iman yang  artinya  dipercaya.  Sifat  amanah

memang lahir dari kekuatan iman, di antaranya keduanya sangat erat. Semakin

tipis  keimanan  seseorang  semakin berkurang  juga  sifat  amanahnya.  Seseorang

semakin berkurang juga sifat amanahnya.

Kata amanah juga terambil  dari kata Amina yang artinya  percaya dan

aman. Hal ini karena amanah disampaikan oleh si pemilik atas dasar kepercayaan

kepada si penerima, bahwa apa yang diserahkannya itu akan terpelihara dan aman

di  tangan  si  penerima. Amanah  dalam  pengertian  sempit  adalah  memelihara

titipan  dan  mengembalikanya  kepada  pemiliknya  dalam  bentuk  semula,

sedangkan  amanah  dalam  pengertian  luas  mencakup  banyak  hal,  seperti

perkawinannya  adalah  amanah  manusia  dengan  sesamanya,  memelihara

kelangsungannya, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara

semua nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti memelihara lingkungan menjaga

kesehatan diri sendiri dan lain-lainnya (Muhammad Quraish Shihab, 2006:158).

Begitu penting dan besarnya amanah dalam kehidupan seorang mukmin,

sehingga  Islam  sangat  memperhatikannya  bahkan  al-Quran  dan  Sunnah telah

meletakkan landasan dan dasarnya. Allah telah menjadikan sifat amanah sebagai

sifat  utama  dan  pertama  yang dimiliki  oleh  Nabi  Muhammad SAW, sehingga

sejak kecil beliau dikenal sebagai al amin/jujur dan terpercaya). 

Untuk  itu  sifat  amanah  harus  dimiliki  oleh setiap  orang  mukmin

(Abdurrahmah Hasan,  1979:592).  Kata  Raun  berasal dari  kata  ra’iya  yaitu

memperhatikan sesuatu sehingga tidak rusak, sia-sia atau terbengkalai bila terjadi

kerusakan (Ali Abdul Wahid al wafi, 1977: 5). Dari akar kata yang sama lahir kata

Ra’iy  yakni yang  berarti  penggembala,  karena  yang bersangkutan  memberi

perhatian kepada gembalanya, memelihara dan membim- bingnya sehingga tidak



mengalami bencana.  Kata   “ra’un,  ra’iy”   oleh Allah SWT di  kaitkan  dengan

amanah dan janji yang berarti bahwa pelakunya memberi perhatian terhadap dua

hal tersebut.

Ayat 9: “Dan orang-orang yang memelihara shalat-shalatnya. 

Ibnu  Katsir  dalam tafsirnya  mengatakan bahwa ayat  ini  yang  ke-9 ini

tidak sama dengan ayat kedua dari surat ini, sebab pada ayat kedua mengandung

perintah khusuk dalam shalat sebagai sifat orang mukmin yang akan mendapatkan

kemenangan, sedangkan dalam ayat ini Allah SWT menerangkan tentang orang

mukmin  yang  akan  mendapat  kemenangan  yaitu  orang  mukmin  yang  selalu

memelihara  dan  memperhatikan  shalatnya  lima  waktu  dengan  memenuhi

persyaratan dan sebab-sebanya (Muhammad Quraish Shihab, 2006:560).

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memelihara

shalatnya dalam ayat ini adalah yang selalu memelihara shalatnya dengan tertib

dan teratur, seperti di lakukan tepat pada waktunya, menyempurnakan rukun dan

syarat-syaratnya (Muhammad Ali ash Shabuni,  1981:560).  Dalam sebuah hadis

yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud : “Ia bertanya kepada Rasulullah Saw, ya

Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?, kemudian Nabi menjawab:

Shalat pada waktunya, kemudian apa? Nabi menjawab: Berbakti  kepada kedua

orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab: Jihad di jalan Allah

(HR Muslim). 

Karena  begitu  pentingnya  shalat  lima  waktu  sehingga  Allah  SWT

menjelaskan  bahwa  sifat-sifat  orang  mukmin  yang  akan  mendapatkan

kemenangan adalah di mulai dengan perintah khusyuk dalam shalat dan diakhiri

juga dengan perintah memelihara shalat, hal ini menunjukkan atas keutamaanya. 

Ayat  ini  merupakan  ayat  penutup  sifat-sifat  teruji  bagi  orang-orang

mukmin  yang  mengandung  masing-masing  dapat  meraih  kebahagiaan  yang

memang  pada  ayat  kedua  telah  disebut  juga  shalat  tetapi  dalam konteks  yang

berbeda.  Di sana tentang kekhusukan dan disini tentang pemeliharaanya secara

keseluruhan  dan untuk  tiap-tiap  shalat. Walaupun  pelakunya  di  sini  tidak

mencapai  kekhusukan  yang  sempurna  sebagaimana  yang  mereka  yang

dibicarakan oleh ayat kedua.



Oleh karena itu kata  shalawatihim (shalat-shalat mereka) dalam bentuk

jamak  menginsyaratkan  bahwa  mereka benar-benar  memperhatikan  dan

memelihara semua shalat tidak kecuali shalat-shalat sunnah.

Ayat 10 dan 11: “Mereka itulah pewaris-pewaris orang-orang yang akan mewarisi

surga firdaus. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal”.

Setelah  Allah  menjelaskan  tujuh macam orang-orang  mukmin  dengan

sifatnya  yang  bermacam-macam  yang  di sandangnya  akan  mendapat  keme-

nangan.  Ayat  10  dalam  surat  ini  menunjukkan  orang-orang  mukmin  dengan

firman-Nya. Ulaika/mereka itulah yang mengandung sifat-sifat yang sangat tinggi

dan  luhur  yang  akan  menjadi  pewaris  atas janji  dan  anugerah  Allah,  yang

merupakan puncak surga lagi yang istimewa, mereka secara khusus akan berbeda

di dalamnya. Mereka di sana adalah orang-orang yang kekal dalam kenikmatan

dan  kebahagiaan. Dalam  sebuah  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan

Muslim bahwa Rasullah SAW bersabda: “Apabila kalian meminta surga, mintalah

surga firdaus, karena ia merupakan tingkatan surga yang paling tinggi dan berada

di tengah-tengah surga, dari situlah sungai-sungai surga mengalir diatasnya arsy ar

rahman. 

Kata  al-Waritsun dan yarittsun yang terambil dari akar kata yang terdiri

dari huruf-huruf   wawu-ra   dan   tsa.  Maknanya berkisar pada peralihan sesuatu

kepada  yang  lain.  Untuk  itu  ada yang  memahaminya  bahwa  sifat-sifat orang

mukmin seperti diuraikan dalam ayat-ayat yang lalu, akan mewarisi yakni akan

dialihkan  kepada mereka  surge yang tadinya  Allah  telah siapkan untuk semua

manusia. Akan tetapi diantara mereka ada yang kafir maka mereka tidak berhak

memperolehnya.  Dan dengan  demikian  surga  yang  Allah siapkan  buat  orang-

orang  kafir  diwarisi yaitu  beralih  kepemilikannya kepada orang-orang mukmin

(Wahbah al Zuhaili, 1991:13).

Pengulangan  kata  yaritsun  setelah sebelumnya

dinyatakan  bahwa  mereka adalah  al-waritsun bertujuan



mengundang perhatian pendengar, karena pada ayat 10 diatas

belum lagi  disebut apa yang diwarisi,  sehingga pasti  timbul di

benak pendengar. Maka dari sinilah ayat 11 surat al mukminun

menjelaskan bahwa di warisi itu adalah surga rdaus.

Kesempurnaan  iman  dan  budi pekerti  seseorang

dicerminkan oleh ayat-ayat diatas. Karena itu ketika Aisyah, istri

Nabi ditanya tentang akhlak, Nabi beliau menjawab: Akhlaq Nabi

adalah Al Quran, kemudian beliau membaca Qod a aha sampai

rman Allah  walladzinahum  ala  shalawatihim yuha dzun  (HR

Ahmad dan Nasai).

D. Penutup

Dari  paparan  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  ada  7

karakter orng mukmin yang akan mendapat kemenangan dalam

surat Al Mukminun ayat : 1 – 11, yaitu :

1. Khusyu’  dalam  sholat,  yaitu  orang-orang  yang  qalbunya

khusyu’  dengan merendahkan  diri  dalam  sholat,  serta

memprioritaskan sholat dari perbuatan lain, karena sikapnya

itulah tercipta ketenangan dan kesenangan diri.
2. Menjauhkan diri  dari sifat  al-laghw (yakni  terhadap) hal-hal

yang tidak berguna (bermanfaat),  tidak  memberi  perhatian

atau  menjauhkan  diri secara  lahir  dan  batin  dari  hal-hal

tersebut.
3. Suka  mengeluarkan  zakat  dan  memberi  derma  yang

dianjurkan  sebagai usaha  untuk  membersihkan  diri  dan

hartanya dari sifat kikir, tamak, dan serakah, mementingkan

diri  sendiri (egois)  serta  untuk  meringankan penderitaan

hamba-hamba Allah yang serba kekurangan.
4. Suka  menjaga  kemaluannya  dari perbuatan  keji  seperti

berzina, mengerjakan perbuatan kaum Luth (homoseksual),

lesbian dan lainnya.



5. Orang mukmin yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap

isteri-isteri (pasangan  mereka)  atau  budak-budak  wanita

yang mereka miliki. Untuk itu  Imam Sya ’i  mengharamkan

onani  /  masturbasi  karena  kebutuhan  seksual  hanya

dibenarkan  dengan  isteri  yang  sah  atau  budak-budak  jika

masih  ada.  Wanita-wanita  pembantu  rumah  tangga  tidak

termasuk budak.
6. Suka  memelihara  amanat  yang dipikulkan  baik  itu  amanat

dari Allah, maupun sesama manusia. Bila dititipkan uang atau

barang  maka  mereka menyampaikan  amanat  itu

sebagaimana mestinya dan tidak berkhianat. Adapun amanat

dalam  arti luas  mencakup  banyak  hal  seperti perkawinan,

memelihara  kelangsungannya,  menjaga  rahasia,  tidak

menyalahgunakan jabatan, memelihara lingkungan, menjaga

kesehatan diri sendiri dan lain sebagainya.
7. Selalu  memelihara  dan  memperhatikan  sholat  lima  waktu

sehari semalam dengan memenuhi persyaratan, rukun-rukun,

dan  wajib-wajibnya  serta  memeliharanya  dengan  tertib,

teratur, seperti dilaksanakan tepat pada waktunya.



SURAT LUQMAN AYAT 12-19

A. Teks Ayat

ممن لممه و ة أ اشممكر  حك ق ا قد آتي  و
لممه ر فإ ا ن  سه و كر  كر فإ 

يممد ( مم12غ  بممه و مم  ق مم  ذ  ) و
ظلمم ر  له  ا ر ب عظه  ب  ت

ممه13ظي ( ل ه  ممد ا سمم ب ) ووصي ا
ين أ مم ه فمم  مم ممن وف لممى و ه و  أ

ممير ( مم ا اممد  ) و14اشكر مم و
يمم مم بممه مم  ر ب  لى أ ت دا  ج
عروفمم ي  د ل ف تطع وص ف ا
رجعكم م  م ثم  م  ن أ ي  وات 

ل ( ئك ب  تع مم 15ف )  ب 
كن ف صخر أو ر ف ن  ة  ق  ت 

لممه  ض  ب ا وا أو ف ا س ف ا
يممر ( طيم  لممه  م16ا م ا م بمم أ  (

لممى ر  كر واص ن ا ه  عرو وا ر ب وأ
مم ( ممز ا ممن  ب  ذ  ) و17 أص

ر ض  ل و ت ف ا د  عر  ت
خ فخ ( ح   له   د18 ا ) وا

كممر ت  أ ممن صمم مم  ممي واغ فمم 
ير ( ح ا  ا ص )19ا

B. Terjemah
12.  Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat  kepada
Luqman,  yaitu:  "Bersyukurlah  kepada  Allah.  Dan
barangsiapa  yang  bersyukur  (kepada  Allah),  maka



sesungguhnya  ia  bersyukur  untuk  dirinya  sendiri;  dan
barangsiapa  yang  tidak  bersyukur,  maka  sesungguhnya
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." 13. Dan (ingatlah) ketika
Luqman  berkata  kepada  anaknya,  di  waktu  ia  memberi
pelajaran  kepadanya:  "Hai  anakku,  janganlah  kamu
mempersekutukan  Allah,  sesungguhnya  mempersekutukan
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." 14. Dan
Kami  perintahkan  kepada  manusia  (berbuat  baik)  kepada
dua  orang  ibu-  bapanya;  ibunya  telah  mengandungnya
dalam  keadaan  lemah  yang  bertambah-  tambah,  dan
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan
kepada  dua  orang  ibu  bapakmu,  hanya  kepada-Kulah
kembalimu. 15.  Dan  jika  keduanya  memaksamu  untuk
mempersekutukan  dengan  Aku  sesuatu  yang  tidak  ada
pengetahuanmu  tentang  itu,  maka  janganlah  kamu
mengikuti  keduanya,  dan  pergaulilah  keduanya  di  dunia
dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-
Ku,  kemudian  hanya  kepada-Kulah  kembalimu,  maka
Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 16.
(Luqman  berkata):  "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  (membalasinya).  Sesungguhnya  Allah
Maha  Halus  lagi  Maha  Mengetahui. 17.  Hai  anakku,
dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar
dan  bersabarlah  terhadap  apa  yang  menimpa  kamu.
Sesungguhnya  yang  demikian  itu  termasuk  hal-hal  yang
diwajibkan  (oleh  Allah). 18.  Dan  janganlah  kamu
memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan
janganlah  kamu  berjalan  di  muka  bumi  dengan  angkuh.
Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang
sombong  lagi  membanggakan  diri. 19.  Dan  sederhanalah
kamu  dalam  berjalan  dan  lunakkanlah  suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

C. Pejelasan

سه كر  كر فإ  ن  له و ة ا اشكر  حك ق ا قد آتي  ى : و  ه تع
يد لة غ  ر فإ ا ن   و

12)  Dan  sesungguhnya  telah  Kami  berikan  hikmat  kepada  Luqman,  Yaitu:

"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah),



Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang

tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Ayat ini menerangkan tentang Luqman yang di anugerahi

oleh  Allah  untuk  mengambil  hikmah.  Secara  bahasa  hikmah

berasal  dari  kata  hakamah  yang  berarti  kendali.  Jadi  hikmah

disini ialah mengendalikan masalah dengan pengetahuan.

 Allah  Ta’ala berfrman,  “Dan  sesungguhnya  telah  kami

berikan hikmah kepada luqman...”  Menurut al-Jazairi maksudnya

ialah,  pemahaman  tentang  agama  dan  kebenaran  dalam

menghadapi masalah, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa

takut kepada Allah Ta’ala. Dan kami wasiatkan kepadanya untuk

selalu  berdzikir  dan  bersyukur  yaitu  dengan  ketaatan  dalam

beribadah  dan  mengesakan-Nya.  Firman  Allah,  “Bersyukurlah

kepada  Allah...” Yakni,  kami  katakan  kepadanya  bersyukurlah

kepada  Allah  Penciptamu  atas  nikmat-nikmat  yang  telah  Dia

anugerahkan  kepadamu  dan  menggunakannya  pada  sesuatu

yang membuat Allah ridha kepadamu dan tidak membencimu.

Sedangakan  menurut  Muhammad  Thalib,  hikmah  yang

dimaksud  disini  adalah  karunia  berupa  ilmu  syari’at  untuk

mematuhi perintah Allah dengan nikmat yang telah diberikan.

 Firman  Allah,  “Dan  barangsiapa  yang  bersyukur,  maka

sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri...” Kata syukur

berasal  dari  kata  “syakara”,  yang  maknanya  berkisar  antara

pujian dan kebaikan. Syukur manusia kepada Allah dimulai dari

hatinya  yang  terdalam.  Yakni,  barangsiapa  yang  bersyukur

kepada  Allah,  maka  buah  dari  syukur  itu  akan  kembali  pada

dirinya  sendiri.Yaitu  Dia  akan  menjaga  bahkan  menambahkan

nikmat-Nya  tersebut.  Karena  Allah  adalah  Maha  Kaya,  Maha

Terpuji  atas  segala  perbuatan-Nya,  Dia  tidak  butuh  pada



makhluk-Nya sedikit pun, tetapi merakalah yang membutuhkan

Allah Ta’ala. 

 Sayyid  Quthub  mengatakan  hikmah  konsekwensinya

adalah  kesyukuran  kepada  Allah.  Dan  menurut  Muhammad

Thalib bersykur artinya menggunakan nikmat Allah di jalan yang

benar,  dan  barang siapa  tidak  menggunakannya dijalan  yang

benar, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ketaatan

manusia tersebut.

له  شممر ر ب ه   ت ع ه و  ب ق  ذ   ى : و ه تع

ظيمم ( )13ظلمم                dan  (ingatlah)  ketika  Luqman  berkata

kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai

anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya

mempersekutukan  (Allah)  adalah  benar-benar  kezaliman  yang

besar".

Firman  Allah  Ta’ala,”Dan  (  ingatlah  )  ketika  luqman

berkata...  “ Allah  berfrman  kepada  Rasul-Nya,  “Ceritakanlah

wahai  muhammad  kepada  kaum musyrikin  tentang  perkataan

luqman terhadap anaknya. Dia adalah orang yang diistimewakan

oleh  Allah.  Karena  dia  melarang  anaknya  berbuat  syirik,

sebagaimana Aku melarang kalian untuk tidak melakukan hal itu,

akan  tetapi  kalian  marah  dan  tetap  membangkang  serta

sombong. “ Luqman berkata kepada anaknya sebagaimana yang

Dia  frmankan,  “Dan  ingatlah  ketika  luqman  berkata  kepada

anaknya...”  di  waktu  dia  memberi  pelajaran kepadanya” Yakni

ketika  dia  memerintahkan  dan  mendorong  anaknya  untuk

melakukan  kebaikan  serta  melarangnya  dan  menjelaskan

ancaman bagi orang-orang yang berbuat kemungkaran.



  Kata عظمممه   terambil  dari  kata ممم  yaitu و  nasehat

menyangkut  berbagai  kebajikan  dengan  cara  menyentuh  hati,

yakni dengan cara yang lembut dan tidak membentak.

   “  Hai  anakku,  janganlah  kamu  mempersekutukan

Allah...” dalam  beribadah  dalam  sesuatu  apapun.  Kemudian

luqman  memberi  alasan  akan  larangannya  tersebut,  agar

anaknya  dapat  memahami  apa  yang  dia  katakan,  yaitu  “

Sesungguhnya  mempersekutukan  (Allah)adalah  benar-benar

kedzaliman yang besar.” Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak

pada pada tempatnya, dimana hal itu berakibat pada kerusakan

dan kerugian yang besar. Beribadah kepada selain Allah adalah

meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena yang berhak

untuk  diibadahi  dan  disembah  hanyalah  Allah  dan  itulah  hak

Allah  atas  hamna-Nya,  sebagai  balasan  atas  diciptakannya

mereka,  atas  rizki  dan  karunia-Nya,  serta  pemeliharaan  dan

penjagaan Allah dalam kehidupan mereka.

ه مم ممن وف لممى و مم  ه و ه أ ل ه  د ا س ب ى : ووصي ا ه تع

ير ( د ا ا ا ين ا اشكر  و  )14ف     dan Kami perintahkan

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya;

ibunya  telah  mengandungnya  dalam  Keadaan  lemah  yang

bertambah-  tambah,  dan  menyapihnya  dalam  dua  tahun.

bersyukurlah  kepadaku  dan  kepada  dua  orang  ibu  bapakmu,

hanya kepada-Kulah kembalimu.

Allah  Ta’ala berfrman,  “Dan  kami  perintahkan  kepada

manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu dan bapaknya...”

Maksudnya,  kami  wasiatkan  kepada  manusia  yaitu

memerintahkan  mereka  berbuat  baik,  berbakti  dan  mentaati

keduanya dalam hal yang ma’ru  serta tidak menyakiti mereka.

Firman  Allah  Ta’ala,  “Ibunya  telah  mengandungnyadalam



keadaan lemah yang bertambah-tambah...” Yakni dalam keadaan

yang sangat lemah serta sangat susah payah, yaitu rasa sakit

yang dideritanya ketika saat  melahirkan.  Rasa capek yang dia

tanggungkan  dalam  mengandung,  melahirkan,  dan  ketika

menyusui. Maka kondisi seorang ibu seperti ini lebih ditekankan

untuk berbuat baik kepadanya melebihi kepada ayahnya dua kali

lipat.

Firman-Nya, “Dan menyapihnya dalam dua tahun...” Yakni

ibunya  menyusui  anaknya  selama  dua  tahun.  Dan  boleh

memisahkannya dari  susuan  antar  dua  tahun ini.  Dan frman-

Nya, “Bersyukurlah  kepadaku  dan  kedua ibu  bapakmu,  hanya

kepadaku-lah kembalimu.” Inilah yang diperintahkan Allah, yaitu

bersyukur  kepada  Allah  dengan  melakukan  ketaatan  yang

diperintahkan dan  meninggalkan  apa  yang dilarang-Nya,  serta

mengingat-Nya dengan hati dan lisan. Firman Allah Ta’ala, “Dan

kepada dua orang ibu bapakmu...” karena mereka berdua telah

berbuat  baik  kepadamu,  maka  kamu  harus  bersyukur  kepada

keduanya,  yaitu  berbakti,  menyambung  silaturahmi,  dan  taat

kepada  keduanya  dalam  hal  yang  ma’ru  dan  bukan  dalam

rangka  maksiat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Mentaati  dan

mensyukuri Allah adalah ketaatan serta syukur pertama kali yang

harus  dilakukan  sebelum  menaati  dan  mensyukuri  kedua

orangtua.

Firman Allah  Ta’ala,  “Hanya kepadaku-lah kembalimu...”

setelah  kematian.  Kalimat  ini  adalah  sebagai  pengauat  atas

kewajiban  bersyukur  kepada  Allah  Ta’ala  dan  berbakti  kepada

kedua  orangtua.  Karena  ayat  ini  mengandung  kabar  dan

ancaman. Jadi, orang yang bertaqwa, yang kembali kepada Allah

dia  akan  dimuliakan,  sedangkan  orang  yang  bermaksiat  akan

dihinakan-Nya. Dan selagi  manusia  akan kembali  kepada Allah



(  manusia  pasti  kembali  kepada-Nya  )  maka  berbuat  taat,

bersyukur  kepada-Nya  dan  kepada  kedua  orangtua  adalah

sesuatu yang wajib dan harus dilakukan.

مم وصمم ل ف تطع ي  به  ر ب   لى ا ت د  ى : و  ج ه تع

مم ئك ب رجعكمم فم ن ا   ا ثمم امم  ي  عروف وات  ي  د  ف ا

ل   تع

(15)   dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan
dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu,
Maka  janganlah  kamu  mengikuti  keduanya,  dan  pergaulilah
keduanya di  dunia dengan baik,  dan ikutilah jalan orang yang
kembali  kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,
Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

                

Firman  Allah  Ta’ala,  “Dan  jika  keduanya  memaksamu

untuk  mempersekutukan  dengan  aku  sesuatu  yang  tidak  ada

pengetahuanmu  tentang  itu,  maka  janganlah  kamu  mengikuti

keduanya, dan perlakukanlah keduanya di dunia dengan baik...”

Maksudnya  jika  mereka  berdua  memaksa  dan  berusaha

membawamu  untuk  menyekutukan  Aku  dengan  sesuatu  yang

tidak engkau ketahui  tentangnya,  yakni  segala  macam bentuk

kesyirikan, karena syirik bukan dalam bentuk ibadah saja maka

janganlah taati keduanya dalam hal itu untuk selamanya. “Dan

perlakukanlah  keduanya  di  dunia...” ini  dengan  baik,  yaitu

berbakti  kepada keduanya,  menyambung silaturahmi,  dan taat

kepada  keduanya  dalam hal  ma’ru  bukan  dalam hal  maksiat

kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Dan frman Allah  Ta’ala, “Dan ikutilah  jalan orang yang

kembali  kepada-ku...”  Maksudnya,  ikutilah  jalan  orang-orang

yang  kembali  kepada-ku  yaitu  orang  yang  mengesakan  Aku,

beribadah,  dan  berdakwah  di  jalan,  yakni  ialah Rasulullah

Shalallahu’alaihi  wassalam  dan  agamnya.  Peristiwa  itu  terjadi



sebelum ibunya masuk islam. Dan ibunya berusaha semaksimal

mungkin  membujuk  anaknya  Sa’ad  Radhiyallahu  Anhu.  Dan

Firman-Nya,  “Kemudian  hanya  kepadaku-lah  kembalimu...”

 semuanya.  Lalu  kami  memberitahukan kepada  kalian  tentang

apa  yang  pernah  kalian  kerjakan,  kami  akan  membalas  amal

yang shalih dengan kebaikan, dan perbuatan yang jahat dengan

keburukan  yaitu  neraka.  Maka  bertaqwalah  kepada-ku,  yakni

dengan berbuat taat, dan mengesakan-ku, karena kepada-ku lah

kembalinya segala.

كن ف صخر او ف ر ف ن  ة  ق  ى :  ا ا ت  ه تع

ير طي  له  ض  ب ا وا او ف ا س   ا

16)  (Luqman  berkata):  "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  (membalasinya).  Sesungguhnya  Allah  Maha

Halus lagi Maha mengetahui. (Ayat 16 )

Konteks  pembicaraan  masih  berkisar  tentang  cerita

Luqman ‘Alaihissalam. Allah Ta’ala berfrman yakni mengabarkan

tentang ucapan Luqman kepada anaknya, Tsaran,  “Hai anakku,

sesungguhnya jika ada ( sesuatu perbuatan ) seberat biji sawi...”

Yakni kebaikan atau keburukan seberat biji  sawi,  “ Dan berada

dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan

mendatangkannya...” yaitu  menghisab  dan  membalasnya.

“Sesungguhnya Allah Maha Halus...” Yakni Maha lembut dalam

mengeluarkannya  dari  batu  tersebut  “  Maha  Mengetahui  “

dimana  tempatnya.  Oleh  sebab  itu  hendaknya  engkau

melakukan  amal  shalih,  menjauhi  kejelekan-kejelekan,  dan

percayalah  terhadap  balasan  Allah  Yang  Maha  Adil  lagi  Maha

Penyayang.



Sedangkan  menurut  Muhammad Thalib,  yang  dimaksud

dengan Allah  Maha Halus  ialah  Allah Maha Mengetahui  benda

sekecil apapun, dan maksud kata Allah Maha Mengetahui ialah

Allah mengawasi segala perbuatan hamba Nya.

اصمم   ه لى  ر  كر واص ن ا ه  عرو وا ر ب ى :  ا ا وأ تع

ز ا ن  ب ا ذ 

17) Hai  anakku,  dirikanlah  shalat  dan  suruhlah  (manusia)

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan

yang  mungkar  dan  bersabarlah  terhadap  apa  yang  menimpa

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang

diwajibkan (oleh Allah). 

Adapun ayat 17 mengandung perintah terhadap anaknya

untuk mendirikan shalat, memerintahkan kepada yang baik, dan

bersabar  dalam  menghadapi  gangguan.  Allah  mengabarkan

tentang dia dalam frman-Nya, “Hai anakku, dirikanlah shalat...”

kerjakanlah shalat wajibdan sunnah sesuai dengan syarat, rukun-

rukun,  dan  sunnah-sunnahnya.  “Dan  suruhlah  (manusia)

mengerjakan yang baik...” Yakni melaukan ketaatan kepada Allah

yaitu  apa yang Dia  wajibkan kepada hamba-hamba-Nya.  “Dan

cegahlah  (mereka)  dari  perbuatan  yang  mungkar...” yaitu

sesuatu  yang  diharamkan  Allah  terhadap  hamba-hambaNya

berupa  keyakinan perkataan dan perbuatan.  “Dan bersabarlah

terhadap apayang menimpa kamu...” yaitu dari gangguan orang-

orang yang telah kamu perintahkan berbuat baik dan yang kamu

larang berbuat mungkar. Dan frman Allah Ta’ala,”Sesungguhnya

yang  demikian  itu  termasuk  hal-hal  yang  diwajibkan  (oleh

Allah).”  Maksudnya,  sesungguhnya  mendirikan  shalat,

memerintahkan  kebaikan,  mencegah  kemungkaran,  dan



bersabar dari segala gangguan adakag sesuatu yang diwajibkan

Allah yang harus dilakukan dengan kesungguhan hati.

مم حمم  له   ر ا ا ض  ل و ت ف ا د  عر  ى : و ت ه تع

خ فخ 

18) dan  janganlah  kamu memalingkan  mukamu  dari  manusia

(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi

dengan  angkuh.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-

orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Allah  Ta’ala berfrman, “Dan  janganlah  kamu

memalingkan  mukamu  dari  manusia  (karena  sombong)...” Ini

adalah nasehat Luqman kepada anaknya. Dia melarang anaknya

untuk  melakukan  beberapa  si at  tercela  di  antaranya  adalah

sombong kepada manusia.  Dia   mengajak orang lain berbicara

tetapi  dia memalingkan muka, mendongakkan wajahnya ketika

berjalan dengan sombong,  angkuh dan merasa benar,  bangga

terhadap nikmat tetapi  tidak mensyukuri-Nya. Dan frman-Nya,

“Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang

sombong lagi membanggakan diri.” Ini juga merupakan nasehat

Luqman  kepada  anaknya  ketika  melarangnya  dari  berlaku

sombong, angkuh dan berbangga diri.  Dia memberitahukannya

bahwa Allah tidak menyukai orang yang seperti ini, hingga anak

yang dinasehatinya itu menjauhi si at-si at yang tidak baik.

مم ا  صمم كممر ا ت ا ا ممن صمم مم  ممي واغ د فمم  ى : وا ه تع

ير ح ا

19)  dan  sederhanalah  kamu  dalam  berjalan  dan  lunakkanlah

suaramu.  Sesungguhnya  seburuk-buruk  suara  ialah  suara

keledai.



Firman-Nya, “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan...”

berjalanlah  dengan  tenang,  tidak  tergesa-gesa  ,  ketika  kamu

berjalan,  janganlah  terlampau  cepat  dan  jangan  pula  terlalu

lambat.  Karena  kata  al  iqtishad  (sederhana)  adalah  lawannya

berlebihan.  Firman-Nya  “Dan lunakkan-lah suaramu...” Luqman

juga menasehati anaknya untuk melunakkan suaranya dan tidak

mengeraskannya kecuali terpaksa. Seperti orang yang sederhana

dia  tidak  mengeluarkan  uangnya  kecuali  ada  kebutuhan.  Dan

frman-Nya, “Sesungguhnya  seburuk-buruk  suar  ialah  suara

keledai.”  Dia menyebutkan gambaran seperti ini agar anaknya

menghindarkan  diri  dari  suara  yang  keras  kecuali  terpaksa.

Karena  sejelek-jelek  suara  adalah  suara  keledai,  sebab  jika

keledai meringkik ia bersuara sangat keras. Inilah adalah akhir

dari  kisah  Luqman  yang  shalih,  yang  Allah  ceritakan  melalui

frman-Nya.

Faidah Surat Luqman ayat 12 -19

1. Penetapan tauhid dan ancaman terhadap perbuatan syirik.
2. Penjelasan  tentang  hikmah  yaitu  bersyukur  kepada  Allah

dengan  melakukan  ketaatan  dan  mengingat-Nya.  Karena

tidaklah bersyukur kecuali orang yang berakal lagi berilmu.
3. Anjuran untuk memberi nasehat dan petunjuk, baik kepada

orang  dewasa,  anak  kecil,  saudara  dekat  maupun saudara

jauh.
4. Besarnya perkara syirik dan itu merupakan suatu kedzaliman

yang sangat besar.
5. Penjelasan  tentang  lamanya  menyusui  yaitu  sekitar  dua

tahun dan tidak lebih.
6. Kewajiban berbakti kepada kedua orangtua dan menyambung

silaturahmi dengan keduanya.
7. Penetapan  prinsip  bahwa  “  Tidak  ada  ketaatan  terhadap

makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Dan



tidak mentaati kedua orangtua kecuali  dalam hal yang baik

saja.
8. Kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman dari kalangan

ahli sunnah wal jama’ah, dan diharamkannya mengikuti jalan

para pelaku (ahli) bid’ah dan kesesatan.
9. Kewajiban untuk merasa selalu diawasi oleh Allah dan tidak

meremehkan  kebaikan  dan  kejelekan,  meskipun  kecil  dan

sedikit.
10. Kewajiban  mendirikan  shalat,  ,memerintahkan  kebaikan,

mencegah  kemungkaran,  bersabar  terhadap  resiko  yang

dihadapi  ketika  memerintahkan  orang  lain  melaukan  amar

ma’ru  nahi mungkar.
11. Haram  berlaku  sombong  dan  angkuh  dalam  berjalan.

Kewajiban untuk bersikap tenang dalam berjalan, tidak terlalu

cepat dan juga terlalu lambat. Melunakkan suara, dan sesuai

dengan kebutuhan.



SURAT AL-BAQARAH 261-264

A. Teks Ayat

لله م فلل سللبي ا للوا قللون أ ذ  ث ا
ة ب ت سبع س فلل كلل سلل ب ث حبة أ ك
اسع ه  ا ء  ش ض   ه  ا ئة حبة 

م ف سبي261يم ( وا قون أ ذ  ) ا
للم ى  لل  أ قللوا  لل أ ون  ب م   ه  ا
للم للم   ي للم  خللو  للد ر للم  أج

ون ( لل خيلل262ز غ لل  للو   (
يللم ( ه  ح ا ى  ب أ ة  )263 صد

م لل بطللوا صلد وا   ذ آ  أ ا
ؤ ء ا   ه رئ ذ   ى ك ا

يلله وان  ث صلل ه ك ث خ ف يو ا ا ه 
ن قللدر دا   كلله صلل الل ف ه  صلل ا ف
قللو للد ا لله   ا للبوا  ء  ك  

ف ( )264ا
B. Terjemah

261.  Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh)  orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah
serupa  dengan  sebutir  benih  yang  menumbuhkan  tujuh
bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah  melipat
gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 262.
Orang-orang  yang  menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah,
kemudian  mereka  tidak  mengiringi  apa  yang
dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya
dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka
memperoleh  pahala  di  sisi  Tuhan  mereka.  Tidak  ada
kekhawatiran  terhadap  mereka  dan  tidak  (pula)  mereka
bersedih  hati. 263.  Perkataan  yang  baik  dan  pemberian



maaf[167] lebih  baik  dari  sedekah  yang  diiringi  dengan
sesuatu  yang  menyakitkan  (perasaan  si  penerima).  Allah
Maha Kaya lagi Maha Penyantun. 264. Hai orang-orang yang
beriman,  janganlah  kamu  menghilangkan  (pahala)
sedekahmu  dengan  menyebut-nyebutnya  dan  menyakiti
(perasaan  si  penerima),  seperti  orang  yang  menafkahkan
hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang
itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian
batu  itu  ditimpa  hujan  lebat,  lalu  menjadilah  dia  bersih
(tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari
apa  yang  mereka  usahakan;  dan  Allah  tidak  memberi
petunjuk kepada orang-orang yang ka r.

C. Penjelasan

Penjelasan Q.S. al-Baqaraha Ayat 261

Ayat  ini  turun  menyangkut  kedermawanan  Utsman  Ibn  ’Affan  dan

Abdurrahman Ibn ’Auf ra. yang datang membawa harta mereka untuk membiayai

perang Tabuk. Ayat ini turun menyangkut mereka, bukan berarti bahwa ia bukan

janji Allah terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus. Ayat

ini berpesan kepada yang berpunya agar tidak merasa berat membantu, karena apa

yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan  berlipat  ganda  (Tafsir  Al-

Mishbah,vol 1,h.567). 

Dengan perumpamaan yang mengagumkan itu,  sebagaimana dipahami

dari kata مثل (matsal) ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bukankah jika

ia menanam sebutir di tanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih

tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang

sangat  banyak?  Kalau  tanah  yang  diciptakan  Allah  memberikan  sebanyak  itu,

apakah engkau, hai manusia, ragu menanamkan hartamu di jalan Allah? Apakah

keyakinanmu kepada tanah, melebihi keyakinanmu kepada Sang Pencipta tanah?

(Tafsir Al-Mishbah,vol 1,h.567) 
Ayat  ini  menyebut  angka tujuh  yang  tidak  harus  dipahami dalam arti

angka  di  atas  enam dan  dibawah  delapan.  Angka  itu  berarti  banyak.  Bahkan

pelipatgandaan itu tidak hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah

(terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, selaras dengan



keikhlasannya beramal (Tafsir Ibnu Katsir,h.438). Jangan menduga bahwa Allah

tidak  mampu  memberi  sebanyak  mungkin.  Bagaimana  mungkin  Dia  tidak

mampu, bukankah Allah Maha Luas anugerah-Nya. Jangan juga menduga, Dia

tidak tahu siapa yang bernafkah dengan tulus di jalan yang diridhai-Nya.(Tafsir Al

Mishbah,vol 1,h.567). Yakinlah bahwa Dia Maha Mengetahui,siapa yang berhak

menerima  karunia-Nya  dan  siapa  yang  tidak.  (Tafsir  Ibnu  Katsir,h.438)  

Penjelasan Q.S. al-Baqaraha Ayat 262

Ayat  ini  menjelaskan  tentang  sebab  keberhasilan  mereka  yang

menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Pelipatgandaan yang disebut pada ayat

lalu diperoleh mereka yang menghindari sebab kegagalan ini. 

Kata ن ,yang di atas diterjemahkan dengan menyebut-nyebut pemberian م

terambil dari kata minnah, yaitu nikmat. Mann adalah menyebut-nyebut nikmat

kepada  yang  diberi  serta  membanggakannya.  Kata  ini  pada  mulanya  berarti

memotong atau mengurangi. 

Dalam konteks ayat ini, menyebut-nyebut pemberian dinamai demikian

karena ganjaran pemberian itu -dengan menyebut-nyebut- menjadi berkurang atau

terpotong,  dan  hubungan  baik  yang  tadinya  terjalin  dengan  pemberian  itu,

terpotong  hingga  tidak  bersambung  lagi.  Adapun  kata ,(adza) أذى   bermakna

gangguan. Sebenarnya menyebut-nyebut nikmat-pun merupakan gangguan, tetapi

kalau kata mann adalah menyebut-nyebutnya di hadapan orang yang diberi, maka

kata adza adalah menyebut-nyebutnya kepada orang lain,  sehingga yang diberi

merasa malu. 

Di sisi  lain penggunaan kata   (tsumma/kemudian) sebelum menyebut

dua keburukan itu, mengisyaratkan bahwa yang dituntut adalah tidak melakukan

kedua keburukan itu, bukan hanya pada saat pemberian, tetapi juga di kemudian

hari setelah masa yang berkepanjangan berlalu dari masa pemberian. Memang ada

orang  yang  pada  saat  memberi,  memberikan  secara  tulus,  bahkan  mungkin

rahasia, tetapi beberapa lama kemudian dia menceritakan pemberiannya kepada

orang  lain,  yang  mengakibatkan  yang  diberi  merasa  malu  atau  tersinggung

perasaannya. (Tafsir Al-Mishbah,vol 1,h.568-569) 



Penjelasan “Bagi mereka  pahala  mereka di  sisi  Tuhan mereka”,  yakni

pahala yang mereka peroleh adalah pelipatgandaan yang disebut pada ayat yang

lalu.  Dengan  demikian  pelipatgandaan  itu  tidak  diperoleh  tanpa  menghindari

kedua  keburukan  tersebut,  dan  tentu  saja  sebelum  itu  adalah  ketulusan  dan

penggunaannya di jalan Allah (Tafsir Al-Mishbah,vol 1,h.569). Bahkan sedekah

menjadi  batal  karena  diikuti  dengan  menyebut-nyebut  dan  menyakiti  perasaan

yang menerimanya. Jadi pahala sedekah tidak akan terpenuhi karena kesalahan

tersebut. (Tafsir Ibnu Katsir,h.440) 

Makna  tidak  ada  kekhawatiran  atas  mereka  adalah  sehingga  yang

menafkahkan hartanya secara tulus tidak akan merasa takut kekurangan materi di

masa  depan,  dan  tidak  pula  mereka  bersedih  hati  akibat  pemberian  yang

diberikannya,  yang  mungkin  terbersit  dalam benaknya  bahwa  itu  banyak  atau

bukan pada tempatnya. Kata tidak ada kekhawatiran atau keresahan menyangkut

masa  depan,  dapat  juga mencakup janji  anugerah rezeki yang berbentuk pasif.

(Tafsir Al-Mishbah,vol 1,h.569-570)

Penjelasan Q.S. al-Baqarah ayat 263

Ayat  di  atas menekankan pentingnya ucapan yang menyenangkan dan

pemaafan.  Perkataan  yang  baik  adalah  ucapan  yang  tidak  menyakiti  hati

peminta/penerima.  Perkataan  yang  baik  itu  lebih  baik,  walau  tanpa  memberi

sesuatu, daripada memberi dengan menyakitkan hati yang diberi. Demikian juga

memberi  maaf  kepada  peminta-minta  yang  tidak  jarang  menyakitkan  hati

pemberi, apalagi kalau si peminta-minta mendesak atau merengek, juga lebih baik

daripada  memberi  disertai  dengan  menyakiti  hati.  Karena  memberi  dengan

menyakiti hati adalah aktivitas yang menggabungkan kebaikan dengan keburukan,

plus dengan minus. Keburukan atau minus yang dilakukan lebih banyak dari plus

yang diraih, sehingga hasil akhirnya adalah minus. 

Allah Maha Kaya yaitu tidak butuh kepada pemberian siapapun, Dia juga

tidak butuh kepada mereka yang menafkahkan hartanya untuk diberikan kepada

siapapun makhluk-Nya, Dia juga tidak menerima sedekah yang disertai dengan

menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati, karena Dia Maha Kaya, dan pada



saat yang sama Dia Maha Penyantun, sehingga tidak segera menjatuhkan sanksi

dan murka-Nya kepada siapa yang durhaka kepada-Nya. (Tafsir Al-Mishbah,vol

1,h.570-571) 

Penjelasan Q.S. al-Baqarah ayat 264: 

Ayat ini dimulai dengan panggilan mesra Ilahi, Wahai orang-orang yang

beriman, disusul dengan larangan, jangan membatalkan, yakni ganjaran sedekah

kamu.  Kata  ganjaran  tidak  disebutkan  dalam  ayat  ini  untuk  mengisyaratkan,

bahwa sebenarnya bukan hanya ganjaran atau hasil dari sedekah itu yang hilang,

tetapi juga sedekah yang memberikan modal pun hilang tidak berbekas, keduanya

hilang lenyap. Allah bermaksud melipatgandakannya namun kamu sendiri yang

melakukan  sesuatu  yang  mengakibatkannya  hilang  lenyap,  karena  kamu

menyebut-nyebutnya  dan  mengganggu  perasaan  si  penerima.  Sungguh  tercela

sifat mereka. (Tafsir Al-Mishbah,vol 1,h.571-572) 

Dua kelakuan buruk di atas dipersamakan dengan dua hal buruk yaitu

pamrih dan tidak beriman. Orang yang pamrih melakukan sesuatu dengan tujuan

mendapat pujian manusia tidak wajar mendapat ganjaran dari Allah. Yang tampak

oleh manusia bahwa dia bersedekah karena Allah, padahal dia bermaksud meraih

pujian  orang  melalui  sedekahnya,  serta  tujuan-tujuan  duniawi  lainnya,  dengan

memutuskan  perhatiannya  dari  interaksi  dengan  Allah  dan  dari  tujuan  meraih

keridhaan-Nya (Tafsir Ibnu Katsir,h.440). 

Kelakukannya itu menunjukkan ia tidak percaya kepada Allah tidak juga

hari Kemudian. Bersedekah dengan pamrih (riya’) diibaratkan seperti batu licin

yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Seandainya dia

bukan batu  licin  seandainya  batu  retak,  berlubang,  atau  berpori-pori,  bisa  jadi

tanah yang tersisa, jadi ada sisa-sisa yang tidak keluar akibat hujan, tetapi dia batu

licin yang halus, licin, dan dengan sedikit air saja sudah dapat membersihkannya

apalagi  kalau  hujan  lebat,  maka ia  menjadi  bersih,  tidak meninggalkan sedikit

tanah atau debu pun. Dan dengan demikian, mereka tidak menguasai sesuatu pun

dari  apa  yang  mereka  usahakan,  yakni  tidak  mendapat  sesuatu  apapun  dari

sedekah mereka itu, dan memang Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-



orang yang kafir, di antaranya  mereka yang mengkufuri nikmat-Nya dan tidak

mensyukuri-Nya. (Tafsir Al-Mishbah,vol 1,h.572-573)

Khatimah

Keseluruhan  kandungan  Qs.  Al  Baqarah  ayat  261-264  adalah

menjelaskan  tentang  keutamaan  bersedekah  dan  apa  hal-hal  apa  yang  dapat

menghilangkan  pahalanya.  Ayat  261  menjelaskan  tentang  perumpamaan  atas

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah (infak/sedekah) dengan ikhlas

adalah seperti  serupa dengan butir  benih yang  menumbuhkan tujuh  butir, pada

setiap butir seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang

Dia kehendaki. Sedangkan dalam ayat 262 dilanjutkan tentang penjelasan Allah

bahwa mereka yang bersedekah dengan tidak menyebut-nyebut kembali apa yang

diberikannya  tersebut dan tidak  menyakiti  hati  si  penerima,  maka pahala  akan

mereka peroleh.

Sebaliknya  di  ayat  263  jika  memang  belum  bisa  bersedekah,  maka

perkataan yang baik dan pemberian maaf kepada si penerima adalah lebih baik

daripada sedekah diiringi sesuatu yang menyakitkan hati si penerima. Kemudian

di ayat 264 Allah mempertegas bahwa dengan menyebut-nyebut apa yang telah

disedekahkan dan menyakiti hati si penerima berarti sia-sia sajalah sedekah yang

dikeluarkannya  itu.  Pahala  keberkahan  atas  sedekahnya  itu  hilang  sama  sekali

bagaikan tanah di atas batu licin yang kemudian ditimpa hujan lebat, tiada bekas

yang tersisa sama sekali.





SURAT AL-HUJURAT AYAT 11

A. Teks Ayat

ققوم ققن  ققوم  ققوا ل يسققخر  ي أيه اققذين آ
ققن ء  سقق ل  هقق  ققرا  عسققى أ يكوققوا 
ا ققز ل ت هققن  ققرا  ء عسققى أ يكققن  س

قق قق بئقق ال ا ب بز قق ل ت فسققك  أ
قق ئ  ن  ي  ي  د ا فسو ب ا

و ( ظ )11ا
B. Terjemah

11.  Hai  orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan

orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi

yang ditertawakan itu lebih baik dari  mereka. Dan jangan

pula  sekumpulan  perempuan  merendahkan  kumpulan

lainnya,  boleh  jadi  yang  direndahkan  itu  lebih  baik.  Dan

janganlah  suka  mencela  dirimu  sendiri dan  jangan

memanggil  dengan  gelaran  yang  mengandung  ejekan.

Seburuk-buruk  panggilan  adalah  (panggilan)  yang  buruk

sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat,  maka

mereka itulah orang-orang yang zalim. 

C. Penjelasan

Kata (يسخر )  yaskhar/memperolok-olokkan  yaitu  menyebut  kekurangan

pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan,

perbuatan, atau tingkah laku.



Kata (قوم ) qoum biasa digunakan untuk menunjuk sekelompok manusia.

Bahasa menggunakannya pertama kali untuk kelompok laki-laki saja karena ayat

diatas menyebut pula secara khusus wanita. Memang, wanita dapat saja masuk

dalam pengertian  qoum-bila ditinjau dari  penggunaan sekian banyak kata yang

menunjuk  kepada  laki-laki,  misalnya  kata  al-mu’minun  dapat  saja  tercakup  di

dalamnya  al-mu’minat/wanita-wanita  mu’minah.  Namun,  ayat  di  atas

mempertegas  penyebutan  kata اء)  ( نس  nisa’/perempuan  karena  ejekan  dan

”merumpi”  lebih  banyak  terjadi  dikalangan  perempuan dibandingkan  kalangan

laki-laki.

Kata  ( ز  ( تل  talmizu  terambil  dari  kata  ( ز  ل  )  al-lamz.  Para  ulama

berbeda pendapat dalam memaknai kata ini. Ibn ‘Asyur, misalnya, memahaminya

dalam arti  ejekan yang langsung dihadapkan kepada  yang diejek,  baik dengan

isyarat, bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman.

Ini adalah suatu bentuk kekurangajaran dan penganiayaan.

Ayat di atas melarang melakukan  al-lamz terhadap diri sendiri,  sedang

maksudnya  adalah  oranglain.  Redaksi  tersebut  dipilih  untuk  mengisyaratkan

kesatuan  masyarakat  dan  bagaimana  seharusnya  seseorang  merasakan  bahwa

penderitaan dan kehinaan yang menimpa orang lain menimpa pula dirinya sendiri.

Di sisi lain, tentu saja siapa yang mengejek oranglain maka dampak buruk ejekan

itu menimpa sipengejek, bahkan tidak mustahil ia memperoleh ejekan yang lebih

buruk daripada yang diejek itu. Bisa juga larangan ini memang ditujukan kepada

masing-masing dalam arti jangan melakukan sesuatu aktifitas yang mengundang

orang  menghina  dan  mengejek  Anda  karena,  jika  demikian,  Anda  bagaikan

mengejek diri sendiri.

Firman-Nya:  ( ه  ر و ى أ يكون ( عس  ‘asa  an  yakunu  khairan

minhum/boleh  jadi  mereka  yang  diolok-olok  itu  lebih  baik  dari  mereka  yang

mengolok-olok  mengisyaratkan  tentang  adanya  tolok  ukur  kemuliaan  yang

menjadi dasar penilaian Allah yang boleh jadi berbeda dengan tolok ukur manusia

secara umum. Memang, banyak nilai yang dianggab baik oleh sementara orang



terhada  diri  mereka  atau  orang  lain  justru  sangat  keliru.  Kekeliruan  itu

mngantarkan  mereka  menggunakan  dasar  penilaian  yang  ditetapkan  Allah,

tentulah mereka tidak akan menghina atau mengejek.

Kata ( ابز  ( ت  tanabazu  terambil  dari kata (ذ  )  an-nabz,  yakni  gelar

buruk. At-tanabuz adalah saling memberi gelar buruk. Larangan ini menggunakan

bentuk kata yang mengandung makna timbal balik,  berbeda dengan larangan al-

lamz  pada penggalan sebelumnya.  Ini  bukan saja  karena biasanya  disampaikan

secara  terang-terangan  dengan  memanggil  yang  bersangkutan.  Hal  ini

mengundang  siapa  yang  tersinggung  dengan  panggilan  buruk  itu  membalas

dengan memanggil yang memanggilnya pula dengan gelar buruk sehingga terjadi

tanabuz. 

Perlu  dicatat  bahwa  terdapat  sekian  gelar  yang  secara  lahiriah  dapat

dinilai gelar buruk, tetapi karena ia sedemikian populer dan penyandangnya pun

tidak lagi keberatan dengan gelar itu maka disini menyebut gelar tersebut dapat

ditoleransi  oleh  agama.  Misalnya,  Abu  Hurairah,  yang  nama  aslinya  adalah

Abdurrahman Ibn Shakhar, atau Abu Turab untuk Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib.

Bahkan,  al-A’raj  (si  Pincang) untuk perawi hadits  kenamaan Abdurrahman Ibn

Hurmuz dan al-A’masy (si Rabun) bagi Sulaiman Ibn Mahran, dan lain-lain.

Kata ( ) al-ism yang dimaksud oleh ayat ini bukan dalam arti  nama,

tetapi  sebutan. Dengan demikian,  ayat  diatas  bagaikan  menyatakan:  “seburuk-

buruk  sebutan  adalah  menyebut  seseorang  dengan  sebutan  yang  mengandung

makna kefasikan setelah ia disifati dengan sifat keimanan.” Ini karena kefasikan

bertentangan dengan keimanan. Ada juga yang memahami kata  al-ism  dalm arti

tanda  dan jika demikian ayat ini berarti: “seburuk-buruk tanda pengenalan yang

disandangkan kepada seseorang setelah ia  beriman adalah memperkenalkannya

dengan  sebutan  dosa  yang  pernah  dilakukannya.”  Misalnya,  dengan

memperkenalkan seseorang dengan sebutan si Pembobol Bank atau Pencuri dan

lain-lain.



Kemuliaan  masyarakat  akan  bersemi  apabila  anggota  masyarakat  mau

melaksanakan  ajaran  Islam,  sehingga  tersedia  lingkungan  yang  sehat  yang

mengeleminasi  gejolak  perseteruan  dan  konflik  sosial.  Contoh  yang  tampak

sederhana, tetapi  sesungguhnya merupakan bibit  dari  setiap perselisihan sosial,

diungkapkan oleh al-Qur’an, yakni meremehkan dan mencaci orang lain. Dua hal

itu merupakan contoh dari benih kejahatan sosial. Perlu diperhatikan pula bahwa

mengucapkan suatu kata apapun atau melakukan suatu tindakan apapun yang bisa

meretakkan persaudaraan sesama muslim adalah perbuatan yang terlarang.

Ayat  yang  tertuju  kepada  kaum  beriman  ini  mengajarkan  agar

menjauhkan  diri  dari  mencaci  saudara  seiman  mereka.  Adalah  tidak  pantas

menilai  hati  dan  tindakan  mereka  yang berakhir  pada ekspresi  peremehan dan

pencelaan.  Sebab,  boleh jadi,  mereka  yang di  cemooh dan dihina itu  mungkin

lebih  baik  dari  pada  yang  menghinanya.  Wanita  yang  beriman  secara  keras

dilarang mencaci wanita lain dan melemparkan komentar sinis dan buruk terhadap

mereka,  karena  mereka  tidak  mengetahui  keunggulan  orang  yang  dicaci  dan

diejek itu.

Ayat  ini  memberi  bimbingan  dan  nasehat  bagi  kaum  muslim  dengan

menyatakan  bahwa  alih-alih  mereka  bermaksut  untuk  mencemooh  seseorang,

mengekspos  kesalahannya,  menghina  atau  mencelanya  atau  memiliki  pikiran

buruk  tentang  saudara  seagamanya  itu,  akan  lebih  baik  apabila  mereka

mempertimbangkan perbuatannya sendiri. Apabila seorang muslim mendahulukan

untuk  merenungkan tentang  kekurangan  diri  dan  perbuatannya  maka  dia  akan

menyadari bagaimana semestinya bersikap. Bahkan, sekalipun dia kebetulan tidak

pernah berbuat kesalahan, atau merasa puas dengan keadaan dirinya-baik secara

jasmani atau rohani-maka mencemooh orang-orang beriman tetap saja merupakan

sebuah kesalahan yang paling tercela. Dengan kesadaran itu, dia dapat mengambil

langkah-langkah berbaikan diri dan menahan dirinya dari menghina dan mencari-

cari kesalahan orang lain.



Allah melarang kaum mu’minin mencela  kaum mereka  sendiri  karena

kaum  mu’minin  semuanya  harus  dipandang  satu  tubuh  yang  diikat  dengan

kesatuan dan persatuan. Allah melarang pula memanggil dengan panggilan yang

buruk seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata:

hai  fasik,  hai  kafir,  dan  sebagainya.  Tersebut  dalam sebuah  hadis  riwayat  al-

Bukhori dan Muslim dari an-Nu’man bin Basyir:

طفه قق ت هقق  تراح ن  تققوا  ؤ ث ا
قق عضققو تققداعى قق كى  ا اشقق جسققد؛ إ ث ا
سققق سقققهر. (  ا ى  جسقققد بققق ر ا ققق

ر( دعن ا بن ب أح
Perumpamaan  orang  orang  mukmin  dalam  kasih  mengasihi  dan  sayang

menyayangi antara mereka seperti tubuh yang satu; bila salah satu anggota

badannya sakit demam, maka badan yang lain merasa demam dan terganggu

pula. (HR. Muslim dan Ahmad dari an-Nu’man bin Basyir)

ظر كن ي ك  وا أ ى صو  ظر إ إ ا ل ي
سقق عققن ابقق ا  ك ( قق أع ققوبك  ققى  إ

ريرة(
Sesungguhnya  Allah  tidak  memandang  kepada  rupamu  dan  harta

kekayaanmu,  akan  tetapi  Ia  memandang  kepada  hati  dan  perbuatanmu.

(HR.Muslim dari Abu Hurairah)

Hadis  ini  mengandung  isyarat  bahwa  seorang  hamba  Allah  jangan

memastikan  kebaikan  atau  keburukan  seseorang  semata-mata  karena  melihat

kepada  perbuatannya  saja,  sebab  ada  kemungkinan  seseorang  tampak

mengerjakan kebajikan, padahal  Allah melihat  di  dalam hatinya ada sifat  yang



tercela.  Sebaliknya pula mungkin  ada orang  yang kelihatan melakukan sesuatu

yang tampak buruk, akan tetapi Allah melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan

yang besar  yang  mendorongnya  bertaubat  dari  dosanya.  Maka  perbuatan yang

tampak  di  luar  itu,  hanya  merupakan  tanda-tanda  saja  yang  menimbulkan

sangkaan yang kuat, tetapi belum sampai ketingkat meyakinkan. Allah melarang

kaum  mu’minin  memanggil  orang  dengan  panggilan-panggilan  yang  buruk

setelah mereka beriman.

Dari  tafsiran  di  atas  dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  kita  tidak

diperbolehkan  mengolok-olok  atau  mengejek  pihak  lain  dengan  tujuan

menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah

laku yang mengandung makna kefasikan. Karena dampak buruk dari ejekan itu

kemungkinan akan menimpa sipengejek,  bahkan tidak mustahil ia  memperoleh

ejekan yang lebih buruk daripada yang diejek itu. 

Selain  itu,  hal  tersebut  merupakan  benih  dari  perpecahan  sosial  yang

akan memecah belah lingkungan atau tatanan sosial yang sudah terbangun. Akan

tetapi perlu dicatat juga bahwa terdapat sekian gelar yang secara lahiriah dapat

dinilai gelar buruk, tetapi karena ia sedemikian populer dan penyandangnya pun

tidak lagi keberatan dengan gelar itu maka disini menyebut gelar tersebut dapat

ditoleransi  oleh  agama.  Misalnya,  Abu  Hurairah,  yang  nama  aslinya  adalah

Abdurrahman Ibn Shakhar, atau Abu Turab untuk Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib.

Bahkan,  al-A’raj  (si  Pincang) untuk perawi hadits  kenamaan Abdurrahman Ibn

Hurmuz dan al-A’masy (si Rabun) bagi Sulaiman Ibn Mahran, dan lain-lain.



SURAT AL-HUJURAT AYAT 12

A. Teks Ayat

ظظ إن بوا كثيرا م ال وا اجت ه الذ آم  أ
غتظظظ سسظظظوا   ظظظ إظظظ   عظظظض ال

ك لح أخي دك أن  ح أ ع أ ع 
ي وا  قوا ال إن ال  ا و  ت ر ميت ف

)12(
B. Terjemah

12.  Hai  orang-orang  yang  beriman,  jauhilah  kebanyakan

purba-sangka  (kecurigaan),  karena  sebagian  dari  purba-

sangka  itu  dosa.  Dan  janganlah  mencari-cari  keburukan

orang  dan  janganlah  menggunjingkan  satu  sama  lain.

Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging

saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa

jijik  kepadanya.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah.

Sesungguhnya  Allah  Maha  Penerima  Taubat  lagi  Maha

Penyayang.

C. Penjelasan

Kata ((إجتنبوا ijtanibu terambil dari kata جن)) janb yang berarti samping.

Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Dari sini,

kata  tersebut  diartikan  jauhi.  Penambahan  huruf  ( )  ta’  pada  kata  tersebut

berfungsi  penekanan  yang  menjadikan  kata  ijtanibu  berarti  bersungguh-

sungguhlah.upaya sungguh-sungguh untuk menghindari perangsangka buruk.

Kata (كثيرا )  katsir (an)/banyak  bukan bererti  kebanyakan,  sebagaimana

difahami  atau  diterjemahkan  sementara  penerjemah.  Tiga  dari  sepuluh  adalah



banyak,  dan  enam  dari  sepuluh  adalah  kebanyakan.  Jika  demikian,  bisa  saja

banyak dari dugaan adalah dosa dan banyak pula yang bukan dosa. Yang bukan

dosa adalah yang indikatornya demikian jelas, sedang yang dosa adalah dugaan

yang  tidak  memiliki  indikator  yang  cukup  dan  yang  mengantar  seseorang

melangkah menuju sesuatu yang diharamkan, baik dalam bentuk ucapan maupun

perbuatan.  Termasuk  juga  dugaan  yang  bukan  dosa  adalah  perincian  hukum-

hukum  keagamaan.  Pada  umumnya  atau  dengan  kata  lain  kebanyakan  dari

hukum-hukum  tersebut  berdasarkan  kepada  argumentasi  yang  interpretasinya

bersifat  zhanniy/dugaan,  dan  tentusaja  apa  yang  berdasar  dugaan  hasilnyapun

adalah dugaan.

Ayat  diatas  menegaskan  bahwa  sebagian  dugaan  adalah  dosa,  yakni

dugaan  yang  tidak  berdasar.  Biasanya,  dugaan  yang  tidak  berdasar  dan

mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap pihak lain. Ini berarti ayat di

atas  melarang  melakukan  dugaan  buruk  tanpa  dasar  karena  ia  dapat

menjerumuskan  seseorang  kedalam  dosa.  dengan  menghindari  dugaan  dan

prasangka  buruk,  anggota  masyarakat  akan  hidup  tenang  dan  tentram  serta

produktif karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan tidak juga akan

tersalurkan energinya kepada hal-hal yang sia-sia. Tuntunan ini juga membentengi

setiap  anggota  masyarakat  dari  tuntutan  terhadap  hal-hal  yang  baru  bersifat

prasangka.  Dengan demikian,  ayat  ini  mengukuhkan prinsip  bahwa:  Tersangka

belum  dinyatakan  bersalah  sebelum  terbukti  kesalahannya,  bahkan  seseorang

tidak  dapat  dituntut  sebelum  terbukti  kebenaran  dugaan  yang  dihadapkan

kepadanya.  Memang,  bisikan-bisikan  yang  terlintas  didalam  benak  tentang

sesuatu dapat ditoleransi asal bisikan tersebut tidak ditingkatkan menjadi dugaan

dan sangka buruk. Dalam konteks ini, Rasul saw. berpesan: ”Jika kamu menduga

(yakni terlintas dalam benak kamu sesuatu yang buruk terhadap orang lain) maka

jangan lanjutkan dugaanmu dengan melangkah lebih jauh (HR. Ath-Thabarani).

Kata سسوا)   )  tajassasu  terambil  dari  kata  ( ( جسس  jassa,  yakni  upaya

mencari  tahu dengan cara tersembunyi.  Dari sini,  mata-mata  dinamai ( و ( ج

jasus.  Imam  Ghozali  memamhami  larangan  ini  dalam  arti  jangan  tidak



membiarkan  orang  berada  dalam  kerahasiaannya.  Yakni,  setiap  orang  berhak

menyembunyikan  apa  yang enggan  diketahui oranglain.  Jika  demikian,  jangan

berusaha menyingkap apa yang dirahasiakannya itu. Mencari-cari kesalahan orang

lain  biasanya  lahir  dari  dugaan  negatif  terhadapnya.  Karena  itu,  ia  disebutkan

setelah larangan menduga. 

Upaya melakukan tajassus  dapat menimbulkan kerenggangan bubungan

karena itu pada prinsipnya ia dilarang. Ini  tentusaja bila tidak ada alasan yang

tepat  untuk  melakukannya.  Selanjutnya,  perlu  dicatat  bahwa  karena  tajassus

merupakan kelanjutan dari dugaan, sedang dugaan ada yang dibenarkan dan ada

yang tidak dibenarkan, tajassus pun demikian. Ia dapat dibenarkan dalam konteks

pemeliharaan negara atau untuk menampik udharat yang sifatnya umum. Karena

itu, memata-matai musuh atau pelanggar hukum bukanlah termasuk tajassus yang

dibenarkan. Adapun tajassus yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang dan

hanya didorong untuk mengetahui keadaannya maka ini sangat terlarang. Imam

Ahmad  meriwayatkan  bahwa  ada  seseorang  yang  bermaksut  mengadukan

tetangganya  kepada  polisi  karena  mereka  sering  meminum  minuman  keras.

Namun,  ia  dilarang  oleh  Uqbah-salah  seorang  sahabat  Nabi  saw.  Yang

menyampaiikan  bahwa  Rasul  saw.  Bersabda:  “Siapa  yang  menutup  aib

saudaranya, ia bagakan menghidupkan seorang anak yang dikubur hidup-hidup”

(HR. Abu Daud dan an-Nasa’i melalui al-Laits Ibn Sa’id). Disisi lain, Muawiyah,

putra  Abu  Sufyan,  menyampaikan  bahwa  ia  mendengar  Nabi  saw.  bersabda:

“Sesungguhnya jika engkau mencari-cari kesalahan/kekurangan orang lain maka

engkau telah merusak atau hampir saja merusak mereka” (HR. Abu Daud).

Kata ( خت  ) yaghtab terambil dari kata (يبة ) ghibah yang berasal dari kata ( ي )

ghaib  yakni  tidak  hadir. Ghibah  adalah  menyebut  oranglain  yang  tidak  hadir

dihadapan  penyebutnya  dengan  sesuatu  yang  tidak  disenangi  oleh  yang

bersangkutan.  Jika  keburukan  yang  disebut  itu  tidak  disandang  oleh  yang

bersangkutan, ia dinamai ( هت ) buhtan/kebohongan besar. Dari penjelasan di atas

terlihat  bahwa,  walaupun  keburukan  yang  diungkap  oleh  penggunjing  tadi



memang disandang oleh objek  ghibah,  ia  tetap terlarang.  Memang pakar-pakar

hukum membenarkan ghibah untuk sekian banyak alasan antara lain:

1. meminta  fatwa,  yakni  seorang  yang  bertanya  tentang

hukum dengan menyebut kasus tertentu dengan memberi

contoh.  Ini  seperti  halnya seorang wanita yang bernama

Hind  meminta  fatwa  Nabi  menyangkut  suaminya,  yakni

Abu Sufyan, dengan menyebut kekikirannya. Yakni apakah

sang  istri  boleh  mengambil  uang  suaminya  tanpa

sepengetahuan suaminya?

2. Menyebut keburukan seseorang yang memang tidak segan

menampakkan  keburukannya  dihadapan  umum.  Seperti

menyebut si A adalah pemabuk karena memang dia sering

minum dihadapan umum dan mabuk.

3. Menyampaikan  keburukan  seseorang  kepada  yang

berwenang  dengan  tujuan  mencegah  terjadinya

kemungkaran.

4. Menyampaikan  keburukan  seseorang  kepada  siapa  yang

sangat  membutuhkan  informasi  tenteng  yang

bersangkutan,  misalnya  dalam  konteks  menerima

lamarannya.

5. Memperkenalkan  seseorang  yang  tidak  dapat  dikenal

kecuali dengan menyebut aib/kekurangannya. Misalnya ”si

A yang buta sebelah itu”.

Firman-Nya: ( تمو ر fa karihtumuhu/maka kamu telah jijik kepadanya (ف

menggunakan kata kerja masa lampau untuk menunjukkan bahwa perasaan jijik

itu adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh setiap orang.



Redaksi  yang  digunakan  ayat  di  atas  mengandung  sekian  banyak

penekanan  untuk  mneggambarkan  betapa  buruknya  menggunjing.  Penekanan

pertama  pada gaya pertanyaan yang dinamai  istfham taqriri,  yakni yang bukan

bertujuan  meminta  informasi,  tetapi  mengundang  yang  ditanya  membenarkan.

Kedua,  ayat  ini  menjadikan  apa  yang pada  hakikatnya  sangat  tidak  disenangi,

dilukiskan sebagai  disenangi.  Ketiga,  ayat  ini  mempertanyakan kesenangan  itu

langsung  kepada  setiap  orang,  yakni  dengan  menegaskan:  “Sukakah  salah

seorang diantara kamu”. Keempat,  daging yang dimakan bukan sekedar daging

manusia  tetapi  daging saudara sendiri.  Penekanan  kelima  pada ayat  ini  adalah

bahwa saudara itu dalam keadaan mati, yakni tidak dapat membela diri.

Dalam  komentarnya  tentang  ghibah/menggunjing,  Thabatha’i  menulis

bahwa  ghibah  merupakan  perusakan  bagian  dari  masyarakat  satu  demi  satu

sehingga dampak positif yang diharapkan dari wujudnya satu masyarakat menjadi

gagal  dang  berantakan.  Yang  diharapkan  dari  wujudnya  masyarakat  adalah

hubungan harmonis antar-anggota-anggotanya, dimana setiap orang dapat bergaul

dengan  penuh  rasa  aman  dan  damai.  Masing-masing  mengenal  anggota

masyarakat lainnya sebagai seorang manusia yang disenangi, tidak dibenci atau

dihindari. Adapun bila ia dikenal dengan sifat yang mengundang kebencian dan

aib itu. Dan ini pada gilirannya melemahkan hubungan kemasyarakatan sehingga

gunjingan  tersebut  bagaikan  rayap  yang  mrnggerogoti  anggota  badan  yang

digunjing, sedikit  demi  sedikit  hingga  berakhir dengan kematian.  Lebih lanjut,

Thobathoba’i  menulis  bahwa  tujuan  manusia  dalam  usahanya  membentuk

masyarakat  adalah  agar  masing-masing  dapat  hidup  didalamnya  dengan  satu

identitas  yang  baik  sehingga  ia  dapat-dalam  interaksi  sosialnya-menarik  dan

memberi  manfaat.  Menggunjingnya  mengantar  yang  bersangkutan  kehilangan

identitas itu  bahkan merusak identitasnya serta menjadikan salah seoarang dari

anggota masyarakat tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan jika

pergunjingan ini meluas pada akhirnya beralih kebaikan menjadi keburukan dan

sirna ketenangan, keamanan, dan kedamaian bahkan obat pada akhirnya menjadi

penyakit.  Demikian  antara  lain  Thabatha’i.  Ulama  beraliran  Syi’ah  ini



memperoleh kesan  dari  adanya  kata  ( ي (أ  akhih  (i)/saudaranya  dalam konteks

larangan  bergunjing  adalah  seorang  muslim  karena  persaudaraan  yang

diperkenalkan disini adalah persaudaraan seiman. Pendapat serupa dikemukakan

juga oleh beberapa ulama lainnya.

Penulis  tidak  sependapat  karena  kata  akh/saudara  yang  digunakan al-

Qur’an  tidak  harus  selalu  berarti  saudara  seagama.  Bahkan  al-Qur’an

menegaskan  kata  seagama  jika  bermaksut  menghilangkan  kesan  persaudaraan

yang tidak seagama seperti firman-Nya:

bÎ*sù  (#qç/$s?  (#qãB$s%r&ur  no4qn=¢Á9$#  (#âqs?#uäur

no4q�2¨�9$# öNä3çRºuq÷zÎ*sù �Îû Ç`�Ïe$!$#

“jika  mereka  bertaubat,  melaksanakan  sholat,  dan  menunaikan  zakat,

Maka (mereka itu) adalah saudara-saudara kamu seagama.” (QS. At-Taubah [9]:

11).  Disisi  lain,  Islam mengundang semua  anggota  masyarakat  untuk  berkerja

sama  menciptakan  kesejahteraan  bersama  menggunjing  salah  seorang  anggota

masyarakat  dapat melumpuhkan masyarakat  itu-seperti  yang dikemukakan oleh

Thbathaba’i. Disisi lain, bukankah menggunjing adalah sesuatu perbuatan yang

tidak baik? Melakukan satu perbuatan buruk-terhadap siapapun ditujukan-pastilah

tidak direstui  agama.  Bukankah pergunjingan  merupakan perlakuan yang  tidak

adil  dan  agama  memerintahkan  untuk  menegakkan  keadilan  kepada  siapapun,

walaupun terhadap orang-orang kafir.

ظظ ك  ظظو أن صظظد ن  ظظ شظظ رم  
ى البظظر وا  ع ا  عتد د الحرا أن  س ال
ان العظظد ظظ  ظظى ا وا  عظظ التقظظو  

د العق قوا ال إن ال شد ا
“janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

menghalang-halangi  kamu  dari  Masjidilharam,  mendorongmu  berbuat



aniaya  (kepada  mereka).  dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam

(mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam

berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Bertakwalah  kepada  Allah,  karena

sesungguhnya siksa Allah sangat pedih” (QS.al-Ma’idah [5]: 2).

Kata  ( (التسسوا  at-tawwab  seringkali  diartikan  penerima  taubat.  Tetapi,

makna ini belum mencerminkan secara penuh kandungan kata tawwab, walaupun

tidak dapat menilainya keliru.

Imam Ghazali mengartikan at-Tawwab sebagai Dia (Allah) yang kembali

berkali-kali  menuju  cara  yang  memudahkan  taubat  untuk  hamba-hamba-Nya

dengan  jalan  menampakkan  tanda-tanda  kebesaran-Nya,  menggiring  kepada

mereka  peringatan-peringatan-Nya,  mereka  kembali  (bertaubat)  dan  Allahpun

kembali kepada mereka dengan anugrah pengabulan. Selanjutnya rujuklah ke QS.

Al-Baqarah [2]: 37 untuk memahami lebih banyak tentang makna dan substansi

taubat.

Dari  ayat-ayat  di  atas  terlihat  bahwa  Al-Qur’an,  ketika  menguraikan

tentang  persaudaraan antar  sesama muslim,  yang ditekankannya adalah  ishlah,

sambil memerintahkan agar menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kesalah

pahaman (baca ayat 11-12). Rasul saw. pun melukiskan petunjuk serupa. Beliau

melukiskan  dampak  persaudaraan  dalambentuk  menafikan  hal-hal  buruk,

bukannya  menetapkan  hal-hal  baik.  Beliau  bersabda:  “Muslim adalah  saudara

muslim  yang  lain.  Ia  tidak  menganiayanya,  tidak  menyerahkannya  kepada

musuhnya,  tidak  saling  membenci,  tidak  saling  membelakangi,  tidak  bersaing

secara tidak sehat dalam jual beli, tidak menghianatinya, tidak membohonginya,

dan tidak meninggalkannya tanpa pertolongan”, dan aneka kata tidak lainnya. 

Dikali  lain dan dengan gaya tuntunan yang sama,  Nabi saw bersabda:

“Seorang  muslim  adalah  yang  menyelamatkan  kaum muslimin  dari  lidah  dan

tangannya”,  yakni  selalu  menghindarkan  oranglain  dari  gannguan  yang

ditimbulkan  oleh  ucapan  dan  perbuatannya.  Demikian  terlihat  bahwa  langkah



pertama bukannya memberi sesuatu yang bermanfaat tetapi yang lebih penting-

terlebih  dahulu-adalah  menghindari  terjadinya  sesuatu  yang  negatif  terhadap

orang lain. Iniah yang dinamai as-salam as-salbih damai pasif nanti setelah itu, ia

meningkat ke  asalam alijabi/damai positif, yaitu dengan memberi sesuatu. Lalu,

damai positif inipun meningkat hingga mencapai puncaknya dengan ihsan.  

Damai pasif adalah batas antara keharmonisan/kedekatan dan perpisahan

serta batas antara rahmat dan siksaan. Seorang muslim, yakni yang menyandang

sifat damai, paling tidak, bila dia tidak dapat memberi manfaat kepada selainnya,

jangan sampai dia mencelakakannya. Kalau dia tidak memberi, paling tidak dia

tidak mengambil  hak orang lain. Kalau dia tidak dapat menggembirakan pihak

lain, paling tidak dia tidak meresahkannya, dan kalau dia tidak dapat memujinya

minimal dia tidak mencelanya.

Allah  swt  melarang  hamba-hamba-Nya  yang  beriman  banyak  ber

prasangka,  yaitu  melakukan  tuduhan  dan  sangkaan  buruk  terhadap  keluarga,

kerabat, dan orang lain tidak pada tempatnya, sebab sebagian dari prasangka itu

adalah murni perbuatan dosa. Maka jauhilah banyak prasangka itu sebagai suatu

kewaspadaan. Diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mu’minin Umar bin Khatab

bahwa beliau mengatakan, “Berprasangka baiklah terhadap tuturan yang keluar

dari  mulut  saudaramu  yang  beriman,  sedang  kamu  sendiri  mendapati  adanya

kemungkinan tuturan itu mengandung kebaikan.”

Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw

bersabda,

 , ظظ أكظظذ الحظظد ن ال ظظ فظظ ال ك  ظظ إ
ا ظظد ح فسظظوا   حسسظظوا  سسظظوا  

ب ال إخوا وا  كو  , ر دا وا   ب
“jauhilah berprasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling

dusta. Janganlah kamu meneliti rahasia orang lain, mencuri dengar, bersaing



yang  tidak  baik,  saling  mendengki,  saling  membenci,  dan  saling

membelakangi.  Jadilah  kalian  ini  sebagai  hamba-hamba  Allah  yang

bersaudara.”

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Abu

Dawud  dari  al-Atbi  dari  Malik.  Dan,  dalam  hadis  Anas  bin  Malik  dikatakan

bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ظظة ر أخ فظظو  ه س أن  ح ل  …
أ 

“  …  seseorang  muslim  tidak  boleh  memboikot  (memusuhi)  saudaranya

lebih dari tiga hari.”

Diriwayatkan  oleh  Muslim  dan  Tirmidzi,  lalu  beliau  mensahihkannya

dari hadist Sufyan bin Uyainah.

 

Firman Allah SWT, “Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang

lain.”  Yakni, satu sama lain  saling mencari-cari  kesalahan masing-masing.  Dan

istilah tajassus diginakan untuk menunjukkan sesuatu yang berarti jelek. Dari kata

itu  pula  lahir  istilah  jassus  (mata-mata).  Adapun  pengertian  tajassus  biasanya

digunakan  untuk  makna  baik.  Seperti  firman  Allah  SWT ketika  menceritakan

tentang Ya’qub a,s, yaitu, “Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita

tentang  Yusuf  dan  saudaranya…”  Akan  tetapi  terkadang  kedua  istilah  ini

digunakanuntuk menunjukkan hal yang jelek, sebagaimana yang terdapat di dalam

hadist di atas.

Firman  Allah  SWT  selanjutnya,  “Dan  janganlah  sebagian  kamu

menggunjing sebagiian yang lain.” Ayat ini mengandung larangan berbuat ghibah.

Dan telah ditafsirkan pula pengertiannya oleh Rasulullah saw, sebagaimana yang



terdapat didalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Abu Hurairah

r.a. berkata,

كظظر ظظ : “ ظظو الظظ : مظظ الغيبظظة؟  ي ظظ 
؟ ظظو ن ف أخ م أ : إن ك ي  ” ر أخ  

إن لظظ  , تبتظظ قو فقد ا ن في م   : ” إن ك
هت قو فقد   في م 

“Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud dengan ghibah itu?” Rasulullah

menjawab,  “Kamu  menceritakan  perihal  saudaramu  yang  tidak  disukai

saudaramu  yang tidak  disukainya.”  Ditanyakan  lagi,  “Bagaimanakah  bila

kedaan saudaraku itu sesuai dengan yang aku katakan, maka itulah ghibah

terhadapnya. Bila tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah

berbohong.”

Hadist  ini  diriwayatkan  pula  oleh  Imam  Titmidzi  yang  mengatakan,

“Hadist ini hasan dan shahih.” Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir.

Ghibah  adalah  haram  berdasarkan  ijma’.  Tidak  ada  pengecualian

mengenai perbuatan ini kecuali bila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat, seperti

penetapan  kecacatan  oleh  perawi  hadist,  penilaian  keadilan,  dan  pemberian

nasihat.  Demikian  pula  ghibah  yang  sejenis  dengan  ketiga  hal  ini.  Sedangkan

selain itu, tetap berada dalam pengharaman yang sangat keras dan larangan yang

sangat kuat. Itulah sebabnya Allah SWT menyerupakan perbuatan ghibah dengan

memakan  bangkai  manusia  yang  sudah  menjadi  bangkai.  Sebagaimana  yang

telahh difirmankan Allah SWT, “Sukakah salah seorang diantara kamu memakan

daging saudaranya yang sudah mati?” Yaitu, sebagaimana kamu membenci hal ini

secara naluriah, maka kamu npun harus membencinya berdasarkan syariat, karena

hukumnya akn lebih hebat  dari sekadar  memakan bangkai manusia.  Dan jalan

pikiran ini merupakan cara untuk menjauhkan diri dari padanya dan bersikap hati-

hati terhadapnya, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah saw. berkenaan



dengan  orang  yang  mengambil  kembali  apa  yang  telah  diberikannya,  “Seperti

anjing yang muntah, kemudian memakan kembali muntahannya itu.”

Berdasarkan  tafsiran diatas  dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa dugaan

atau  prasangka yang  tidak  berdasar  adalah  dosa.  Biasanya,  dugaan  yang tidak

berdasar  dan  mengakibatkan  dosa  adalah  dugaan  buruk  terhadap  pihak  lain.

Sedangkan  ghibah/menggunjing,  adalah  menyebut  oranglain  yang  tidak  hadir

dihadapan  penyebutnya  dengan  sesuatu  yang  tidak  disenangi  oleh  yang

bersangkutan.  Walaupun  keburukan  yang  diungkap  oleh  penggunjing  tadi

memang disandang oleh objek  ghibah,  ia  tetap terlarang.  Akan tetapi  larangan

tersebut tidak  berlaku  untuk sekian  banyak alasan antara  lain:  meminta  fatwa,

Menyebut  keburukan  seseorang  yang  memang  tidak  segan  menampakkan

keburukannya  dihadapan  umum,  Menyampaikan  keburukan  seseorang  kepada

yang  berwenang  dengan  tujuan  mencegah  terjadinya  kemungkaran,

Menyampaikan  keburukan  seseorang  kepada  siapa  yang  sangat  membutuhkan

informasi  tenteng  yang  bersangkutan,  Memperkenalkan  seseorang  yang  tidak

dapat dikenal kecuali dengan menyebut aib/kekurangannya.

Dengan menghindari  prasangka  dan  ghibah,  maka  tidak  akan  muncul

benih perpecahan dalam lingkungan sosial masyarakat sehingga tercipta hubungan

yang harmonis  dalam lingkungan sosial masyarakat  dimana setiap orang dapat

bergaul dengan penuh rasa aman dan damai. Masing-masing mengenal anggota

masyarakat lainnya sebagai seorang manusia yang disenangi, tidak dibenci atau

dihindari.



SURAT AL-NAHL AYAT 125

A. Teks Ayat

للدين وا ب ه  ا إ إيلل للد قضللى ربللك أ تع
م أ لل أحللد للد ا غللن  لل ي إحسلل إ
م ق  م  م أف  ت م  ت 

يم ( ن23قو  ذ  م ج ا اخ   (
ا م رب صللغ م  ق ر ارحم حمة  ا

)24(
B. Terjemah

23.  Dan  Tuhanmu  telah  memerintahkan  supaya  kamu  jangan

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara

keduanya  atau  kedua-duanya  sampai  berumur  lanjut  dalam

pemeliharaanmu, maka sekali-kali  janganlah kamu mengatakan

kepada  keduanya  perkataan  "ah"  dan  janganlah  kamu

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan

yang  mulia. 24.  Dan  rendahkanlah  dirimu  terhadap  mereka

berdua  dengan  penuh  kesayangan  dan  ucapkanlah:  "Wahai

Tuhanku,  kasihilah  mereka  keduanya,  sebagaimana  mereka

berdua telah mendidik aku waktu kecil."

C. Penjelasan

Dalam ayat ini membahas 16 masalah :

Pertama ضضضى  : ق  “  Memerintahkan  “.  Maksudnya  ,  memerintahkan,

mengharuskan dan mewajibkan.

Kedua : Allah SWT memerintahkan bertauhid dan beribadah kepada-Nya.

Dan  menjadikan  bakti  kepada  kedua  orang  tua  selalu  dibarengkan  dengan

beribadah  kepada-Nya.  Sebagaimana  telah  membarengkan  terimakasih  kepada



keduanya dengan bersyukur kepada-Nya. Allah berfirman, ك أل تعبدو إل إياه ى ر وق

ضضضدي إحسضضضانا ا Dan“ و  Tuhanmu  telah  memerintahkan  supaya  kamu  jangan

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu

dengan sebaik-baiknya”.

            Ketiga : Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah ihsan (berlaku

baik)  kepeda  keduanya  dengan  tidak  menunjukan  pertentangan  atau  durhaka

kepada keduanya. Karena tindakan seperti itu disepakati termasuk dosa besar.

Hal tersebut dijelaskan dalam sunnah sebagaimana tercantum dalam shahih dari

Abdullah bin amru,

“Sesungguhnya di antara dosa besar itu adalah seseorang yang mencaci kedua

orang  tuanya”.  Para  sahabat  berkata,  “Wahai  Rasulullah  apakah  (ada)

seseorang  yang  mencaci  orang  tuanya  sendiri?”.  Beliau  menjawab,  “  Ya

(ada),yaitu seseorang yang mencaci ayah orang lain berarti ia mencaci ayahnya

sendiri,  kemudian  ia  mencaci  ibu  orang lain  berarti  ia  telah  mencaci  ibunya

sendiri.

            Keempat  :  durhaka  terhadap  orang  tua  adalah  menentang  maksud

keduanya yang bersifat mubah.  Sebagaimana berbakti  kepada keduanya adalah

menuruti apa yang menjadi maksud keduanya. Dengan demikian jika keduanya

atau salah satu dari keduanya memerintahkan suatu perintah kepada anaknya, mak

ia wajib menaatinya jika perintah itu bukan suatu kemaksiatan dan selama yang

diperintahkan itu merupakan hal hal yang mubah (boleh) dan termasuk mandub

(dianjurkan). Sebagia ulama berpandangan bahwa perintah kedua orang tua untuk

hal-hal yang mandub maka menjadi bertambah kuat ke mandubnya itu. 

Kelima  :  At-Tirmidzi  meriwayatkan  dari  Ibnu  Umar,  ia  berkata,”  Aku

memiliki seorang istri yang aku cintai. Sedangkan ayahku membencinya sehingga

memerintahkanku agar aku menceraikannya namun aku menolaknya.

Keenam  :  Dalam  Ash-Shahih   terlansir  riwayat  dari  Abu  Hurairah,  ia

berkata,  “Datang  seorang  pria  kepadanya  Nabi  SAW lalu  berkata,  “Siapakah

orang  yang  paling  berhak  aku  perlakukan  denga  biak  ?”  Beliau  menjawab,

“Ibumu”. Ia bertanya lagi, “ Kemudian siapa lagi?”  Beliau menjawab, “Ibumu”.



Ia bertanya lagi, “ Kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab, “Ibumu”. Ia bertanya

lagi, “ Kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab, “Ayahmu”. 
                Hadist ini menunjukan bahwa kecintaan dan kasih sayang kepada ibu harus

tiga  kali  lipat  dari  kecintaan  terhadap  ayah.  Hal  itu  karena  Nabi  SAW

menyebutkan ibu Sampai tiga kali, sementara Ayah hanya sekali saja.

Jika makna ini dihayati maka akan tearlihat jelas bahwa kepayahan mengandung,

melahirkan, menyusui, dan mendidik hanya  khusus pada diri.

Ketujuh: Bakti kepada orang tua tidak khusus ketika kedua orangtua itu

muslim.Bahkan  sekalipun  keduanya  kafir,berbakti  dan  berbuat  baik  kepada

keduanya  tetap  wajib,apalagi  jika  keduanya  kafir  dzimmi (yang  berhak  hidup

damai). Allah SWT berfirman  “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik

dan berlaku adil  terhadp orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan

tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.” (Qs.Al Mumtahanah [60]: 8) 

Kedalapan: Di antara berbuat baik kepada orang tua adalah jika ditentukan

untuk  berangkat  berjihad  mak  hendaknya  berjihad  dengan  izin  keduanya.”ada

seorang pria datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berjihad.Maka beliau

menjawab ,”Ya”.beliau bersabda,”Berjihad dengan berbakti pada keduanya.” 

Sedangkan  lafazh Muslim di selain Ash-Shahih : 

Ia  berkata,”Ya,aku  meninggalkan  keduanya  dalam  keadaan  menangis”.Beliau

bersabda  ,”Kembalilah  dan  buat  keduanya  tertawa  sebagaimana  engkau  telah

membuat keduanya menangis.” 
                Kesembilan : para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan kedua orang

tua yang musyrik, apakah anaknya harus keluar dengan izinnya , jika jihad adalah

salah  satu  fardhu  kifayah.  Ats-Tsauri  mengatakan,”  tidak  boleh  berperang

melainkan dengan izin kedunya.”

            Asy-Syafi’i  berkata,  “  boleh  baginya  berperang  dengan  tanpa  izin

keduanya.”

            Ibnu Al Mundir berkata, “ para kakek adalah para ayah sedangkan para

nenek  adalah  para  ibu,  sehingga  seseorang  tidak  boleh  beperang  dengan  izin

mereka. Dan aku tidak mengetahui adanya indikasi yang mewajibkan itu kepada

saudara dan kerabat lainnya.”



            Sedangkan Thawus melihat bahwa berbuat baik kepada saudara-saudara

lebih baik dari  pada jihad dijalan Allah ‘Azza wa Jalla.’

            

Kesepuluh: Diantara faktor  menyempurnakan bakti  kepada kedua orang

tua  adalah  menyambung  silaturrahim  kepada  para  sahabat  atau  temannya.

Rasulullah juga memberikan hadiah kepada kawan-kawan Khadizah sebagai bakti

beliau kepadanya dan memenuhi janjinya,  karena dia adalah istri  beliau.  Maka

apalagi apalagi dengan kedua orang tua .

            Kesebelas:  Firman Allah SWT: “jika salah seorang diantara keduanya atau

kedua-duanya  sampai  berumur  lanjut  dalam  pemeliharaanmu.”  Dikhususkan

ketika  mas  lanjut  usia  karena  ini  adalah  masa  di  mana  keduanya  sangat 

membutuhkan baktinya karena perubahan kondisi pada keduanya yang melemah

faktor usia yang tua. Karena keduanya dalam kondisi ini telah menjadi tanggung

jawab anaknya. Keduanya sangat membutuhkan perhatian dari orang yang dulu

pernah diurusinya diwaktu kecil, yaitu dari anak-anaknya.

            Selain itu juga masa yang lama berada bersama seseorang kadang-kadang

menimbulkan kebosanan dan kejenuhan sehingga menstimulasi  emosi  terhadap

keduia  orang  tuanya.  Untuk  mengantisipasi  situasi  ini,  maka  dianjurkan  agar

sianak  tetap  berbicara  dengan  baik  dan  lemah  lembut  terhadap  kedua  orang

tuanya,dengan demikian dia akan selamat dari segala cela dan aib. Maka Allah

SWT  berfirman:  “Maka  sekali-kali  janganlah  kamu  mengatakan  kepada

keduanya  perkataan  ‘ah’ dan  janganlah  membentak  mereka  dan  ucapkanlah

kepada mereka perkataan yang mulia.”

            Orang bahagia adalah orang yang segera menggunakan kesempatan untuk

berbakti  kepada  kedua  orang  tuanya  agar  tidak  terkejar  dengan  kematian

keduanya sehingga akan menyesali semua itu. Sedangkan orang sengsara adalah

orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi bagi orang yang telah

sampai kepadanya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua.

Kedua  belas :  Firman  Allah  SWT:  “maka  sekali  kali  janganlah  kamu

mengatakan  kepada  keduanya  perkataan  ‘ah’.”  Maksudnya,  jangan  katakan



keduanya ucapan-ucapan yang di  dalamnya sekecil apapun yang menyedihkan.

Dari Abu Raja’ Al Utharidi, “Ah,adalah ucapan yang buruk lagi kasar.”

Mujahid berkata.”Artinya:Jika anda ,mendapatkan kedua orang tau dalam

kondisi  lanjut  usia  lalu  ia  buangt  aiar  besardan  aie  kecil,maka janganlah  anda

keduanya  lalu  anda  ucapkan  ah.”  Sedangkan  maksud ayat  ini  lebih  luas  dari

makna ini.

            Uff dan tuff adalah kotoran kuku,  dan juga dikatakan terhadap apa-apa

yang menggelisahkan dan memberati. Al-Azhari berkata,”Uff juga sesuatun yang

sangat hina. Sedangkan Abu Amru bun Al-Ala’berkata,”Uf adalah kotoran di sela-

sela kuku sedangkan tuff adalah potongannya.” Az-Zujjaj berkata.”Arti uff dalah

busuk,”.  Para ulama kita berkata,”ucapan ‘ah’ terhadap kedua orang tua adalah

ucapan yang paling  hina karena  dengan ucapan itu  menolak  keduanya dengan

penolakan yang termasuk kufur nikmat,kufur dan menolak wasiat Al-Quran.

Ketiga belas : firman Allah SWT      “Dan janganlah kamu membentak

mereka.”  An-Nahru  :  Membentak  dan  berbicara  kasar  kepadanya.  “Dan

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. ” Maksudnya,yang lembut dan

indah. Seperti: Wahai bapakku dan hai ibuku,dengam tidak menyebut nama atau

julukannya. Demikian dikatakan oleh Atha’. Sedangkan Ibnu Al Baddah At-Tujibi

berkata, “ Saya katakan kepada Said bin Al Musayyab bahwa semua yang ada di

dalam Al-Qur’an mengenai berbakti kepada kedua orang tua telah saya ketahui,

kecuali firman-Nya,”  Dan ucapkanlah kepada  mereka perkataan yang mulia”.

Apakah perkataan yang mulia itu?. Ibnu Al Musayyab menjawab,”ucapan seorang

hamba yang bersalah kepada kedua orang tuanya yang kasar dan keras.”1187

            Keempat belas: Firman Allah SWT, “Dan rendahkanlah dirimu terhadap

mereka  berdua  dengan  penuh  kesayangan  .“ Ini  adalah  bahasa  kiasan yang

berkenaan dengan lemah lembut dan kasih sayang serta merendah diri dihadapan

kedua  orang  tua  sebagaimana  rendah  diri  seorang  rakyat  terhadap  seorang

pemimpin  sebagaimana  di  tunjukan  kepadanya  oleh  Sa’id  bin  Al  Musayyab.

Hafsh mengambil  gambaran  dengan  ‘sayap’ dan  menjadikannya  rendah adalah

serupa dengan sayap burung ketika merendahkan sayap untuk anaknya.



            Kelima belas :  Dan didalam ungkapan adalah untuk menjelaskan jenis.

Maksudnya,  sungguh  rendah  diri  adalah  bagian  dari  rahmat  yang  kokoh

bersemayam didalam jiwa. Dan juga bisa untuk menunjukan tujuan akhir.

            Kemudian  Allah  SWT  memerintahkan  para  hambanya  agar  berkasih

sayang  kepada orang tua mereka  dan  mendo’akan mereka.  Hendaknya engkau

menyayangi  keduanya  sebagaimana  keduanya  menyayangimu  dan  juga  lemah

lembut kepada keduanya sebagaimana keduanya lemah lembut kepadamu. Karena

keduanya  telah  menolongmu  ketika  kamu  masih  kecil,  bodoh  dan  sangat

membutuhkan  sehingga  keduanya  mengutamakanmu  dari  pada  diri  mereka

sendiri.  Keduanya  begadang  dimalam  hari,  keduanya  lapar  demi

mengenyangkanmu,keduanya  berpakaian  compang-camping  demi  memberikan

pakaian untukmu, maka kamu tidak akan bisa mebalas kebaikan keduanya kecuali

ketika keduanya telah lanjut usia sampai batas usia mereka tidak berdaya seperti

kamu masih kecil,lalu kamu mengurusinya dengan baik sebagaimana keduanya

telah mengurusmu dengan baik pula. Dengan demikian kedua orang tua memiliki

hak untuk diutamakan.

            Keenam belas : Firman Allah SWT: “sebagaimana mereka berdua telah

mendidiku.”  Pendidikan secara khusus disebutkan agar para hamba ingat bahwa

kasih  sayang  kedua  orang  tua  dan  kelelahan  kedua  orang  tua  adalah  dalam

mendidik. Sehingga hal itu dapat menambah kasih sayang dan sikap lemah lembut

kepada keduanya. Semua ini untuk kedua orang tua yang mukmin.

Penafsiran Ayat

بضض ضضد  غضض  دي إحسانا إما يب ا ك أل تعبدو إل إياه و ى ر وق

ا ي ل  ا ق ا وق  ا أف ول ت ا  ت  ا أو  أحد

ضضان ضضا ر ضضا  رح ضضة وقضض ر  ح ضضذ مضض  ا جضضا  خ  و

صغ



“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya
perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua
dengan penuh kesayangan  dan ucapkanlah:  “Wahai  Tuhanku,  kasihilah mereka
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

Berdasarkan  ayat  di  atas,  tampaknya  yang menjadi  titik  sentral  dalam

masalah bir al-walidain adalah anak, maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak

menjadi bahasan utama. Hal ini bisa disebabkan adanya suatu anggapan bahwa

orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak. 

Menurut  Said  Qutub  orang  tua  itu  tidak  perlu  lagi  dinasehati  untuk

berbuat  baik  kepada  anak,  sebab  orang  tua  tidak  akan  pernah  lupa  akan

kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa

akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan

dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian

anak  perlu  melihat  ke  belakang  untuk  menumbuh-kembangkan  generasi

selanjutnya.  Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal

yang perlu dipertimbangkan.

Hal pertama yang teranalisa dalam penjelasan kedua ayat tersebut adalah

kewajiban orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik. Hal ini dapat dilihat

dalam penafsiran ayat   wa bilwalidaini ihsana. Dalam penafsiran penggalan ayat

tersebut, anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua

telah  berbuat  ihsan  kepada  anak;  mengandung  selama  sembilan  bulan,

memberikan  kasih  sayang  dan  perhatian  sejak  dari  proses  kelahiran  hingga

dewasa.

             Dengan demikian, perintah anak untuk berbuat  ihsan kepada orang tua

menjadi  wajib  dengan  syarat  orang  tua  telah  terlebih  dahulu  berbuat  ihsan

kepadanya. Ihsan orang tua terhadap anak sangat urgen sebab seorang anak yang

dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan lemah tidak berdaya,  tidak tahu apa-apa,

dan perlu  pertolongan orang lain.  Untuk mengatasi  ketidakberdayaannya,  anak



sangat bergantung sepenuhnya kepada orang tua dan menunggu bagaimana arahan

dan didikan yang akan diberikan kepadanya.

Hal  kedua  yang  dapat  dijadikan  konsep  pendidikan  emosional  anak

adalah,  ayat  berikut:  “Jika  salah seorang di  antara keduanya atau

kedua-duanya  sampai  berumur  lanjut  dalam pemeliharaanmu,

maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya

perkataan  "ah"  dan  janganlah  kamu  membentak  mereka  dan

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Kondisi  lemah  anak  yang  masih  kecil  dalam asuhan  orang  tua  sama

halnya dengan kondisi orang tua yang telah tua renta dalam asuhan anak. Ketika

Allah  mewajibkan  anak  untuk  berbuat  baik  kepada  orang  tua  sebagai  balasan

orang tua yang telah memperlakukan anak dengan baik dan susah payah ketika

anak kecil,  maka secara otomatis orang tua juga dituntut hal  yang sama yakni

memperlakukan anak dengan baik; tidak bersikap yang menunjukkan kebosanan

dan kejemuan secara lisan maupun bahasa tubuh. Berkaitan dengan hal ini, orang

tua seharusnya tidak mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak

memerlukan  perhatian  dan  kasih  sayang.  Meskipun  belum bisa  berpikir  logis,

anak tetap memerlukan kasih sayang dan cinta orang tua. Pemberian materi yang

banyak  tanpa  dibarengi  dengan  perhatian  dan  rasa  cinta  dari  orang  tua  akan

membuat  anak  merasa  tidak  ada  ikatan  emosi  antara  dirinya  dan  orang  tua.

Akibatnya  anak  tidak  peka  terhadap  apa  yang  dirasakan  oleh  orang  tuanya,

apalagi ketika orang tua telah renta.

Memperlakukan  anak  dengan  lemah  lembut  dan  penuh  kasih  sayang

bukan hanya membantu anak berkembang dengan positif tetapi juga memudahkan

orang  tua  untuk mengontrolnya.  Di saat  orang  tua  bersikap  lemah lembut  dan

sayang kepadanya, maka anak tersebut akan mudah untuk diajak kerjasama dan

akan bersikapmenurut. Memperhatikan aspek psikologis anak dapat diwujudkan

dengan sikap dan perkataan. Allah mewajibkan anak untuk berkata lemah lembut

dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah

berlaku  sabar,  bersikap  lembut  dan  tidak  menghardik  anak.  Dengan  demikian



orang  tua  juga  dituntut  untuk  lemah  lembut  dalam  perkataan  dan  tidak

menghardik anak.

Anak  kecil  yang  belum bisa  berpikir  rasional  dan  logis  sama  halnya

seperti  orang  tua  yang  telah  pikun.  Anak  kecil  tentunya  akan  merasa  senang

dengan dunianya. Misalnya anak kecil mempermainkan kotorannya sendiri yang

menurut daya nalar anak apa yang dilakukannya tersebut baik dan menyenangkan.

Meskipun  hal  demikian  belum tentu  logis  dan  baik  menurut  pemikiran  orang

dewasa.  Dalam  hal  ini  orangtua  perlu  bersikap  sabar.  Penghinaan  dan  celaan

adalah tindakan yang dilarang dalam pendidikan, sekalipun terhadap bocah kecil

yang belum berumur satu bulan. Anak bayi sangatlah peka perasaannya. Ia dapat

merasakan orang tua tidak senang dan tidak menyukainya melalui sikap, bahkan

yang masih tersirat dalam hati orang tua, lebih-lebih lagi melalui perkataan yang

jelas.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil

memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik atau qaulan karima. Tutur kata

yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada

kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar

tanpa  terkendali.  Dan  perkataan  kasar  serta  hardikan  tidak  disenangi  anak,

walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan

oleh  anak  bahwa  kata-kata  yang  tidak  lemah  lembut  merupakan  bukti

ketidaksenangan orangtua terhadapnya.



SURAT AL-AN’AM AYAT 107-108

A. Teks Ayat

ههم لنههاك علي هها ج ا أشر و ل  و شاء 
يهه ( ههم ب هها أههت علي و) 107حفيظهها و

ل يس  ل  ع  دو  ذ  س 
و بغير علم  م ثههمع ل ة ع نا  أ ذ ز

ل ( ا  ا  م ب ئ ين م  رج م  ب ى  إ
108(

B. Terjemah

107)  Dan  kalau  Allah  menghendaki,  niscaya  mereka  tidak

memperkutukan(Nya).  Dan  Kami  tidak  menjadikan  kamu

pemelihara  bagi  mereka;  dan  kamu  sekali-kali  bukanlah

pemelihara  bagi  mereka. 108)  Dan  janganlah  kamu  memaki

sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena

mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa

pengetahuan.  Demikianlah  Kami  jadikan  setiap  umat

menganggap baik  pekerjaan  mereka.  Kemudian  kepada Tuhan

merekalah  kembali  mereka,  lalu  Dia  memberitakan  kepada

mereka  apa  yang  dahulu  mereka  kerjakan. (QS.  Al-An’am

[06]:107-108)

C. Penjelasan
1. Mufradat

له ع م دون ا ن ي ع  memaki sesembahan selain Allah : ي

yang diyakini umat lain, maksudnya adalah berhala-berhala yang

disembah kaum musyrik Qurais.



وا اء وظل bermakna :  ع  yakni melampaui batas atau , اعت

zalim.

ر عل .tidak tahu ,ج maknanya adalah : بغ

ل  demikian Allah jadikan setiap umat : كذ ك زي ع

menganggap baek semua perbuatannya, baik itu perbuatan 

tercela atau baik. 

ب مرج ى   hakikat kebenaran dari soal keyakinan orang : إ

lain itu dikembalikan kepada Allah.

2. Sebab Nuzul

Abdur  Razzaq  telah  meriwayatkan  dari  Ma’mar,  dari  Qatadah,  bahwa

dahulu  orang-orang  muslim  sering  mencaci  maki  berhala-berhala  orang-orang

kafir, maka orang-orang kafir balas mencaci maki Allah dengan melampaui batas

tanpa pengetahuan.  Oleh sebab itu, turunlah ayat ini untuk memperingati kaum

mukmin agar tidak mencaci sesembahan umat lain.

Dalam riwayat lain diceritakan: Ketika Abi Thalib menjelang ajal, orang-

orang  kafir  Quraisy  berkata:  “Pergilah  kamu  kepada  Abi  Thalib,  Perintahkan

kepadanya  agar  melarang  Muhammad  berdakwah.  Sebab  kita  merasa  malu

membunuh Muhammad setelah dia meninggal”. Sehubungan dengan itu  tokoh-

tokoh kafir Quraisy yang terdiri dari Abu Sufyan, Abu Jahal, Nadhir bin Harits,

Umayyah, Ubayyin, Uqbah bin Abi Mu’ith, Amru bin Ash dan Aswad bin Bukhari

mengutus seorang laki-laki yang bernama Muthalib untuk meminta izin kepada

Abi  Thalib,  bahwa para  pembesar  Quraisy akan menghadap.  Muthalib  berkata

kepada  Abi  Thalib:  “Wahai  Abi  Thalib,  para  pembesar  kaummu meminta  izin

untuk  menghadap  kepadamu”.  Abi  Thalib  mengizinkan  mereka  menghadap.

Ketika  mereka  telah  menghadap,  langsung berkata:  “Wahai  Abi  Thalib,  kamu

adalah pembesar  dan penghulu kami.  Muhammad telah menyakitkan kami dan

menghina  sesembahan  kami.  Kami  menghendaki  kamu  berkenan  mengundang



Muhammad  untuk  menasihati  agar  tidak  mencaci  maki  tuhan-tuhan  kita  dan

mengajak kepada Tuhannya”.  Kemudian Rasulullah saw. Dipanggil,  dan beliau

segera  menghadap  Abi  Thalib.  Abi  Thalib  berkata  kepada  Rasulullah:  “Wahai

Muhammad,  ini  bersabda:  “Apa  maksud  kalian?  Mereka  menjawab:  “Kami

mengajak  dan  menginginkan  adanya  perdamaian.  Kami  menginginkan  kamu

meninggalkan caci makian terhadap tuhan kami dan menghentikan ajakan untuk

beribadah kepada Tuhanmu”. Sabda Rasulullah saw: “Bersediakah kamu untuk

memenuhi  permintaanku  mengucapkan  satu  kalimat  yang  bisa  menciptakan

kedamaian  di  kalangan  bangsa  Arab  dan  orang-orang  yang  di  sekitarnya,

sekiranya aku mengabulkan permintaan itu?”. Abu Jahal berkata: “Demi Ayahmu,

akan aku penuhi sepuluh kali lipat apa yang kamu pinta. Kalimat apakah itu?”.

Jawab Rasulullah saw: “Bacalah Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan

Allah”. Mendengar jawaban Rasulullah saw ini mereka menolak dengan keras,

sehingga Abi Thalib berkata: “Wahai anak saudaraku, ucapkanlah kalimat yang

lain. Sebab kaummu ini merasa tersentak hatinya mendengar kalimat itu”. Jawab

Rasulullah  saw:  “Wahai  pamanku  tercinta,  demi  Allah  aku  tidak  akan

mengucapkan kalimat selain  la ilaaha illallah  sekalipun matahari diletakkan di

tanganku”. Mendengar jawaban ini mereka sangat marah dan naik pitam seraya

berkata: “Wahai Muhammad, kamu akan menghentikan diri dari menghina dan

mencaci  maki tuhan-tuhan kami atau kami mengadakan serangan balik dengan

mencaci  maki  Tuhan  sesembahanmu?”.  Sehubungan  dengan  itu  Allah  swt

menurunkan  ayat  ke-108 sebagai  larangan  bagi kaum muslimin  mencaci  maki

sesembahan orang-orang kafir. Hal mana agar mereka tidak mencaci maki Allah

swt.

3. Penjelasan Tafsir 

Kalau Allah mau, semua penduduk dunia ini beriman kepada Allah, tapi

Allah  hendak  menguji  hambaNya  dan  mengundang  mereka  beriman  melalui

kesadaran  dan  bukti-bukti  Allah  yang  Allah  berikan,  termasuk  dengan



menghadirkan  para  utusanNya,  yang  bertugas  mengajak,  menasehati  dan

menjelaskan; bukan memaksa, menindas atau meneror mereka.

Keragaman keyakinan yang dianut manusia adalah sebuah keniscayaan

yang  tidak  bisa  kita  pungkiri.  Allah  sendiri  sebagai  pencipta  manusia

menghendaki  demikian  sebagai  sunnatullahnya.  Maka  jika  kita  perhatikan

penduduk  bumi  dari  segala  zaman,  keyakinan  mereka  tentang  Tuhan  sangat

beragam.  Maka umat  Islam yang mendapat  hidayah  iman  kepada  Allah  harus

sadar  tentang keragaman ini.  Karena hidayah iman itu  adalah  hak disisi  Allah

semata. Hatta Rasulullah sebagai pembawa risalahNya, tidak punya kewenangan

hidayah itu. Yang bisa beliau lakukan hanya memintakan hidayah. Sebagaimana

ketika beliau berdoa agar salah satu dari tokoh Qurays diberi hidayah iman antara

Umar  bin Khattab  dan Abu Jahal.  Dan yang Allah kabulkan adalah Umar  bin

Khattab.

Jadi, tidak perlu marah atau sedih kalau orang musyrik atau orang-orang

di sekitar  kita  tidak  menghiraukan dakwah Islam.  Nabi  pun pernah diingatkan

”Kalau  seandainya  Tuhanmu  menghendaki,  tentu  berimanlah  semua  manusia

dibumi.  Maka  apakah  engkau  (Muhammad)  akan  memaksa  manusia  hingga

mereka menjadi orang-orang yang beriman semua? ( QS Yunus 10:99).

Petikan  ayat  107  di  atas  lebih  jauh  lagi  menegaskan  bahwa  Nabi

bukanlah “hafizh” dan “wakil” mereka. Tafsir Sayyid Thanthawi menjelaskan:

ههم حفظ علي ا  في م  لناك علي ا ج ي أى: و م ب ت علي ا أ ا و في م  لناك علي ا ج وق و

هها أههت هها، وإ ي صههر  م و هه ههم أ يهه ههدبر علي م ب ت علي ا أ ا و م علي از م و حاس م  ا أع

ليهههغ ههه  يف Bukanlah“ و  engkau  sebagai  “hafizh”  mereka  yang  bermakna

mengawasi untuk memberi sanksi dan ganjaran, dan engkau juga bukan “wakil”

yang mengatur urusan mereka dan mengelolanya. Sesungguhnya tugas engkau itu

hanya menyampaikan (tabligh).” 

Penjelasan di atas senada dengan ayat-ayat lainnya:



“Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah)” (Asy-Syura:

48) “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang

memberi  peringatan.  Kamu  bukanlah  orang  yang  berkuasa  atas  mereka”  (Al-

Gasyiyah:  21-22)  “karena  sesungguhnya  tugasmu  hanya  menyampaikan  saja,

sedangkan Kami lah yang menghisab amalan mereka” (Ar-Ra’d: 40) 

Setelah  mengupas  posisi  Nabi  Muhammad  di  atas,  menurut  Sayyid

Thantawi tibalah di ayat selanjutnya Allah memberi petunjuk kepada keagungan

akhlak: melarang untuk memaki sesembahan orang lain.

Ijinkan saya mengutip penjelasan Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir

al-Munir:

ههة هه آ ني عهه  ههؤ هه و ى  هها لهه  ههى  ن
فسهه ر عليهه  ة، إ أ  صل ي  ا  ، وإ  ي ر

هه ، و ني ههؤ ي بس إ  ر قابلة  ا، و  ن أعظم 
. ا ب ع ا  ا  سههلل  إ إ   هها  سهه أ  

هه عهه هها  ب لهه إ  هه دو  ا  ع ي   ر ة  آ
هه ل ههم  ن ههاوز  ا و ل ا، أ  و ل ع وج ع م   
ههم بقهه ن ، ج  ني ههؤ ههة  ا ة،  هها ا و س  
ة إ صل طاعة أو  ذ  على أ  . و ى وعظ ا ل 

رك، “ فس  صية أو  ى  أد إ
Allah SWT melarang Rasul dan orang beriman dari memaki tuhan kaum

musyrikin.  Boleh  jadi  ada  kemaslahatan  dalam  memaki  tuhan  mereka,

namun  mafsadat  (kerusakan)nya  jauh lebih  besar,  yaitu  mereka  akan

membalas  dengan memaki  Allah  kelewat  batas,  untuk  melecehkan  orang

beriman,  tanpa  mereka  memiliki  pengetahuan  akan  kebesaran  Allah.  Ini

menunjukkan  bahwa  ketaatan  atau  kemaslahatan  jika  membawa  kepada

kemaksiatan atau kerusakan, maka tinggalkanlah.” 

Dengan  kata  lain,  kalau  kita  memaki  sesembahan  mereka  (meskipun

dilandasi tujuan baik agar mereka tidak sesat) namun, kita bisa menjadi penyebab

dari  cacian  yang  mereka  tujukan  kepada  Allah  SWT. Jangan  sampai  gegara



dakwah kita yang tidak santun, Allah yang kena caci-maki. Maka dua kaidah bisa

kita pakai dalam dakwah, yaitu dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih

(menolak kejahatan diutamakan daripada mengambil manfaat) dan juga Sadd al-

Dzari’ah, yaitu menutup semua pintu yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Dakwah itu mengajak kebaikan dengan cara yang baik, sehingga hasilnya

pun baik. Kalau kita berdakwah dengan bahasa yang baik, tanggapan mereka bisa

baik dan bisa buruk; tetapi kalau kita menggunakan bahasa kasar dan caci-maki,

boleh jadi mereka akan membalas caci-maki kita dengan lebih kasar lagi. 

Itulah sebabnya, Allah singgung dalam ayat di atas bahwa setiap umat

memandang  indah  amal  mereka  masing-masing.  Tabiat  manusia  memang

demikian yaitu menganggap baik apa yang mereka kerjakan dan yakini.  Orang

musyrik menganggap baik sesembahan mereka dan cara mereka menyembah, kita

pun demikian. Karena itu janganlah saling memaki.

Mari kita tunjukkan siapa yang paling baik akhlaknya dalam berdakwah.

Tidak perlu kita menunjukkan keindahan agama kita dengan mengolok-olok atau

memaki sesembahan dan ajaran agama orang lain. Kita tunjukkan keindahan dan

kebenaran Islam dengan akhlak yang mulia. Ibaratnya, kalau yakin dan percaya

diri  dengan  kecantikan istri  sendiri, maka tidak  perlu  mengejek kejelekan  dan

membuka aib istri tetangga.



SURAT AL-A’RAF AYAT 199

A. Teks Ayat

عععن عععرض  رف وأ ععع وأمعععر بعععال ل خعععذ 
ين  لجاه

B. Terjemah
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta 

berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

C. Penjelasan

1.    Al-I’rab/ العراب  

Kosa kata yang terdapat dalam ayat ini adalah kata خذ (khudz) merupakan

 bentuk  fi’il (kata  kerja)  amar mabni sukun fa’ilnya  anta (kamu; Muhammad),

artinya ambilah / jadilah. Kata فو   adalah bentuk (al-‘afwa) ا  maf’ul dari lafadz

khudz, dibaca  nashab, tandanya fathah yang tampak diakhirnya dan merupakan

isim mufrod, artinya maaf / pemaaf. Selanjutnya kata أمر   (wa’mur) yang terdiri

dari  huruf  wawu athof (penghubung)  dengan  “khudz”,  fi’il  amar  (kata  kerja

bentuk perintah) mabni sukun, fa’il-nya anta, artinya perintahlah. 

Kalimat ر   (bil ‘urfi) merupakan kalimat  Jar majrur, ba’ huruf jar,

lafadz ma’ruf dijarkan oleh ba’, alamatnya kasroh di akhir kalimat dan merupakan

isim  mufrod.  Kata رض   أع  (wa a’ridh)  terdiri  dari  wawu  athof (penghubung)

dengan  khudz,  fi’il  amar  mabni  sukun,  fa’ilnya  anta,  artinya  “berpalinglah”.

Terakhir adalah kata ين ه ج merupakan kalimat Jar majrur, yaitu (an jahilin‘) عن ا

huruf  ‘an yang  merupakan  huruf  jar,  lafadz  al  jaahiliina dijarkan  oleh  ‘an,

alamatnya  ya’ dan  merupakan  jama’  mudzakar  salim,  artinya  dari  orang-orang

yang bodoh. 

2.    Al-Balaghah / غة  ا

Kalimat  dalam  ayat  ini  menggunakan  kata-kata  yang  sedikit  namun

memiliki makna yang sangat luas. Ayat dalam QS. Al-A’raf : 199 menggunakan



kata-kata  yang  pendek  namun  isinya  telah  menghimpun  keseluruhan  akhlaq-

akhlaq mulia secara keseluruhan. 

Kalimat dan kata dalam ayat ini menggunakan  ijaz qishar yaitu bentuk

susunan  kalimat  yang  makna-maknanya  melebihi  lafadznya.  Sebagai  contoh

lafadz و  ف (al-‘afwa) ا  yang  bermakna  “permaafan”  telah  menghimpun  akhlaq-

akhlaq yang mulia mencakup padanya budi pekerti yang halus dan agung. Sebab

di dalam pemaaf, juga memasukkan budi memberikan maaf kepada orang yang

berbuat jahat. 

Kalimat  al-‘urf  adalah bentukan dari kata  al-ma’ruf  yang berarti segala

bentuk kebaikan yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat. Perbuatan

ma’ruf  diantaranya  adalah  menyuruh  berbuat  yang  ma’ruf,  melakukan  hal-hal

yang  baik,  menyambung  silaturrahmi  dan  perbuatan  lainnya.  Selain  itu  juga

bermakna  mencegah  lisan  dari  dusta,  memejamkan  mata  dari  segala  yang

diharamkan, dan sebagainya.

3.    Mufaradat Lughawiyah/ ة و فردات ا  ا

Ayat  ini  menggunakan beberapa kata,  yaitu:   kata  Al-Afw (فو (ا  secara

etimologi  (bahasa)  berarti  “memaafkan  dan  mengampuni”.  Sedang  secara

terminology  (istilah)  yaitu  memberi  kemudahan  dalam  bermuamalah  dengan

sesama manusia tanpa melakukan sesuatu yang memberatkannya. Kata Al-Urf (

ر (ا  berarti  “kebajikan”.  Kata ini  juga identik  dengan  istilah  al-ma’ruf yang

berarti  sesuatu  yang  diperintahkan  oleh  syara.  Kata  “Jahilin” ين)  ه ج (ا  adalah

orang-orang yang sangat bodoh dengan perbuatan mereka yang sangat jelek dan

berusaha berbuat jahat pada orang lain. 

Secara lebih rinci kalimat dalam ayat ini adalah: Pertama, فو Jadilah) خذ ا

engkau pemaaf) yaitu mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-

orang dan jangan membalas. Kedua, ر أمر   (dan suruhlah orang mengerjakan

ma’ruf) yaitu setiap perkara kebajikan yang diterima oleh syara’ dan akal sehat.

Ketiga, ين  ه ج ا عن  اعرض   (serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh)

artinya adalah “Hendaklah engkau menjauhi orang-orang yang bodoh”.

 Imam Jalalain dalam kitab tafsirnya menyebutkan: 



حععث لععاس و ت ق  ر مععن أخ لي ل }  { خذ 
ععن ععرض  روف { وأ ل رف }  ا { وأمر بال

اب ب . ين }  ت لجاه
Jadilah engkau pemaaf maksudnya adalah bersifat memudahkan orang lain dalam

hal  akhlak  kepada  manusia  dan  tidak  boleh  melakukan  hal-hal  yang

memberatkannya.  Adapun  kalimat  “dan  suruhlah  orang  mengerjakan  yang

ma’ruf”  yaitu  memerintahkan  dan  mengajak  manusia  untuk  berbuat  baik  (al-

ma’ruf).  Makna  “serta  berpalinglah  daripada  orang-orang  yang  bodoh”  adalah

menjauhkan dan tidak melakukan pergaulan yang berlebihan dengan orang-orang

jahiliyah.

4.    Al-Munasabah/ ة س   ا

Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sesudahnya yaitu QS. Al-A’raf:

 200.  Allah  ta’ala  telah menjelaskan dalam ayat-ayat  sebelumnya bahwa Allah

menjaga  dan  memberikan  kekuatan  pada  Nabinya  dan  orang-orang  mukmin,

menjelaskan  bahwa  berhala-berhala  dan  sesembahan  yang  dibuat  oleh  orang

musyrik  tidak  mampu  berbuat  kemanfaatan  maupun  kemadharatan.  Kemudian

Allah  menjelaskan  dalam  ayat  ini  yang  mengandung  konsep  bermua’amalah

dengan sesama manusia dan merupakan jalan yang lurus yang apabila diterapkan

dalam  kehidupan  keseharian  akan  terbentuk  suatu  tatanan  masyarakat  yang

diidamkan.  Hal  ini  tiada  lain  karena  ayat  ini  mengandung  pokok-pokok

keutamaan  dan  merupakan  azaz  pembentukan  hukum yang mengiringi  prinsip

ketauhidan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Kemudian  Allah  memberikan

peringatan agar berhati-hati terhadap godaan syaitan dan memerintahkan kita agar

bersikap acuh terhadap orang-orang jahilin. 

Ayat ini juga memiliki hubungan dengan QS An-Nisaa ayat 19 mengenai

kalimat “al-ma’ruf” yang berarti perlakuan baik terhadap istri. Al-Ma’ruf sendiri

banyak disebutkan dalam ayat Al-Qur’an yang bermakna kebaikan yang selaras

dengan  kebaikan  yang diterima  oleh  manusia  secara umum.  Dalam hal  ini  al-

ma’ruf juga bermakna adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sehingga ayat

ini memiliki banyak hubungan (munasabah) dengan ayat-ayat yang membicarakan



tentang  adat/’urf  yang  ada  di  masyarakat.  Misalnya  dalam QS.  Al-Maidah,  di

mana Allah ta’ala menyebutkan sifat dari umat Islam yaitu mengajak kepada yang

ma’ruf. 

5.    At-Tafsir Wal Bayan/ ي ا ير  ف  ا

Ayat  ini  mengandung  pokok-pokok  akhlak  yang  mulia,  diantaranya

adalah memberikan maaf dan ampunan kepada orang lain. Hal ini adalah bagian

dari  akhlak kepada sesama manusia  tanpa membebani mereka dan  menjadikan

sulit  dan  terbebani.  Inilah  salah  satu  dari  ciri  akhlak  seorang  muslim  yaitu

memaaf, memudahkan dan lembut lembut dengan orang lain. Sebagaimana yang

disebutkan dalam sebuah hadits di mana Rasulullah bersabda:   

رو رو ، وبشرو و ت رو و ت
Mudahkanlah oleh kalian janganlah dipersulit, mudahkanlah jangan 

membebani. 

Termasuk  dalam  pengertian  dari و  ف adalah ا  menyambung  tali

silaturahmi, memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat dosa, berlemah

lembut dengan sesame muslim dan berbagai akhlak mulia lainnya. Inilah tujuan

utama dari agama ini yaitu memberikan kemudahan dan toleransi dan memenuhi

hak-hak manusia. Sebaliknya akhlak yang mulia adalah tidak membebani manusia

khususnya  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  kebendaan.  Meninggalkan

segala bentuk iri dengki, dan segala hal yang mendatangkan pada permusuhan dan

pembebanan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah ta’ala: 

لك ل  من  يظ  ا غ ول  
Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka

menjauhkan diri dari sekelilingmu. (QS Ali Imran: 159) 

‘Abdurrahman  bin  Zaid  bin  Aslam  mengatakan  tentang

frman-Nya, عععع  ل Jadilah خععععذ   engkau  pemaaf,” Allah

memerintahkan  kepada  Nabi  shallallahu  ‘alayhi  wa  sallam

supaya  memaa kan  kaum  musyrikin  selama  sepuluh  tahun



(ketika beliau di Makkah), kemudian (setelah hijrah ke Madinah)

Allah  memerintahkannya  supaya  bersikap  keras  terhadap

mereka.

Sejumlah  perowi  menuturkan  dari  Mujahid  mengenai

frman-Nya,  “Jadilah  engkau  pemaaf,”  ia  mengatakan,  yakni

terhadap  akhlak  dan  perilaku  manusia,  tanpa  mencari-cari

kesalahannya.

Hisyam  bin  Urwah  menuturkan  dari  ayahnya,  Allah

memerintahkan  Rasulullah  shallallahu  ‘alayhi  wa  sallam agar

memaa kan berbagai perilaku manusia. Dalam suatu riwayat, ia

mengatakan, “Jadilah engkau pemaa  terhadap segala  perilaku

mereka  kepadamu.”  Dalam  Shahih  Bukhari dari  Hisyam  bin

‘Urwah, dari ayahnya, ‘Urwah, dari saudaranya, ‘Abdullah bin az-

Zubair,  ia  mengatakan,  “Allah  menurunkan:  “Jadilah  engkau

pemaaf,’ hanyalah berkenaan dengan akhlak manusia.

 
Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim sama-sama meriwayatkan:

Yunus  menuturkan  kepada  kami,  Su yan  –yaitu  Ibnu  Uyainah–

menuturkan kepada kami,  dari Umayya, ia mengatakan: Ketika

Allah  ‘Azza  wa  Jalla menurunkan  pada  Nabi-Nya  shallallahu

‘alayhi wa sallam ayat ini, 

ين  ج ل ن  رض  ف وأ ر ل مر ب ل وأ  ١٩٩خذ 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang

ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Maka Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam mengatakan, “Apa

ini,  wahai  Jibril?”  Ia  mengatakan,  “Sesungguhnya  Allah

memerintahkan kepadamu supaya memaa kan orang-orang yang

berbuat  zhalim  kepadamu,  memberi  kepada  orang  yang  tidak

memberi,  dan  menyambung  orang-orang  yang  memutuskan



perhubungan  denganmu.”  (Ath-Thabari  (VI/  154)  dan  Ibnu  Abi

Hatim (V/1638)

Al-Bukhari  mengatakan  dalam  pembahasan  tentang

frman-Nya,  “Jadilah  engkau  pemaaf  dan  suruhlah  orang

mengerjakan yang ma’ruf,  serta perpalinglah dari  pada orang-

orang yang bodoh,” bahwa al-Urf ialah yang ma’ru . Kemudian ia

meriwayatkan  dari  Ibnu  ‘Abbas  radhiyallahu  ‘anhu bahwa  ia

mengatakan,  “  ‘Uyainah  bin  Hishn  bin  Hudzai ah  datang,  lalu

singgah di rumah sepupunya, al Hurr bin Qais, dan ia termasuk

kalangan yang dekat dengan ‘Umar  radhiyallahu ‘anhu, Al-Hurr

termasuk  para  qurra’  (pengha al  Al-Qur’an)  yang  menjadi

anggota majelis  yang sering diajak bermusyawarah oleh ‘Umar

radhiyallahu ‘anhu. Anggota majelis ini terdiri  dari orang-orang

tua dan anak muda. ‘Uyainah mengatakan kepada sepupunya,

‘Wahai sepupuku, kamu memiliki kedudukan di antara amir ini,

maka  mintakan  izin  kepadanya  untukku  (agar  aku  bisa

menemuinya).’  Al-Hurr  mengatakan,  ‘Aku  akan  meminta  izin

kepadanya untukmu.’ Kemudian Al-Hurr memintakan izin untuk

‘Uyainah,  dan  ‘Umar  mengizinkannya.  Ketika  menemuinya,

‘Uyainah mengatakan, ‘Hai Ibnul Khaththab, demi Allah, engkau

tidak memberi harta yang banyak kepada kami dan tidak pula

memutuskan  perkara  di  antara  kami  dengan  adil.’  ‘Umar  pun

marah  hingga  berniat  untuk  menghukumnya,  maka  al-Hurr

mengatakan kepadanya, ‘Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya

Allah berfrman kepada Nabi-Nya,  “Jadilah engkau pemaaf dan

suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari

orang-orang yang bodoh.’ Dan, orang ini termasuk orang-orang

yang bodoh.’ Demi Allah, ‘Umar tidak melanggar ayat itu, ketika



al-Hurr membacakannya padanya, dan ia memang tunduk pada

kitabullah ‘Azza wa Jalla.” (HR. al-Bukhari). 



SURAT AL-MUJADALAH AYAT 11

A. Teks Ayat

ففي سففحوا  نوا إذا ق لكففم ت ه ال آ  أ
فف إذا ق س ال لكم  سحوا  ل  ج ال

نكففم نففوا  ع ال ال آ ر ا  شز ا  شز ا
ففو فف ت ال ب م د  توا ال ال أ

ر خ
B. Terjemah

Hai  orang-orang  beriman  apabila  dikatakan  kepadamu:

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya

Allah  akan  memberi  kelapangan  untukmu.  Dan  apabila

dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah

Maha Mengetahui  apa  yang kamu kerjakan. (QS.  Al-Mujadalah

[58]:11)

C. Penjelasan 
1. Penjelasan Buya Hamka

Buya Hamka dalam kitab Tafsirnya Al-Azhar  memberi judul

pada  penafsiran surah  al-Mujadalah  ayat  11  ini  yang berjudul

“Sopan Santun (Etiket)  Suatu  Majlis.  Tentu saja berkerumunlah

shahabat-shahabat Rasulullah saw. mengerumuni beliau karena

ingin mendengar butir-butir dan nasehat dan bimbingan beliau.

Dan  apabila  masyarakat  itu  kian  berkembang  kian  banyaklah

majlis tempat berkumpul membincangkan hal-hal yang penting .

Tentu  saja  majlis  demikian  kadang-kadang  rnenjadi  sesak  dan

sempit  ,  karena  banyaknya  orang  yang  duduk  .  Dan  kadang-



kadang  orang  yang  terlebih  dahulu  masuk  mendapat  tempat

duduk yang bagus sedang yang datang kemudian tidak dapat

masuk  lagi.  Kadang  kadang  pula  disangka  oleh  yang  datang

kemudian bahwa tempat buat duduk di muka sudah tidak dapat

menampung orang yang baru datang lagi , sehingga yang baru

datang terpaksa duduk menjauh. padahal tempat yang di dalam

itu  masih  lapang  .  Kadang-kadang  orang  yang  telah  enak

duduknya di dalam itu kurang enak kalau ada yang baru datang

meminta agar mereka disediakan tempat.

Maka datanglah peraturan dari Allah sendiri yang mengatur

agar majelis itu teratur dan suasananya terbuka dengan baik .

"Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Apabila  dikatakan

kepadamu  berlapang-lapanglah  pada  majlis-majlis,  maka

lapangkanlah, [pangkal ayat 11].   

Artinya bahwa majlis,  yaitu  duduk bersama. Asal mulanya

duduk  bersama  mengelilingi  Nabi  karena  hendak  mendengar

ajarun-ajaran dan hikmat yang akan beliau keluarkan. Tentu ada

yang datang terlebih dahulu,  sehingga tempat duduk bersama

itu  kelihatan  telah  sempit.  Karena  di  waktu  itu  orang  duduk

bersama di atas tanah, belum memakai kursi sebagai sekarang.

Niscaya  karena  sempitnya  itu,  orang  yang  datang  kemudian

tidak lagi mendapat tempat. Lalu dianjurkanlah oleh Rasul agar

yang telah duduk terlebih dahulu melapangkan tempat bagi yang

datang kemudian. Sebab pada hakikatnya tempat itu belumlah

sesempit  apa  yang  kita  sangka.  Masih  ada  tempat  lowong,

masih  ada  ternpat  untuk  yang  datang  kemudian.  Sebab  itu

hendaklah yang telah duduk lebih dahulu melapangkan tempat

bagi mereka yang baru datang itu. 



Karena  yang  sempit  itu  bukan  tempat,  melainkan  hati.

Thabi'at  mementingkan  diri  pada  manusia  sebagai  kesan

pertama, enggan memberikan tempat kepada yang baru datang

itu.

Oleh sebab itu apakah yang mesti dilapangkan lebih dahulu,

tempatkah  atau  hati  ?  Niscaya  hatilah  !  Sebab  bila  kita  lihat

orang baru datang ,  kesan pertama ialah enggan memberikan

tempat . Perhatikanlah orang yang menumpang kereta api yang

telah  bersempit-sempit.  Tempat  duduk  hanya  buat  dua  orang

tetapi penumpang telah lebih dari hinggaan , sehingga banyak

yang  berdiri.  Orang  yang  telah  duduk  tidaklah  akan

mempersalahkan orang yang naik kemudian itu untuk duduk ke

dekatnya, sebab dia hendak mempertahankan haknya. Biarkan

saja dia berdiri berjam-jam ! Masa bodoh!

Tetapi  kalau  yang  datang  kemudian  itu  kenalan  baiknya,

akan  segera  orang  itu  disuruhnya  duduk.  Ataup:m  yang  baru

datang  itu  dengan  sikap  hormat  memohon  sudilah  kiranya

memberikan peluang baginya untuk turut duduk , niscaya akan

diberinya  juga  dengan  setengah  enggan.  tetapi  setelah  orang

yang  baru  datang  itu  dapat  membuka  hati  orang  itu  dengan

sikapnya yang terbuka, dengan budi bahasanya, dengan senyum

manisnya,  akhirnya  mereka  tidak  akan  merasa  sempit  lagi,

meskipun memang kelihatannya telah sempit.

Begitu  pula  dalam  majlis  pengajian  dalam  masjid  atau

surau-surau  sendiri.  Betapapun  sempitnya  tempat  pada

anggapan semula, kenyataannya masih bisa dimuat orang lagi.

Yang di luar disuruh masuk ke dalam, karena tempat masih lebar,

meskipun ada yang telah mendapatkan  tempat duduk itu yang

kurang  senang  melapangkan  tempat.  Oleh  sebab  itu  maka  di



dalam ayat ini diserulah terlebih dahulu dengan panggilan "orang

yang  beriman",  sebab  orang~rang  yang  beriman  itu  hatinya

lapang,  diapun  mencintai  saudaranya  yang  terlambat  masuk.

Kadang-kadang  dipanggilnya  dan  dipersilahkannya  duduk  ke

dekatnya. Lanjutan ayat mengatakan. 

“Niscaya Allah akan melapangkan bagi kamu”. 

Artinya,  karena  hati  telah  dilapangkan  terlebih  dahulu

menerima  teman  ,  hati  kedua  belah  pihak  akan  sama-sama

terbuka.  Hati  yang  terbuka  akan  memudahkan  segala  urusan

selanjutnya. Tepat sebagaimana bunyi pepatah yang terkenal ; "

Duduk  sendiri  bersempit-sempit,duduk  banyak  berlapang-

alapang." Duduk sendiri kiranlah yang jadi sempit, tidak tahu

apa yang akan dikerjakan. namun setelah duduk  bersama,hati

telah terbuka,musyawarat dapat berjalan dengan lancar, “berat

sama dipukul, ringan sama dijinjing. 

Kalau hati sudah lapang kiran pun lega , akal pun 

terbuka dan rezeki yang halal pun dapat didatangkan Tuhan 

dengan lancar. Kekayaan yang istimewa dalam kehidupan ini 

terutama ialah banyaknya kontak di antara diri dengan 

masyarakat, banyak mendapat pertemuan umum. Walaupun 

seseorang mendapat kekayaan berlipat ganda, sama saja 

keadaannya dengan seorang yang miskin kalau hatinya sempit 

kalau yang diingatnya hanya keuntungan diri sendiri , sehingga 

tempat duduk pun enggan memberikan kepada orang

"Dan jika dikatakan kepada kamu "berdirilah", maka berdirilah!"

Ar-Razi  mengatakan  dalam tafsirnya  bahwa maksud  dari

kata-kata  ini  adalah  dua;  

l).  Jika  disuruh  orang  kamu  berdiri  untuk  memberikan  tempat

kepada yang lain yang lebih patut duduk di tempat yang kamu



duduki itu, segeralah berdiri! 2). Yaitu jika disuruh berdiri karena

kamu  sudah  lama  duduk,  supaya  orang  lain  yang  belum

mendapat  kesempatan  diberi  peluang  pula,  maka  segeralah

kamu berdiri! Kalau sudah ada saran menyuruh berdiri, janganlah

"berat  ekor"  seakan  akan  terpaku  pinggulmu  di  tempat  itu,

dengan tidak hendak memberikesempatan kepada orang lain. 

Salam  mereka  dijawab  orang  yang  telah  hadir,  tetapi

mereka  tidak  bergeser  dari  tempat  duduk  mereka,  sehingga

orang-orang yang baru datang itu terpaksa berdiri terus. Melihat

hal itu Rasulullah merasakan kurang senang terutama karena di

antara  yang  baru  datang  itu  adalah  shahabat-shahabat  yang

mendapat penghargaan istimewa dari Allah, karena mereka turut

dalam peperangan Badr. 

Akhirnya  bersabdalah  Rasulullah  saw.  kepada  shahabat-

shahabat yang bukan ahli-ahli Badr; "Hai Fulan berdirilah engkau!

Hai Fulan,engkau berdiri pulalah!" Lalu beliau suruh duduk ahli-

ahli Badr yang masih berdiri itu. Tetapi yang disuruh berdiri itu

ada yang wajahnya terbayang rasa kurang senang atas hal yang

demikian  dan  orang  muna q  yang  turut  hadir  mulailah

membisikkan celaannya atas yang demikian seraya berkata; "Itu

perbuatan yang tidak adil, demi Allah ! Padahal ada orang dari

semula telah duduk karena ingin mendekat dan mendengar, tiba-

tiba  dia  disuruh berdiri  dan tempatnya  disuruh duduki  kepada

yang baru datang. Melihat yang demikian bersabdalah Rasulullah

Saw."Dirahmati  Allah  seseorang  yang  melapangkan

tempat buat saudaranya ". ( Ibn Abi Hatim)

Inilah sebab turun ayat menurut riwayat Muqatil bin Hubban

itu. Sebuah riwayat sebab turun ayat lagi diriwayatkan pula dari

Ibnu 'Abbas,bahwa turunnya ayat  ini  berkenaan dengan Tsabit



bin Qais bin Syammas. Yaitu bahwa dia masuk ke dalam masjid

terkemudian,didapatinya  orang  telah  ramai.  Sedang  dia  ingin

sekali duduk di dekat Rasulullah saw., karena telinganya kurang

mendengar (agak pekak). Beberapa orang melapangk:an tempat

baginya,tetapi  beberapa  yang  lain  tidak  memberinya  tempat

sehingga terjadi pertengkaran. Akhirnya disampaikannya kepada

nabi  saw.  bahwa  dia  ingin  duduk  mendekati  Rasulullah  ialah

karena  dia  agak  pekak,  tetapi  kawan  ini  tidak  memberinya

peluang  untuk  duduk.  "Maka  turunlah  ayat  ini",kata  Ibnu

'Abbas;Disuruh  orang  memperlapang  tempat  buat  temannya

dengan terutama sekali memperlapang hati! Dan jangan sampai

seseorang menyuruh orang lain berdiri karena dia ingin hendak

menduduki tempatnya tadi. 

Lain  keterangan  lagi  ialah  bahwa  mereka  berduyun  dan

semua ingin paling dekat  kepada nabi.  Maka turunlah ayat ini

menyuruh  memerlapang  tempat  untuk  yang  datang  di

belakang,dan kalau Nabi menyuruh berdiri segeralah berdiri,biar

berikan  pula  tempat  kepada  yang  baru  datang,jangan  hendak

dikangkangi tempat itu untuk diri sendiri.

Lama-lama bertambah teraturlah majlis itu. Karena masing-

masing orang telah tahu hormat menghormati , yang tua patut

dituakan , yang lebih berjasa patut dilebihkan. karena Nabi saw.

pernah pula bersabda; "Supaya mengelilingiku orang-orang

yang mempunyai  pandangan  jauh dan  lanjutan."(riwayat

Imam Akhmad)

Sejak  itu  artinya  orang-orang  tua  atau  dituakan  dijaga

sajalah mana yang patut di muka biarlah dia di muka. Biasanya

Abubakar di sebelah kanan beliau,'Umar di  sebelah kiri,sedang

'Utsman  dan  'Ali  duduk  di  hadapan  beliau,sebab  keduanya



kerapkali  diberi  tugas  mencatat  wahyu kalau  kebetulan  turun.

Begitu menurut yang dirawikan oleh Muslim.

Ar-Raziy  mengatakan  dalam  tafsirnya  bahwa  berkat

pengaruh  kelapangan  tempat  duduk  karena  hati  yang  lebih

dahulu  lapang  itu,  karena  mereka  memang  banyak  memang

sempitlah tempat mereka duduk itu,  tetapi  tidak terasa sebab

masing-masing  melapangkan  hati  malahan  silah  menyilahkan,

panggil memanggil. Dan kalau ada yang terpaksa meninggalkan

majlis  sebentar  untuk  sesuatu  hajat,  tidak  ada  yang  mau

menggantikan tempat duduk itu, kecuali kalau dia mengatakan

tidak akan kembali lagi karena sesuatu uzur yang lain.

Ar-Razi  mengatakan  bahwa  ayat  ini  menunjukkan  bahwa

apabila  seseorang  berlapang  hati  kepada  sesamanya  hamba

Allah dalam memasuki serba aneka pintu kebajikan dan dengan

kesenangan  kiran,  niscaya  Allah  akan  melapangkan  pula

baginya pintu-pintu kebajikan di dunia dan di akhirat. Sebab itu

kata  Razi  selanjutnya  tidaklah  selayaknya  orang yang berakal

cerdas membatasi ayat ini hanya sekedar melapangkan tempat

duduk dalam suatu majlis  bahkan luaslah yang dimaksud oleh

ayat ini yaitu segala usaha bagaimana agar suatua kebajikan dan

kemanfaatan sampai kepada sesama Muslim,bagaimana supaya

hatinya  jadi  senang,bagaimana  membuat  kita  gembira  dalam

hatinya  dan  menghilangkan  perasaannya  yang  tertekan,

termasuklah semuanya dalarn cakupan ayat ini. Sesuai dengan

sabda Rasulullah saw. "Senantiasalah Allah akan menolong

seorang  hambaNya,  selama  hamba  itu  pun  masih

bersedia  menolong  sesamanya  Muslim."  (  dirawikan  oleh

Muslim,  Abu  Dawud  dan  At-Tarmidzi  ;  susunan  kata  dari

riwayatnya.)



Selain  dari  itu  ada  lagi  beberapa peraturan  sopan santun

yang berkenaan dengan sha  pula, terutama pada sembah yang

berjamaah lima waktu. Orang dianjurkan berlomba menuju sha

yang  pertama.  Maka  pada hari  jum'at,  banyaklah  orang-orang

yang  dianggap  tidak  pantas  menurut  "sha  dunia"  berlomba

duduk  ke  sha  yang  pertama.  Mereka  cepat-cepat  datang  ke

Masjid  karena  melaksanakan anjuran  Nabi  saw,  lebih  lekas  ke

masjid  lebih  baik,  dan  pahalanya  lebih  besar.  Tetapi  kerapkali

kejadian,  orang-orang  yang  dipandang  mendapat  kedudukan

duniawi  yang  lebih  tinggi  terlambat  datang.  Lalu  beliau

dipersiilahkan  datang  di  sha  yang  pertama,  bahkan  kadang-

kadang sajadah dan tempat duduk beliau telah tersedia. Maka

kalau beliau datang tidak lagi boleh orang lain yang telah datang

lebih dahulu disuruh meninggalkan sha nya dan pindah ke sha

belakang,  hanya  semata-mata  karena  dia  bukan  "orang

terpandang.  ".  Nabi  saw.  bersabda;  "Janganlah  berdiri

seseorang dari majlisnya untuk seorang yang lain tetapi

lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkanmu pula."

(Dirawikan oleh Imam Ahmad )

"Allah  akan  mengangkat  orang-orang  yang  beriman  di

antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat

"  Sambungan ayat ini punmengandung dua tafsir.  Pertama jika

seseorang  disuruh  melapangkan  majlis,  yang  berarti

melapangkan hati, bahkan jika dia disuruh berdiri sekali pun lalu

memberikan tempatnya kepada orang yang patut didudukkan di

muka,  janganlah  dia  berkecil  hati.  Melainkan  hendaklah  dia

berlapang dada. Karena orang yang berlapang dada itulah kelak

yang  akan  diangkat  Allah  imannya  dan  ilmunya,  sehingga

derajatnya  bertambah  naik.  Orang  yang  patuh  dan  sudi

memberikan  tempat  kepada  orang  lain  itulah  yang  akan



bertambah  ilmunya.  

Kedua memang ada orang yang diangkat Allah derajatnya lebih

tinggi  dari  pada  orang  kebanyakan,  pertama karena  imannya,

kedua karena ilmunya Setiap hari pun dapat kita melihat pada

raut rnuka, pada wajah,  pada sinar mata orang yang beriman

dan berilmu. Ada saja tanda yang dapat dibaca oleh orang yang

arif bijaksana bahwa si Fulan ini orang beriman, si fulan ini orang

berilmu.  Iman  memberi  cahaya  pada  jiwa,  disebut  juga  pada

moral.  Sedang  ilmu  pengetahuan  memberi  sinar  pada  mata.

Iman dan ilmu membuat orang jadi mantap. Membuat orang jadi

agung, walaupun tidak ada pangkat jabatan yang disandangnya.

Sebab  cahaya  itu  datang  dari  dalam  dirinya  sendiri,  bukan

disepuhkan dari luar.  " Dan Allah denga  apa pun yang kamu

kerjakan, adalah Maha Mengetahui"(Ujung ayat 11). 

Ujung ayat ini ada patri ajaran ini. Pokok hidup utama adalah

Iman dan pokok pengiringnya adalah Ilmu.  Iman tidak disertai

ilmu dapat membawa dirinya terperosok mengerjakan pekerjaan

yang  disangka  rnenyembah Allah,  padahal  mendurhakai  Allah.

Sebaliknya  orang  yang  berilmu   saja  tidak  disertai  atau  yang

tidak  membawanya  kepada  iman,  maka  ilmunya  itu  dapat

membahayakan  bagi  dirinya  sendiri  ataupun  bagi  sesama

manusia Ilmu manusia tentang tenaga atom misalnya , alangkah

penting  ilmu  itu,  itu  kalau  disertai  Iman  Karena  dia  akan

membawa faedah  yang  besar  bagi  seluruh  peri  kemanusiaan.

Tetapi  ilmu  itupun  dapat  dipergunakan  orang  untuk

memusnahkan  sesamanya  manusia,  karena  jiwanya  tidak

dikontrol oleh Irnan kepada Allah.

2. Penjelasan M.Quraish Shihab 



Larangan berbisik  yang  diturunkan  oleh  ayat-ayat  yang

lalu  merupakan  salah  satu  tuntunan  akhlak,  guna  membina

hubungan harmonis antar sesama. Berbisik di tengah orang lain

mengeruhkan hubungan melalui  pembicaraan itu.  Ayat  di  atas

merupakan tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan dalam

majlis  untuk  menjalin  harmonisasi  dalam  satu  majelis.Allah

ber rman: “ Hai orang-orang yang beriman, apa bila dikatakan

kepada  kamu”  oleh  siapa  pun:  Berlapang-lapanglah.  Yaitu

berupayalah  dengan  sungguh-sungguh  walau  dengan

memaksakan   diri  untuk  memberi  tempat  orang  lain  dalam

majlis-majlis yakni  satu  tempat,  baik  tempat  duduk  maupun

bukan  tempat  duduk,  apabila  diminta  kepada  kamu  agar

melakukan itu  maka lapangkanlah tempat untuk orang lain  itu

dengan suka  rela.  Jika  kamu  melakukan  hal  tersebut,  niscaya

Allah akan melapangkan segala sesuatu buat kamu dalam hidup

ini. Dan apabila di katakan:”Berdirilah kamu ketempat yang lain,

atau untuk diduduk tempatmu buat orang yang lebih wajar, atau

bangkitlah melakukan sesuatu seperti untuk shalat dan berjihad,

maka  berdiri dan  bangkit-lah,  Allah  akan  meninggikan  orang-

orang  yang  beriman  di  antara  kamu  wahai  yang

memperkenankan tuntunan ini.dan orang-orang yang diberi ilmu

pengetahuan beberapa derajat kemudian di dunia dan di akhirat

dan Allah terhadap apa-apa yang kamu kerjakan sekarang dan

masa akan datang Maha Mengetahui.

Ada  riwayat  yang  menyatakan  bahwa  ayat  di  atas  turun

pada hari Jum’at. Ketika itu Rasul saw. berada di suatu tempat

yang  sempit,  dan  telah  menjadi  kebiasaan  beliau  memberi

tempat  khusus buat  para  sahabat  yang terlibat  dalam perang

Badr,  karena  besarnya  jasa mereka.  Nah,  ketika majlis  tengah

berlangsung, beberapa orang di antara sahabat-sahabat tersebut



hadir,  lalu  mengucapkan  salam  kepada  Nabi  saw.  Nabi  pun

menjawab,  selanjutnya  mengucapkan  salam  kepada  hadirin,

yang juga dijawab, namun mereka tidak memberi tempat. Para

sahabat itu  terus saja  berdiri,  maka Nabi  saw.  memerintahkan

kepada sahabat-sahabatnya yang lain-yang tidak terlibat dalam

perang Badr  untuk  mengambil  tempat  lain  agar  para  sahabat

yang  berjasa  itu  duduk  di  dekat  Nabi  saw.  perintah  Nabi  itu,

mengecilkan hati mereka yang disuruh berdiri, dan ini digunakan

oleh  kaum  muna kin  untuk  memecah  belah  dengan  berkata

“katanya  muhammad berlaku adil,  tetapi  ternyata tidak.”  Nabi

mendengar  keritik  itu  bersabda:  “Allah  merahmati  siapa  yang

memberi  kelapangan  bagi  saudaranya.”  Kaum  beriman

menyambut  tuntunan  Nabi  dan  ayat  di  atas  pun  turun

mengukuhkan perintah dan sabda Nabi itu.

Apa  yang dilakukan  Rasul  saw.  terhadap  sahabat-sahabat

beliau yang memiliki jasa besar itu dikenal juga dalam pergaulan

internasional  dewasa  ini.  Kita  mengenal  ada  yang  dinamai

peraturan protokoler, di mana penyandang kedudukan terhormat

memiliki  tempat-tempat  terhormat  di  samping  kepala  Negara

karena memang penegasan al-Qur’an, bahwa:

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk- selain yang

mempunyai  udzur-  dengan orang-orang yang berjihad di  jalan

Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka atas orang-orang

yang  duduk,  satu  derajat.  Kepada  masing-masing,  Allah

menjajnjikan  pahala  yang  besar  (Qs.  An-Nisa  :95  (baca  juga

frmannya dalam Qs al-Hadid : 10)

Kata (         ) ta assaḫû dan i saḫû (          )terambil dari kata

asaḫa  (     )yakni lapang. Sedang kata unsyuzû(

) terambil dari kata  nûsyuz ( )yankni  tempat  yang  tinggi.

Perintah tersebut pada mulanya berarti  beralih  ketempat yang



lebih tinggi.  Yang dimaksud di  sini  pindah ketempat lain untuk

memberi  kesempatan  yang  lebih  wajar  duduk  atau  berada  di

tempat wajar pindah itu, atau bangkit melakukan suatu akti tas

positif.  Ada  yang  memahaminya  berdirilah  dari  rumah  Nabi,

jangan berlama-lama di sana, karena boleh jadi ada kepentingan

Nabi saw. Yang lain dari yang perlu segera dia hadapi.

Kata majȃlis ( )  adalah  bentuk  jamak  dari  kata

majlis ( ). Pada  mulanya  berarti  tempat  duduk.  Dalam

konteks ayat ini adalah tempat Nabi Muhammad saw. Membert

tuntunan agama ketika  itu.  Tapi  yang dimaksud di  sini  adalah

tempat keberadaan secara mutlak, baik tempat duduk, tempat

berdiri  atau  bahkan  tempat  berbaring.  Karena  tujuan  perintah

atau tuntunan ayat ini adalah memberi tempat yang wajar serta

mengalah  kepada  orang-orang  dihormati  atau  yang  lemah.

Seorang tua non-muslim sekalipun, jika anda-wahai yang muda-

duduk di  bus,  atau kereta, sedang dia  tidak mendapat tempat

duduk,  maka adalah wajar  dan berdab jika anda berdiri  untuk

memberinya tempat duduk.

Ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa  Allah akan

meninggikan derajat orang berilmu.  Tetapi  menegaskan bahwa

mereka  memiliki  derajat-derajat  yakni  lebih  tinggi  sekedar

beriman. Tidak disebutnya kata meninggikan itu, sebagai isyarat

bahwa  sebenarnya  ilmu  yang  didmilikinya  itulah  yang

berperanan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya,

bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu.

Tentu  saja  yang  di  maksud  dengan  alladzȋnaûtû

al-‘ilmu/yang diberi pengetahuan adalah mereka yang beriman

dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat

di  atas  membagi  kaum beriman  kepada  dua  kelompok  besar,

yang pertama sekedar beriman dan beramal shaleh, dan yang



kedua beriman dan beramal shaleh serta memiliki pengetahuan.

Derajat  kelompok  kedua  ini  menjadi  lebih  tinggi,  bukan  saja

karena  nilai  ilmu  yang  disandangnya,  tetapi  juga  amal

pengajarannya  kepada  pihak  lain  secara  lisan,  atau  tulisan

maupun dengan keteladanan.

Ilmu yang di maksud ayat di atas bukan hanya ilmu agama

tetapi ilmu apapun yang bermanfaat. Dalam QS. 35: ayat 27-28.

Allah  meguraikan  sekian  banyak  mahluk  Ilahi,  dan  fenomena

alam,  lalu  ayat  tersebut  ditutup  dengan  menyatakan  bahwa:

yang  takut  dan  kagum  kepada  Allah  dari  hamba-hambanya

hanyalah ulama, ini menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangan

al-Qur’an bukan hanya ilmu agama. Di sisi lain juga menujukkan

bahwa ilmu  haruslah  menghasilkan  khasyyah  yakni  rasa  takut

dan kagum kepada Allah, yang pada gilirannya mendorong yang

berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkan untu

kepentingan mahkluk, Rasul sering kali  berdo’a  “Allahuma inni

a’udzu bika min ‘ilm(in) la yan a’ (Aku berlindungan kepada-Mu

dari ilmu yang tidak bermanfaat).”

(khusus kamu) itu- sedekah. Yang demikian itu adalah lebih

baik  bagi  kamu  dan  lebih  suci:  jika  kamu  tidak  memperoleh

maka  sesungguhnya  Allah  maha  pengampun  lagi  maha

penyayang.”

Ayat  di  atas  kembali  berbicara  tentang  pembicaraan

rahasia, yang telah dibicarakan sejak ayat ke 7 sampai dengan

ayat  10  lalu  diselingi  oleh  tuntutan  keberadaan  dalam  suatu

majelis.  Ayat  diatas  kembali  berbicara  tentang  hal  tersebut

sebagai penjabaran dari perintah melakukan pembicaraan yang

mengandung kebajikan dan ketakwaan.


