
PENGERTIAN STUDI QURAN, OBJEK DAN SEJARAH

PERKEMBANGANNYA

1. PENGERTIAN STUDI QUR’AN

                Studi Qur’an juga dikenal dengan istilah Ulumul Qur’an. Kata
u`lum jamak dari kata i`lmu. i`lmu berarti al-fahmu wal idraak (faham
dan  menguasai).  Kemudian  arti  kata  ini  berubah  menjadi
permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. 
                Jadi,  yang  dimaksud  dengan  u`luumul  qu`ran  atau  studi

qur’an  ialah  ilmu  yang  membahas  masalah-masalah  yang
berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbaabu nuzuul (sebab-sebab
turunnya  al-qur`an),  pengumpulan  dan  penertiban  Qur`an,
pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, An-Nasikh wal
mansukh,  Al-Muhkam  wal  Mutasyaabih  dan  lain  sebagainya  yang
berhubungan dengan Qur`an.
                Terkadang  ilmu  ini  dinamakan  juga  ushuulu  tafsir (dasar-

dasar tafsir) karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah
yang harus diketahui oleh seorang Mufassir sebagai sandaran dalam
menafsirkan Qur`an . 

2. OBJEK PEMBAHASAN ULUMUL QURAN

Objek Pembahasan Ulumul Qur'an dibagi menjadi tiga bagian besar :

a. Sejarah & Perkembangan Ulumul Qur'an 

meliputi  :  sejarah  rintisan  ulumul  quran  di  masa  Rasulullah  SAW,
Sahabat,  Tabi'in,  dan  perkembangan  selanjutnya  lengkap  dengan
nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul quran di setiap

zaman dan tempat.
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b. Pengetahuan tentang Al-Quran .

Meliputi : Makna Quran, Karakteristik Al-Quran, Nama-nama al-Quran,
Wahyu, Turunnya Al-Quran, Ayat Mekkah dan Madinah, Asbabun Nuzul,

dst.

c. Metodologi Penafsiran Al-Quran

Meliputi : Pengertian Tafsir & Takwil, Syarat-syarat Mufassir dan Adab-
adabnya,  Sejarah & Perkembangan ilmu tafsir,  Kaidah-kaidah dalam
penafsiran Al-Quran, Muhkam & Mutasyabih, Aam & Khoos, Nasikh wa
Mansukh, dst.

Dengan  demikian  objek  pembahasan  studi  al  qur’an  (ulumul
qur’an) dapat diperinci sebagai berikut:

1. Ilmu tarikh nuzulul qur’an.
2. Ilmu asbabun nuzul.
3. Penulisan dan kodi kasi al qur’an.
4. Ayat makkiyyah dan madaniyah.
5. Fawatus Suwar (huruf yang digunakan dalam pembuka surat).
6. Ilmu I’jazul qur’an.
7. Ilmu qiro’at.
8. Ilmu tajwid.
9. Ilmu nasikh mansukh
10. Ilmu tafsir
11. Ilmu qashash (cerita dalam al qur’an).
12. Turunnya al qur’an dengan tujuh huruf.
13. Ilmu I’rob al qur’an.
14. Ilmu ghorib al qur’an
15. Ilmu amsal al qur’an. Dan pembahasan lainnya.

3. SEJARAH & PERKEMBANGAN ULUMUL QURAN :

Sejarah perkembangan ulumul quran dimulai menjadi beberapa
fase, dimana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju
fase  selanjutnya,  hingga ulumul  quran menjadi  sebuah ilmu khusus
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yang  dipelajari  dan  dibahas  secara  khusus  pula.  Berikut  beberapa
fase / tahapan perkembangan ulumul quran.

A.ULUMUL QURAN pada MASA RASULULLAH SAW             

Embrio awal ulumul quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-
Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, begitu pula
dengan  antusiasime  para  sahabat  dalam  bertanya  tentang  makna
suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya.             

a. Rasulullah SAW menafsirkan kepada sahabat beberapa
ayat.

Dari Uqbah bin Amir ia berkata : "  aku pernah mendengar Rasulullah

SAW berkata diatas mimbar, "dan siapkan untuk menghadapi mereka

kekuatan yang kamu sanggupi (Anfal :60 ), ingatlah bahwa kekuatan

disini adalah memanah" (HR Muslim)

b. Antusiasme sahabat dalam menghafal dan mempelajari
Al-Quran. 

Diriwayatkan dari Abu Abdurrrahman as-sulami, ia mengatakan :
" mereka yang membacakan qur'an kepada kami, seperti Ustman bin

A an dan Abdullah bin Mas'ud serta yang lain menceritakan, bahwa

mereka  bila  belajar  dari  Nabi  sepuluh  ayat  mereka  tidak

melanjutkannya,  sebelum  mengamalkan  ilmu  dan  amal  yang  ada

didalamnya,  mereka  berkata  'kami  mempelajari  qur'an  berikut  ilmu

dan amalnya sekaligus.'" 

c. Larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain qur'an, sebagai
upaya menjaga kemurnian AlQuran.
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Dari  Abu  Saad  al-  Khudri,  bahwa  Rasulullah  SAW  berkata:
Janganlah kamu tulis  dari  aku;  barang siapa  menuliskan aku  selain

qur'an,  hendaklah dihapus.  Dan ceritakan apa  yang dariku,  dan itu

tiada  halangan  baginya,  dan  barang  siapa  sengaja  berdusta  atas

namaku, ia akan menempati tempatnya di api neraka."(HR Muslim)

B. ULUMUL QURAN MASA KHALIFAH 

Pada  masa  khalifah,  tahapan  perkembangan  awal  (embrio)
ulumul quran mulai berkembang pesat, diantaranya dengan kebijakan-

kebijakan para khalifah sebagaimana berikut :

a. Khalifah  Abu  Bakar  :dengan  Kebijakan
Pengumpulan/Penulisan  Al-Quran  yg  pertama  yang
diprakarsai  oleh  Umar bin Khottob dan dipegang oleh
Zaid bin Tsabit

b. Kekhalifahan Usman Ra : dengan kebijakan menyatukan
kaum  muslimin  pada  satu  mushaf,  dan  hal  itupun
terlaksana.  Mushaf itu disebut mushaf Imam. Salinan-
salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa propinsi.
Penulisan  mushaf  tersebut  dinamakan  ar-Rosmul
'Usmani  yaitu  dinisbahkan  kepada  Usman,  dan  ini

dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rasmil Qur'an. 

c. kekalifahan  Ali  Ra  :dengan  kebijakan  perintahnya
kepada  Abu 'aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah
nahwu,  cara  pengucapan  yang  tepat  dan  baku  dan
memberikan  ketentuan  harakat  pada  qur'an.  Ini  juga
disebut sebagai permulaan Ilmu I'rabil Qur'an. 
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C. ULUMUL QURAN MASA SAHABAT & TABI'IN

a. Peranan  Sahabat  dalam  Penafsiran  Al-Quran  &

Tokoh-tokohnya.          

                Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam
menyampaikan makna-makna al-qur'an dan penafsiran ayat-ayat yang
berbeda  diantara  mereka,  sesuai  dengan  kemampuan mereka  yang
berbeda-beda dalam memahami dan karena adanya perbedaan lama
dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW ,  hal  demikian

diteruskan oleh murid-murid mereka , yaitu para tabi'in. 

                Diantara  para  Mufasir  yang  termashur  dari  para  sahabat
adalah: 

1. Empat orang Khalifah ( Abu Bakar, Umar, Utsman dan
Ali )

2.  Ibnu Masud, 

3. Ibnu Abbas, 

4. Ubai bin Kaab, 

5. Zaid bin sabit, 

6. Abu Musa al-Asy'ari dan 

7. Abdullah bin Zubair. 

Banyak riwayat mengenai tafsir yang diambil dari Abdullah bin Abbas,
Abdullah bin Masud dan Ubai bin Kaab, dan apa yang diriwayatkan dari
mereka tidak berarti  merupakan sudah tafsir  Quran yang sempurna.
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Tetapi terbatas hanya pada makna beberapa ayat dengan penafsiran
apa yang masih samar dan penjelasan apa yang masih global. 

b. Peranan  Tabi'in  dalam  penafsiran  Al-Quran  &

Tokoh-tokohnya

                Mengenai para tabi'in, diantara mereka ada satu kelompok
terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat disamping mereka
sendiri  bersungguh-sungguh  atau  melakukan  ijtihad  dalam

menafsirkan  ayat.  Yang  terkenal  di  antara  mereka  ,  masing-masing
sebagai berikut :

1. Murid Ibnu Abbas di Mekah yang terkenal ialah, Sa'id bin
Jubair, Mujahid, 'iKrimah bekas sahaya ( maula )  Ibnu
Abbas,  Tawus  bin  kisan  al  Yamani  dan  'Ata'  bin  abu

Rabah. 

2. Murid Ubai bin Kaab, di Madinah : Zaid bin Aslam, abul
Aliyah, dan Muhammad bin Ka'b al Qurazi. 

3. Abdullah bin Masud di Iraq yang terkenal :  'Alqamah bin
Qais, Masruq al Aswad bin Yazid, 'Amir as Sya'bi, Hasan

Al Basyri dan Qatadah bin Di'amah as Sadusi. 

                 
                Dan  yang  diriwayatkan  mereka  itu  semua  meliputi  ilmu
tafsir,  ilmu  Gharibil  Qur'an,  ilmu  Asbabun  Nuzul,  ilmu  Makki  Wal
madani  dan  imu  Nasikh  dan  Mansukh,  tetapi  semua  ini  tetap
didasarkan pada riwayat dengan cara didiktekan. 
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D. MASA PEMBUKUAN (TADWIN)

Perkembangan  selanjutnya  dalam  ulumul  quran  adalah  masa
pembukuan  ulumul  Quran  ,  yang  juga  melewati  beberapa

perkembangan sebagai berikut :

Pembukuan Tafsir Al-Quran menurut riwayat dari Hadits,

Sahabat & Tabi'in 

          Pada abad kedua hijri  tiba  masa pembukuan (  tadwin  )
yang dumulai dengan pembukuan hadist denga segala babnya

yang  bermacam-macam,  dan  itu  juga  menyangkut  hal  yang
berhubungan dengan tafsir. Maka sebagian ulama membukukan
tafsir  Qur'an yang diriwayatkan dari  Rasulullah SAW dari  para
sahabat atau dari para tabi'in. 

                Diantara mereka yang terkenal adalah, Yazid bin Harun as
Sulami, ( wafat 117 H ), Syu'bah bin Hajjaj ( wafat 160 H ), Waqi' bin

Jarrah  (  wafat  197  H  ),  Sufyan  bin  'uyainah  (  wafat  198  H),  dan
Aburrazaq bin Hammam ( wafat 112 H ). 
                Mereka semua adalah para ahli  hadis.  Sedang tafsir  yang
mereka susun merupakan salah satu bagiannya. Namun tafsir mereka
yang tertulis tidak ada yang sampai ketangan kita. 

b. Pembukuan Tafsir berdasarkan susunan Ayat

                
                Kemudian  langkah  mereka  itu  diikuti  oleh  para  ulama'.
Mereka  menyusun  tafsir  Qur'an  yang  lebih  sempurna  berdasarkan
susunan  ayat.  Dan  yang  terkenal  diantara  mereka  ada  Ibn  Jarir  at

Tabari ( wafat 310 H ). 
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                Demikianlah  tafsir  pada  mulanya  dinukil  (  dipindahkan  )
melalui  penerimaan  (  dari  muluit  kemulut  )  dari  riwayat,  kemudian
dibukukan sebagai salah satu bagian hadis, selanjutnya ditulis secara
bebas dan mandiri. Maka berlangsunglah proses kelahiran at Tafsir bil

Ma'sur  (  berdasarkan  riwayat  ),  lalu  diikuti  oleh  at  Tafsir  bir  Ra'yi
( berdasarkan penalaran ).

c. Munculnya  Pembahasan  Cabang-cabang  Ulumul

Quran selain Tafsir 

                
                Disamping ilmu tafsir lahir pula karangan yang berdiri sendiri
mengenai  pokok-pokok  pembahasan  tertentu  yang  berhubungan
dengan  quran,  dan  hal  ini  sangat  diperlukan  oleh  seorang  mufasir,
diantaranya :

1. Ulama abad ke-3 Hijri 

  Ali bin al Madini ( wafat 234 H ) guru Bukhari, menyusun karangannya
mengenai asbabun nuzul

  Abu 'Ubaid al Qasim bin Salam ( wafat 224 H ) menulis tentang Nasikh
Mansukh dan qira'at.

  Ibn Qutaibah ( wafat 276 H ) menyusun tentang problematika Quran

( musykilatul quran ). 

2. Ulama Abad Ke-4 Hijri

  Muhammad bin Khalaf bin Marzaban ( wafat 309 H ) menyusun al- Hawi

fa 'Ulumil Qur'an.
  Abu  muhammad bin  Qasim al  Anbari  (  wafat  751 H )  juga  menulis

tentang ilmu-ilmu qur'an.
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  Abu Bakar As Sijistani ( wafat 330 H ) menyusun Garibul Qur'an. 
  Muhammad bin Ali bin al-Adfawi ( wafat 388 H ) menyusun al Istigna' 

'Ulumil Qur'an. 

3. Ulama Abad Ke-5 dan setelahnya 

  Abu Bakar al Baqalani ( wafat 403 H ) menyusun I'jazul Qur'an, 
  Ali bin Ibrahim bin Sa'id al Hu  ( wafat 430 H )menulis mengenai I'rabul

Qur'an. 
  Al  Mawardi  (  wafat  450  H  )  menegenai  tamsil-tamsil  dalam Qur'an

( 'Amsalul Qur'an ). 

  Al Izz bin Abdussalam ( wafat 660 H ) tentang majaz dalam Qur'an.
  'Alamuddin Askhawi (  wafat  643 H )  menulis  mengenai ilmu  Qira'at

( cara membaca Qur'an ) dan Aqsamul Qur'an. 

d. Mulai  pembukuan  secara  khusus  Ulumul  Quran

dengan mengumpulkan cabang-cabangnya.

                Pada masa sebelumnya, ilmu-ilmu al-quran dengan berbagai
pembahasannya di  tulis  secara khusus dan terserak, masing-masing
dengan judul kitab tersendiri. Kemudian, mulailah masa pengumpulan
dan  penulisan  ilmu-ilmu  tersebut  dalam  pembahasan  khusus  yang
lengkap,  yang  dikenal  kemudian  dengan  Ulumul  Qur'an.  Di  antara

ulama-ulama  yang  menyusun  secara  khusus  ulumul  quran  adalah
sebagai berikut :

1. Ali  bin  Ibrohim Said  (330  H)  yang  dikenal  dengan  al

Hu  dianggap  sebagai  orang  pertama  yang
membukukan 'Ulumul Qur'an, ilmu-ilmu Qur'an.
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2. Ibnul Jauzi ( wafat 597 H ) mengikutinya dengan menulis
sebuah  kitab berjudul  fununul  Afnan  'Aja'ibi  'ulumil

Qur'an. 

3. Badruddin az-Zarkasyi ( wafat 794 H ) menulis sebuah
kitab lengkap dengan judul Al-Burhan i ulumilQur`an . 

4. Jalaluddin  Al-Balqini  (wafat  824  H)  memberikan
beberapa tambahan atas Al-Burhan di  dalam kitabnya
Mawaaqi`ul u`luum min mawaaqi`innujuum. 

5. Jalaluddin  As-Suyuti  (  wafat  911  H  )  juga  kemudian

menyusun  sebuah  kitab  yang  terkenal  Al-Itqaan  i

u`luumil qur`an. 

Catatan :   kitab Al-Burhan ( Zarkasyi) dan Al-Itqon ( As-Suyuti) hingga
hari  ini  masih  dikenal  sebagai  referensi  induk  /  terlengkap  dalam
masalah  Ulumul  Qur'an.  Tidak  ada  peneliti  tentang  ulumul  quran,

kecuali pasti akan banyak menyandarkan tulisannya pada kedua kitab
tersebut.

E. ULUMUL QUR'AN MASA MODERN / KONTEMPORER

                Sebagaimana  pada  periode  sebelumnya,  perkembangan
ulumul  quran  pada  masa  kontemporer  ini  juga  berlanjut  seputar
penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus
dan terpisah, sebagaimana ada pula yang kembali membali menyusun
atau menyatukan cabang-cabang ulumul quran dalam kitab tersendiri
dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab

klasik terdahulu. 
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1. Kitab  yang  terbit  membahas  khusus  tentang

cabang-cabang  ilmu  Quran  atau  pembahasan

khusus  tentang  metode  penafsiran  Al-Quran  di

antaranya :

a.       Kitab i`jaazul quran yang ditulis oleh Musthafa Shadiq Ar-Ra `i, 
b.      Kitab  At-Tashwirul  fanni  il  qu`an dan  masyaahidul  qiyaamah  l

qur`an oleh Sayyid Qutb,

c.       Tarjamatul  qur`an  oleh  syaikh  Muhammad  Musthafa  Al-Maraghi
yang salah satu pembahasannya ditulis oleh Muhibuddin al-hatib, 

d.      Masalatu tarjamatil qur`an Musthafa Sabri, 
e.      An-naba`ul adziim oleh DR Muhammad Abdullah Daraz dan 
f.        Muqaddimah tafsir Mahaasilu ta`wil oleh Jamaluddin Al-qasimi. 

2. Kitab yang membahas secara umum ulumul quran

dengan sistematis, diantaranya :

a.       Syaikh Thahir Al-jazaairy menyusun sebuah kitab dengan judul At-

tibyaan i u`luumil qur`an.
b.      Syaikh Muhammad Ali  Salamah menulis  pula  Manhajul  furqan i

u`luumil qur`an yang berisi pembahasan yang sudah ditentukan untuk
fakultas  ushuluddin  di  Mesir  dengan  spesialisasi  da`wah  dan
bimbingan masyarakat dan diikuti oleh muridnya, 

c.       Muhammad Abdul  a`dzim az-zarqani  yang menyusun  Manaahilul

i`rfaan i u`lumil qur`an.
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d.      Syaikh  Ahmad  Ali  menulis  muzakkiraat  u`lumil  qur`an yang
disampaikan  kepada  mahasiswanya  di  fakultas  ushuluddin  jurusan
dakwah dan bimbingan masyarakat. 

e.      Kitab Mahaabisu i u`lumil qur`an oleh DR Subhi As-Shalih.

Pembahasan tersebut dikenal dengan sebutan  u`luumul qur`an,  dan
kata  ini  kini  telah  menjadi  istilah  atau  nama khusus  bagi  ilmu-ilmu
tersebut. 

Catatan : Kitab Mabahitsul Quran yang ditulis Manna'ul Qattan ini juga
termasuk  kitab  ulumul  quran  kontemporer  yang  banyak  mendapat

sambutan di universitas-universitas di Timur Tengah dan Dunia Islam
pada  umumnya.  Kitab  ini  juga  dijadikan  modul  untuk  perkuliahan
Ulumul Quran semester 1 di Universitas International Afrika, Khartoum
Sudan,  sebagai  Mata  Kuliah  Umum  untuk  semua  mahasiswa  di
berbagai jurusannya.

PENGERTIAN  AL  QUR’AN,  NAMA-NAMANYA,  SIFAT-SIFATNYA,

KARAKTERIKSTINYA  DAN  PERBEDAAN  ANTARA  AL  QUR’AN

DENGAN HADIS NABAWI DAN HADIS QUDSI

Pokok-pokok Materi

1.       Pengertian/ De nisi Al-Quran
2.       Nama dan Sifat Al-Quran
3.       Perbedaan Al-Quran dengan Hadits Nabawi dan Qudsi
4.       Karakteristik Al-Quran

13



1.       PENGERTIAN / DEFINISI AL-QURAN

Pengertian Al-Quran meliputi dua hal, yaitu secara bahasa dan secara
istilah, masing-masing sebagai berikut :

a.      Pengertian Al-Quran secara bahasa

                Lafadzh  Qara`a mempunyai  arti  mengumpulkan  dan
menghimpun, dan  qira`ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-
kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih.
Qur`an pada mulanya seperti qira`ah , yaitu masdar (in nitif) dari kata
qara` qira`atan, qur`anan. Sebagaimana dalam rman Allah SWT : 

ا جمعه وقرآنه لي ة  إ  يا ذ قرأنا فاتب قرآنه ( )18-17 ف
Artinya : "Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya

dan membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka

ikutilah bacaannya itu`. (Al;-Qiyamah :17-18)

                Qur`anah berarti  qiraatun  (bacaannya/cara  membacanya).

Jadi kata itu adalah masdar menurut wazan (tashrif, konjugasi)`fu`lan`
dengan  vokal  `u`  seperti  `gufran`  dan  `syukran`.Kita  dapat
mengatakan qara`tuhu , qur`an, qira`atan wa qur`anan, artinya sama
saja. Di sini maqru` (apa yang dibaca) diberi nama Qur`an (bacaan);
yakni penamaan maf`ul dengan masdar. 

b.      Pengertian Al-Quran secara Istilah

                Para  ulama  menyebutkan  de nisi  Quran  yang  mendekati
makananya dan membedakannya dari yang lain dengan menyebutkan
bahwa: 
وته عبد  م س  ليه  حمد  لى  ز  م له  رآ  ك 
Artinya  :  Quran  adalah  kalam  atau  rman  Allah  yang  diturunkan

kepada Muhamad saw. Yang pembacanya merupakan suatu ibadah`. 
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Penjelasan Arti Quran secara istilah, adalah sebagai berikut :
1.       De nisi`kalam`(ucapan) merupakan kelompok jenis yang meliputi

segala  kalam.  Dan  dengan  menghubungkannya  dengan  Allah

( kalamullah )  berarti  tidak semua masuk dalam kalam manusia, jin
dan malaikat.

2.       Batasan  dengan  kata-kata  (almunazzal)`yang  diturunkan`  maka
tidak  termasuk  kalam  Allah  yang  sudah  khusus  menjadi  milik-Nya.
Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah :`Katakanlah: Sekiranya

lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah

lautan  itu  sebelum  habis  kalimat-kalimat  Tuhanku,  meskipun  Kami

datangkan tambahan sebanyak itu `.(al-Kah : 109). 
3.       Batasan  dengan  de nisi  hanya  `kepada  Muhammad  saw`  Tidak

termasuk  yang  diturunkan  kepada  nabi-nabi  sebelumnya  seperti
taurat, injil dan yang lain.

4.       Sedangkan  batasan  (al-muta'abbad  bi  tilawatihi)  `yang
pembacanya merupakan suatu ibadah` mengecualikan hadis ahad dan

hadis-hadis qudsi . 

Catatan :  Perlu saya tambahkan de nisi  lain  tentang Al-Quran yang
lebih lengkap yaitu :

ه ل ز  ك  مع م    ، ل ه و لي ه  ل لى  د ص حم يدنا  ى  ل ز  م  
وته عبد  م تر ،  ا م   ، ا م ا   .

Artinya : Kalam Allah yang bersifat mukjizat, yang diturunkan kepada
Muhammad SAW, tertulis di mushaf , diriwayatkan secara mutawattir,
dan membacanya adalah ibadah. 

2.       NAMA DAN SIFAT AL-QURAN :

A.      Nama-nama Al-Quran :
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Allah menamakan Quran dengan beberapa nama, diantaranya: 
1.       Qur`an 

ل  أق د  رآ  إ  
`Al  Qur`an ini  memberikan petunjuk kepada yang lebih  lurus`.(  al-

Israa:9) 

2.       Kitab

ا فيه ذكرك ا ي ك ا إ د أنز
`Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang

di  dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu`.(al-Anbiyaa:

10)

3.       Furqan 

ر مي ن لعا ي  بد  لى  رقا  تبا  نز 
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al  Furqaan kepada hamba-

Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam`,(al-

Furqan: 1) 

4.       Zikr 

حافظ ه  كر وإنا  ا  إنا نح نز
`Sesungguhnya  Kami-lah  yang  menurunkan  Al  Qur`an,  dan

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya`.( al-Hijr :9)

5.       Tanzil 

مي عا ز   وإنه 
Dan sesungguhnya Al Qur`an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan

semesta alam`,(as-Syuaraa:192 ). 

6. Ruh
ا ا و جعل م ا و  ا  ا ك تد  رنا  ا  أ و ي  ا إ ي وك أو

ي ( س ط  ى صر د إ نا وإن  با ه  نشاء   د  : 52ن ن ش ] (52[
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Artinya: Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran)
dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah
Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi
Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia

siapa  yang  kami  kehendaki  di  antara  hamba-hamba  Kami.  Dan
sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang
lurus.

7. Kalamullah
Allah ber rman:
له م ا ع ك ت فأجر حتى يس ن ا شرك ن ا حد  وإ 
Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta
perlindungan  kepadamu,  maka  lindungilah  ia  supaya  ia  sempat

mendengar rman Allah. (QS. At Taubah: 6)

Catatan :  Penyebutan Al-Quran dan al-kitab lebih populer dari nama-
nama yang lain.  Dalam hal  ini  Dr.  Muhammada Daraz berkata:  `  ia
dinamakan Quran karena ia `dibaca` dengan lisan, dan dinamakan al-
kitab  karena  ia  `ditulis`  dengan  pena.  Kedua  kata ini  menunjukkan
makna yang sesuai dengan kenyataannya`. Penamaan Quran dengan

kedua nama ini memberikan isyarat bahwa selayaknyalah ia dipelihara
dalam bentuk hafalan dan tulisan. 

B.      Sifat-sifat Al-Quran :

Allah telah melukiskan Quran dengan beberapa sifat, diantaranya ; 

1.        Nur (cahaya ) : 

ا بي ي ن  ا إ وأنز
`Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran

dari Tuhanmu. dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang

benderang`.(an-nisaa : 174 ) 
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2.       Huda ( petunjuk ), Syifa` ( obat ), Rahmah ( rahmat ),dan

Mauizah ( nasehat ) : 

ي لمؤ مة  د و دو و ما ف  اء  ظة   و ا قد جاءت  ا  ا أ
`Hai manusia,  sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari

Tuhanmu  dan  penyembuh  bagi  penyakit-penyakit  dalam  dada  dan

petunjuk  serta  rahmat  bagi  orang-orang  yang  beriman`.(  Yunus  :

57 ). 

3.       Mubin ( yang menerangkan ) : 

بي ا  له ن وك قد جاءك  
`Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab

yang menerangkan`.( al-Maidah :15 ). 

4. Arobi

Allah ber rman: 
ذيرا را و ل بش م ي ق رب  رآ  ه  كت فصل آي

Artinya:  Kitab  yang  dijelaskan  ayat-ayatnya,  yakni  bacaan  dalam
bahasa  Arab,  untuk  kaum yang  mengetahui  yang  membawa  berita

gembira dan yang membawa peringatan (QS. Fussilat: 3-4)

Dan  sifat-sifat  yang  lain  sebagaimana  disebutkan  dalam  banyak
ayatnya,  seperti  :  Mubarak  (  yang  diberkati  ),  Busyra  (  kabar
gembira  ),`Aziz  (  yang  mulia  ),  Majid  (  yang  dihormati  ),  Basyr
( pembawa kabar gembira ).

3.       PERBEDAAN  ANTARA QURAN  DENGAN  HADIS  QUDSI  DAN

HADIS NABAWI 

De nisi Quran telah dikemukakan pada halaman terdahulu. Dan untuk
mengetahui perbedaan antara de nisi Quran dengan hadis kudsi dan
hadis nabawi, maka disini kami kemukakan dua de nisi berikut ini : 
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a.       Hadis Nabawi 

Hadis  (  baru  )  dalam  arti  bahasa  lawan  qadim  (  lama  ).  Sedang
menurut  istilah  pengertian  hadis  ialah  apa  saja  yang  disandarkan
kepada Nabi saw. Baik berupa perkataan, perbuatan persetujuan atau

sifat. 
  Yang berupa perkataan, seperti perkataan Nabi saw. : `Sesungguhnya

sahnya amal itu disertai  dengan niat.  Dan setiap orang bergantung

pada niatnya….` 
  Yang berupa perbuatan ialah seperti ajaranya pada sahabat mengenai

bagaimana caranya mengerjakan shalat,  kemudian ia  mengatakan :
`Shalatlah  seperti  kamu  melihat  aku  melakukan  shalat`.  juga

mengenai bagaimana ia melakukan ibadah haji, dalam hal ini Nabi saw.
Berkata : `Ambilah dari padaku manasik hajimu`. 

  Sedang yang berupa persetujuan ialah :  seperti ia menyetujui suatu
perkara  yang  dilakukan  salah  seorang  sahabat,  baik  perkataan
ataupun  perbuatan,  dilakukan  dihadapannya  atau  tidak,  tetapi
beritanya sampai kepadanya. Misalnya :  mengenai  makanan baiwak

yang dihidangkan kepadanya, dan persetujuannya 
  Dan yang berupa sifat adalah riwayat seperti : `bahwa Nabi saw. Itu

selalu bermuka cerah, berperangai halus dan lembut, tidak keras dan
tidak pula kasar, tidak suka berteriak keras, tidak pula bernicara kotor
dan tidak juga suka mencela.`. 

b.      Hadis Qudsi 

                Lafadzh  qudsi  dinisbahkan  sebagai  kata  quds,  nisbah  ini
mengesankan  rasa  hormat,  karena  materi  kata  itu  menunjukkan
kebersihan dan kesucian dalam arti bahasa. Maka kata taqdis berarti
menyucikan  Allah.  Taqdis sama  dengan  tathiir, dan  taqddasa  sama
dengan  tatahhara (suci,  bersih  )  Allah  ber rman  dengan  kata-kata
malaikat-Nya  :  `……pada  hal  kami  senantiasa  bertasbih  dengan
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memuji  Engkau  dan  menyucikan  diri  kami  karena  Engkau.` (al-

Baqarah : 30 ) yakni membersihkan diri untuk-Mu. 
                Secara Istilah, Hadis Qudsi ialah hadis yang oleh Nabi saw,
disandarkan kepada Allah. Maksudnya Nabi meriwayatkannya bahwa

itu adalah kalam Allah. Maka rasul menjadi perawi kalam Allah ini dari
lafal Nabi sendiri. 

Cara Periwayatan Hadits Qudsi :

                Bila  seseorang  meriwayatkan  hadis  qudsi  maka  dia
meriwayatkannya  dari  Rasulullah  SAW  dengan  disandarkan  kepada
Allah, dengan mengatakan : 

1.       `Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya
dari Tuhannya`, atau ia mengatakan:  …..
Contoh :  `Dari  Abu Hurairah Ra. Dari Rasulullah SAW mengenai apa
yang diriwayatkannya dari  Tuhannya Azza Wa Jalla,  tangan Allah itu

penuh, tidak dikurangi oleh nafakah, baik di waktu siang atau malam

hari….` 

2.       `Rasulullah SAW mengatakan :  Allah Ta`ala telah ber rman atau

ber rman  Allah  Ta`ala.`  Contoh:  `Dari  Abu  Hurairah  Ra,  bahwa
Rasulullah  SAW  berkata  :  `  Allah  ta`ala  berfriman  :  Aku  menurut

sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersamanya bila ia menyebut-

Ku.bila  menyebut-KU  didalam  dirinya,  maka  Aku  pun  menyebutnya

didalam diri-Ku.  Dan bila  ia  menyebut-KU dikalangan orang banyak,

maka Aku pun  menyebutnya didalam kalangan orang  banyak  lebih

dari itu….` 

c.        Perbedaan Quran dengan Hadis Qudsi 
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                Ada  beberapa  perbedaan  antara  Quran  dengan  hadis
Qudsi,yang terpenting diantaranya ialah : 

1)      Al-Quranul Karim adalah Quran adalah mukjizat yang abadi hingga
hari kiamat, bersifat tantangan (I'jaz) bagi yang ingkar untuk membuat

yang serupa dengannya, sedang hadis Qudsi tidak untuk menantang
dan tidak pula untuk mukjizat. 

2)      Al-  Quranul  karim  hanya  dinisbahkan  kepada  Allah,  sehingga
dikatakan: Allah ta`ala telah ber rman, sedang hadis Qudsi- seperrti
telah  dijelaskan  diatas-terkadang  diriwayatkan  dengan  disandarkan
kepada Allah; sehingga nisbah hadis Qudsi kepada Allah itu merupakan

nisbah yang dibuatkan. 

3)      Seluruh isi Quran dinukil secara mutawatir, sehingga kepastiannya
sudah  mutlak.  Sedang  hadis-hadis  Qudsi  kebanyakannya  adalah
khabar ahad, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Ada
kalanya hadis Qudsi itu sahih, terkadang hasan ( baik ) dan terkadang

pula da`if (lemah). 

4)      Al-Quranul Karim dari Allah, baik lafal maupun maknanya. Maka dia
adalah  wahyu,  baik  dalam  lafal  maupun  maknanya.  Sedang  hadis
Qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedang lafalnya dari Rasulullah
SAW .  hadis Qudsi ialah wahyu dalam makna tetapi bukan dalam lafal.

5)      Membaca Al-Quranul Karim merupakan ibadah, karena itu ia dibaca
didalam salat. Sedang hadis kudsi tidak disuruhnya membaca didalam
salat. Allah memberikan pahala membaca hadis Qudsi secara umum
saja.  Maka  membaca  hadis  Qudsi  tidak  akan  memperoleh  pahala
seperti  yang  disebutkan  dalam  hadis  mengenai  membaca  Quran
bahwa pada setiap huruf akan mendapatkan kebaikan. 
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4.       KARAKTERISTIK AL-QURAN

                Dr. Yusuf Qaradhawi memaparkan beberapa karakteristik Al-
Quran dalam kitabnya "  Kaifa Nata'amal ma'al al-Quran",( Bagaimana

berinteraksi dengan Al-Quran), secara singkatnya sebagai berikut :

1)      Al-Quran adalah Kitab Ilahi

       Al-Quran berasal dari Allah SWT, baik secara lafal maupun makna.
Diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasul dan Nabi-Nya; Muhammad
saw melalui 'wahyu al-jaliy' wahyu yang jelas. Yaitu dengan turunnya
malaikat utusan Allah, Jibril  a.s  untuk menyampaikan wahyu kepada

Rasulullah SAW yang manusia, bukan melalui jalan wahyu yang lain ;
seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa, mimpi yang benar atau
cara lainnya.
ي خبير( د  ل   اته ث ف م آ ا أ ر ك  (
Artinya : Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayatNya disusun

dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi

(Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu ( Huud 1)

2)      Al-Quran adalah Kitab Suci yang terpelihara

       Diantara karakteristik Al-Quran yang lainnya adalah ia merupakan
kitab suci  yang terpelihara keasliannya.  Dan Allah SWT sendiri  yang
menjamin  pemeliharaannya,  serta  tidak membebankan hal  itu  pada
seorang  pun.  Tidak  seperti  yang  dilakukan  pada  kitab-kitab  suci

selainnya, yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. Hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam rman Allah SWT :
له ا  ظ  ك ح ما 
…. disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah  …

(Al-Maidah 44)
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Adapun  makna  dipeliharanya  al-Quran  adalah  Allah  SWT

memeliharanya  dari  pemalsuan  dan  perubahaan  terhadap  teks-

teksnya, seperti yang terjadi terhadap Taurat, Injil, dan sebelumnya. 

3)      Al-Quran adalah Kitab suci yang menjadi Mukjizat

       Diantara karakteristik Al-Quran adalah kemukjizatannya. Ia adalah

mukjizat  terbesar  yang  diberikan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW

sehingga bangsa arab hanya menyebut-nyebut mukjizat itu saja, tidak

yang  lainnya,  meskipun  dari  beliau  terjadi  mukjizat  yang  lain  yang

tidak terhitung jumlahnya.

4)      Al-Quran  adalah  Kitab  Suci  yang  menjadi  Penjelas  dan

dimudahkan Pemahamannya

       Al-Quran  adalah  kitab  yang  memberi  penjelasan  dan  mudah

dipahami.  Tidak  seperti  kitab  lsafat,  yang  cenderung  untuk

menggunakan  simbol-simbol  dan  penjelasan  yang  sulit,  tidak  pula

seperti kitab sastra yang menggunakan perlambang-perlambang, yang

berlebihan dalam menyembunyikan substansi, sehingga sulit dipahami

akal.

       Allah  SWT  menurunkan  Al-Quran  agar  makna-maknanya  dapat

ditangkap,  hukum-hukumnya  dapat  dimengerti,  rahasia-rahasianya

dapat dipahami, serta ayat-ayatnya dapat ditadabburi. Oleh karena itu

Allah  SWT  menurunkan  Al-Quran  dengan  jelas  dan  memberi

penjelasan, tidak samar dan sulit dipahami. Sebagaimana rman Allah

SWT :

دكر كر ف   ل رآ  سرنا  د  و

Artinya :  Dan  Sesungguhnya  Telah  kami  mudahkan Al-Quran  untuk

pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran? (Al-Qomar

17)
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5)      Al-Quran adalah Kitab Suci yang Lengkap

       Al-Quran adalah kitab agama yang menyeluruh, pokok agama dan

ruh wujud islam. Darinya disimpulkan konsep akidah Islam, tatacara

ibadah, tuntutan akhlak, juga pokok-pokok legislasi dan hukum. Allah

SWT ber rman :

ء ا تبيانا   لي  ا  ونز

Artinya :   ..dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al  Quran) untuk

menjelaskan segala sesuatu (An-Nahl 89)

6)      Al-Quran adalah Kitab Suci Seluruh Zaman

       Makna  Al-Quran  sebagai  kitab  keseluruhan  zaman  adalah  ia

merupakan kitab yang abadi, bukan kitab bagi suatu masa tertentu,

yang kemudian habis masa berlakunya. Maksudnya, hukum-hukum Al-

Quran,  perintah  dan  larangannya,  tidak  berlaku  secara  temporer

dengan suatu kurun waktu tertentu, kemudian habis masanya.

7)      Al-Quran adalah Kitab suci bagi Seluruh Umat Manusia 

       Al-Quran bukanlah kitab yang hanya ditujukan pada suatu bangsa,

sementara tidak kepada bangsa yang lain, tidak juga untuk hanya satu

warna kulit  manusia,  atau suatu wilayah tertentu. Tidak juga hanya

bagi  kalangan  yang  rasional,  dan  tidak  menyentuh  mereka  yang

emosional dan berdasarkan intuisi.Tidak juga hanya bagi rohaniawan,

sementara tidak menyentuh mereka yang materialis. Al-Quran adalah

kitab bagi seluruh golongan manusia.

       Allah SWT ber rman :

مي لعا إ  إ ذكر 
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Artinya  :  Al-Quran  itu  tiada  lain  hanyalah  peringatan  bagi  alam

semesta (At-Takwir 27)

8) al-Quran ketika dibaca mendapatkan pahala.

Salah satu karakteristik dari al-qur’an adalah siapa saja yang membaca

al-qur’an akan mendapatkan pahala berlipat  ganda,  baik bagi orang

yang  memahaminya,  ataupun  tidak  memahaminya.  Rasulullah

bersabda:

ه له فله ب ن كت ا ر حرف  ن   " : ل ه و ل له  لى ا له    ا

ن  ، و ر }  ح : {ا ث  إ   شرة  س ب ، وا حس

م حر و حر حر و

Artinya: barang siapa yang membaca satu huruf dari al-qur’an, maka

baginya  satu  kebaikan  sampai  berlipat  sepuluh  kebaikan,

sesungguhnya saya tidak mengucapkan ayat “alif lam mim” sebagai

satu huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf”.

Demikian beberapa karakteristik Al-Quran, untuk penjelasan yang lebih

lengkap  dan  menyeluruh,  rujuk  kembali  kitab  Qardhawi  yang

disebutkan di atas.
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PROSES TURUNNYA WAHYU

Pokok-pokok Materi :

1.       Arti Wahyu

2.       Proses Wahyu Allah pada Malaikat

3.       Proses Turunnya Wahyu Kepada Nabi

4.       Beberapa Tuduhan & Jawaban seputar Wahyu

PENGERTIAN WAHYU                       

Al-  Wahy  atau  wahyu  adalah  kata  masdar,  dan  materi  kata  itu

menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh

sebab  itu,  maka dikatakan bahwa  wahyu itu  adalah  pemberitahuan

secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang

yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. 
            Wahyu  secara  lughowi  berarti  isyarat  yang  sangat  cepat

(termasuk  bisikan  dalam hati  dan  ilham),  surat,  tulisan  dan  segala

sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Menurut

Abdul  Jalal,  wahyu  mempunyai  beberapa  arti,  antara  lain  sebagai

berikut:

1)   Wahyu diartikan sebagai ilham gharizi atau instink yang terdapat

pada  manusia  atau  pada  binatang.  Contohnya,  seperti  kata  wahyu

yang terdapat rman Allah SWT:
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عر ما  رو ش تا و  ي با  ت   ح أ  ى  ى  إ وأو
Artinya:  Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-

sarang  di  bukit-bukit,  di  pohon-pohon  kayu,  dan  di  tempat-tempat

yang dibikin manusia". (QS. An Nahl [16]: 68) 
2)      Wahyu   diartikan ilham tri  atau rasat  yang hanya ada pada

manusia dan tidak pada binatang. Contohnya, seperti kata wahyu yang

terdapat rman Allah SWT:
ا اف و تحزن إن ي و ت يه ف  ليه ف ذ خ  ضعيه ف ى أ أ ى أ  ا إ ي وأو

لي مر ل   ي وجا و إ
Artinya:  Dan  Kami  ilhamkan  kepada  ibu  Musa;  "Susuilah  dia,  dan

apabila kamu khawatir  terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai

(Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati,

karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan

menjadikannya (salah seorang) dari para rasul. (QS. Al Qashash [28]:

7) 
سلم ا  ن د  ا و ر قا آ ي أ آ  و ح ى  ي إ وإذ أو

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang

setia:  "Berimanlah  kamu  kepada-Ku  dan  kepada  rasul-Ku".  Mereka

menjawab: "Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa

sesungguhnya  kami  adalah  orang-orang  yang  patuh  (kepada

seruanmu)". (QS. Al Maidah [5]: 111).
3)      Wahyu diartikan sebagai tipu daya dan bisikan setan, seperti kata

wahyu yang terdapat rman Allah SWT:
ي شيا مشرك وإ  م إن  ع ك وإ أ ا ي يائ  ى أو ي إ

Artinya:  Sesungguhnya  setan  itu  membisikkan  kepada  kawan-

kawannya agar  mereka  membantah kamu; dan jika  kamu menuruti

mereka,  sesungguhnya  kamu  tentulah  menjadi  orang-orang  yang

musyrik. (QS. Al An’am [6]: 121). 
4)      Wahyu  diartikan  isyarat  yang  cepat  secara  rahasia,  yang  hanya

tertuju kepada Nabi/Rasul Allah saja. Contohnya, seperti kata  wahyu

yang terdapat rman Allah SWT: 
عد بيي   ى ن و ا إ ي ي كما أو ا إ ي إنا أو

Artinya:  Sesungguhnya  Kami  telah  memberikan  wahyu  kepadamu

sebagaimana Kami  telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-

nabi yang kemudiannya. (QS. An Nisa [4]: 163) 
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Menurut  M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  dalam  buku  Sejarah  dan
Pengantar  Ilmu  Al  Quran/Tafsir,  yang  dikutip  oleh  Deden  Makbuloh,
mengatakan bahwa wahyu menurut bahasa adalah isyarat yang cepat
atau segala yang kita sebut kepada orang lain untuk diketahui. Isyarat

cepat  dapat  saja  datang  dari  Allah  atau  datang  dari  selain  Allah
termasuk iblis. 

b.      Secara Istilahi

Pengertian  wahyu  menurut  istilah,  ada  beberapa  de nisi  dari
para ulama, antra lain sebagai berikut : 

1.      M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam buku Sejarah dan Pengantar Ilmu Al

Quran/Tafsir,  yang  dikutip  oleh  Deden  Makbuloh,  menurut  istilah,
wahyu adalah nama bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat
dari  Allah ke dalam dada Nabi-Nabi-Nya, sebagaimana dipergunakan
juga untuk lafadh Al Quran. 

2.      Menurut  Syaikh  Muhammad Abduh  dalam kitab  Risalatud  Tauhid
yang dikutip oleh Prof. Imam Muchlas dan Masyhud SM, wahyu adalah
pengetahuan yang didapat oleh seseorang dengan keyakinan penuh

bahwa pengetahuan itu berasal dari Allah baik secara langsung atau
tidak. Yakni dengan perantaraan suara yang dapat didengarkan oleh
telinga atau tanpa suara sama sekali. 

3.      Sebagian ulama mende nisikan : “Wahyu adalah rman allahSWT
yang di sampaikan kepada salah seorang dari nabi-nabi nya.” 

4.      Dr.  Abdullah  syahhatah  dalam  kitab  Ulumul  Quran  Wat  Tafsir,

mende nisikan  :“Wahyu  menurut  Syara’  ialah  pemberitahuan  Allah

SWT kepada  orang  yang dipilih  dari  beberapa hambanya  mengenai
berbagai  petunjuk  dan  ilmu  pengetahuan  yang  hendak
diberitahukannya tetapi dengan cara yang tidak biasa bagi manusia”.

5.      Pengertian wahyu yang seperti de nisi terakhir inilah yang paralel
dengan arti wahyu dalam ayat-ayat sebagai berikut:

لغ أئ ه و  ك  ن رآ  ي    وأو
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Artinya:  “Dan telah diwahyukan kepadaku Al  Quran ini  supaya aku

member  peringatan  kepadamu  dengannya dan kepada  orang-orang

yang Al Quran itu sampai kepadanya.” (QS. Al An’am[6]:19).
د ه و ى إ أنما إ إ ل  شر   ق إنما أنا 

Artinya: “Katakanlah: sesungguhnya aku ini  hanya seorang manusia

seperti  kamu,  yang  diwahyukan  kepadaku,  bahwa  sesungguhnya

Tuhan kalian itu hanya Tuhan yang Esa” (QS. Al Kah  [18]:110)[15]
ى إ  إ و 
Artinya: “ Perkataan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan”
(QS. An Najm [53]: 4).

Maka  bisa  diambil  kesimpulan  de nisi  wahyu  adalah

pemberitahuan  dari  Allah  SWT  kepada  RasulNya  tentang  suatu
ketetapan hukum syariat  dan sejenisnya  secara  sembunyi-sembunyi
sehingga  prosesnya  tidak  dapat  diketahui  oleh  manusia  pada
umumnya.  Salah  satu wahyu dari  Allah  SWT adalah  Al  Quran yang
diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.    

 

2.      Cara-cara turun wahyu

Adapun  cara-cara  turun  umumnya  wahyu-wahyu  itu  pada
pokoknya melalui tiga cara, seperti yang dide nisikan Al Quran: 
ا ذنه  ر  في  ا أو  ء  يا أو  و له إ و لمه  بشر أ  ا كا  و

ي ل  شاء إنه 
Artinya:  “Dan  tidak  ada  bagi  seseorang  manusia  pun  bahwa  Allah

berkata-kata  dengan  dia,  kecuali  dengan  perantaraan  wahyu  atau

dibelakang tabir  atau  dengan  mengutus  seorang  utusan  (malaikat),

lalu  diwahyukan  kepadanya  dengan  seizin-Nya  apa  yang  Dia

kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana” (QS.
Asy Syura[42]: 51).
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Dari keterangan ayat tersebut,  dapatlah diketahui bahwa cara-
cara  turun  wahyu  pada  umumnya,  termasuk  cara  turun  wahyu  Al
Quran itu adalah sebagai berikut:

a.       Dengan cara pemberitahuan langsung (secara wahyu)  ke  dalam

hati  Nabi  atau  jiwanya  mengenai  sesuatu  pengetahuan  yang  dia
sendiri  tidak  mampu  menolaknya  dan  tidak  sedikitpun  meragukan
kebenarannya.  Cara  ini  sering  disebut  dengan  cara  impian  nyata
diperolehnya  dengan  jalan  mimpi  dalam  tidur,  tetapi  kemudian
menjadi kenyataan. Contohnya, seperti impian Nabi Ibrahim a.s., ketika
menerima  wahyu  yang  memerintahkan  supaya  menyembelih
puteranya, Ismail. Hal ini seperti di jelaskan dalam Al Quran:

اذ تر انظر  ح ا أن أذ م ا  إن أ ف  سع قا  عه  لغ   فلما 
Artinya:  “Maka  tatkala  (anak  itu)  sampai  (pada  umur  sanggup)

berusaha  bersama-sama  dengannya,  maka  Ibrahim  berkata:  “Hai

anakku,  sesunggunya  aku  melihat  dalam  mimpi  bahwa  aku

menyembelih kamu.”Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu”. (QS.
Ash Shaa at[37]:102)[18]

b.      Dengan  cara  penyampaian  dari  balik  tabir,  yakni  suara  bisikan

wahyu  disampikan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  dari  celah-celah
gemerincingnya suara lonceng/bel. Hal tersebut, lihat hadits Al-Bukhari
dari Aisyah Ummul mukminin r.a, bahwa Haris bin Hisyam r.a bertanya
kepada Rasulullah SAW mengenai hal  itu.  Dan jawab Nabi  “Kadang-
kadang ia datang kepadaku bagaikan dencingan lonceng,  dan itulah
yang paling berat bagiku, lalu ia pergi, dan aku telah menyadari apa

yang  dikatakannya.  Dan  terkadang  malaikat  menjelma  kepadaku
sebagai  seorang  laki-laki,  lalu  dia  berkata  kepadaku,  dan  aku  pun
memahami  apa  yang  dia  katakana”  .  Jadi,  yang  di  jadikan  tabir
menutup  pendengaran  para  sahabat  adalah  gemuruhnya  bunyi
lonceng, yang menghalangi telinga mereka mendengar bisikan suara
wahyu ayat yang di  turunkan.  Tetapi  telinga Nabi  tetap mendengar
bisikan suara wahyu itu dari balik tabir suara lonceng tersebut.
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c.       Dengan  cara  melalui  perantaraan  Malaikat  Jibril  a.s.  sebagai
pembawa wahyunya. Hal ini sebagaimana sudah di isyaratkan oleh Al
Quran. Lihat keterangan ayat 193-194 surah Asy-Syu’ara. Malaikat Jibril
membacakan wahyu ayat-ayat yang di  turunkan,  baik dia  itu  dalam

bentuk aslinya dalam alam rohani, dan Nabi SAW yang melepaskan diri
dari bentuk tubuh jasmani menjadi bentuk rohani.
Cara ini  terasa berat bagi  Nabi,  sehingga seolah-olah beliau seperti
mengigau  atau  pingsan,  meski  sebenarnya  beliau  waktu  itu  tidak
mengigau  ataupun  pingsan,  melainkan  karena  sedang  penuh
konsentrasi  dalam menghadapi  malaikat  dalam alam rohani.  Hal  ini
sesuai dengan keterangan Al Quran:
ي لي ق ث ل  إنا 

Artinya: “Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan

yang berat.” (QS. Al-Muzammil[73]:5)[19]
Atau sebaliknya, malaikat Jibril itu menyamar sebagai seorang laki-laki
sedangkan Nabi tetap dalam bentuk tubuh jasmani, sehingga cara ini
sangat mudah bagi Nabi SAW. Di dalam Al Quran diterangkan satu cara
lagi  mengenai  cara  turunnya  Al  Quran,  yakni  cara  turunnya  kitab

Taurat, yang cara turunnya secara dialog langsung antara Nabi Musa
a.s dengan Tuhan-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran:
ليما ى ت له  وكل 
Artinya:  “Dan  Allah  berbicara  kepada  Musa  dengan  langsung”  (QS.
AnNisaa’: 164)

1.       TAHAPAN TURUNNYA AL-QURAN

                Allah SWT menjelaskan secara umum tentang turunnya Al-
Quran dalam tiga tempat dalam Al-Quran, masing-masing : 

a)      Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan
رآ ا  أنز فيه  ر 

31



Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur`an ( al-
Baqarah: 185 ).

b)      Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar

د يلة  ا ف  إنا أنز
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada malam lailatul qadar.`

( al-Qadr : 1 ) 

c)       Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi 
كة با يلة  ا ف  إنا أنز
Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkannya  (  Qur`an  )  pada  malam

yang diberkahi.` (QS ad-Dhukhan: 3 ). 

                Ketiga ayat diatas tidak bertentangan, karena malam yang
diberkahi adalah malam lailatul qadar dalam bulan ramadhan. Tetapi
lahir  (  zahir  )  ayat-ayat  itu  bertentangan  dengan  kehidupan  nyata
Rasulullah SAW , dimana Qur`an turun kepadanya selama dua puluh

tiga tahun. 
                Dalam hal ini para ulama mempunyai dua madzab pokok ,
dan satu madzhab lainnya: 

1)      Madzhab pertama yaitu, pendapat Ibn Abbas dan sejumlah

ulama  serta  yang  dijadikan  pegangan  oleh  umumnya  para

ulama. 

                Yang dimaksud dengan turunnya Qur`an dalam ketiga ayat
diatas adalah turunnya Qur`an sekaligus di Baitul `Izzah dilangit dunia
agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian sesudah itu
Qur`an diturunkan kepada rasul kita Muhammad saw. Secara bertahap
selama dua puluh tiga tahun. sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan

kejadian-kejadian sejak dia diutus sampai wafatnya. 
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                Pendapat ini  didasarkan pada berita-berita yang sahih dari
Ibn Abbas dalam beberapa riwayat. Antara lain:

a.       Ibn Abbas berkata: ` Qur`an sekaligus diturunkan ke langit dunia

pada malam lailatul qadar, kemudian setelah itu ia diturunkan selama
dua puluh tahun.` Lalu ia membacakan: `Tidaklah orang-orang ka r itu

datang  kepadamu  sesuatu  yang  ganjil,  melainkan  Kami  datangkan

kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya .`( al-
Furqan : 33 ). 

ز ا ت لى  ونز ا  لى  رأ  ا  وقرآنا فرق
`Dan Al Qur`an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar

kamu  membacakannya  perlahan-lahan  kepada  manusia  dan  Kami

menurunkannya bagian demi bagian.` (al-Isra` : 106 ). 
b.      Ibn  Abbas  r.a  berkata:  `  Qur`an  itu  dipisahkan  dari  az-Zikr,  lalu

diletakkan  di  baitul  Izzah  di  langit  dunia.  Maka  jibril  mulai

menurunkannya kapada Nabi saw.` 
c.       Ibn Abbas r.a mengatakan : `  Allah menurunkan Qur`an sekaligus

kelangit dunia ,  temmponya turunnya secara berangsur-angsur. Lalu

Dia menurunkannya kepada Rasulnya bagian demi bagian.` 

d.      Ibn  Abas  r.a  berkata  :  `Qur`an  diturunkan  pada  malam  lailatul

qadar,  pada  bulan  ramadhan  ke  langit  dunia  sekaligus;  lali  ia

diturunkan secara berangsur-angsur.` 

2)      Madzhab kedua, yaitu yang diriwayatkan oleh as-Sya`bi .

                Bahwa yang dimaksud dengan turunnya Quran dalam ketiga
ayat diatas adalah permulaan turunnya Qur`an pada Rasulullah SAW.
Permulaan turunnya Quran itu di mulai pada malam lailatul qadar di
bulan ramadhan, yang merupakan malam yang di berkahi. Kemudian
turunnya  berlanjut  sesudah  itu  secara  bertahap  sesuai  dengan
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kejadian  dan  peristiwa-peristiwa  selam kurang  lebih  dua  puluh  tiga
tahun. 
                Dengan  demikian  Qur`an hanya  satu  macam cara  turun,
yaitu  turun  secara  bertahap  kepada  Rasulullah  SAW  seba  yang

demikian inilah yang dinyatakan dalam Qur`an : 

ز ا ت لى  ونز ا  لى  رأ  ا  وقرآنا فرق
`Dan Al Qur`an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar

kamu  membacakannya  perlahan-lahan  kepada  manusia  dan  Kami

menurunkannya bagian demi bagian.` (al-Isra`: 106 ) 

3)      Madzhab ketiga 

                Bahwa Qur`an diturunkan kelangit dunia selama dua puluh
tiga malam lalilatul qadar yang pada setiap malamnya selama malam-
malam lailatul qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan
pada setiap  tahunnya.  Dan jumlah  wahyu  yang diturunkan  kelangit

dunia pada malam lailatul qadar , untuk masa satu tahun penuh itu
kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW
sepanjang  tahun.  Madzab  ini  adalah  hasil  ijtihad  sebagian  mufasir..
pendapat ini tidak mempunyai dalil.

KESIMPULAN : 

                Adapun madzab kedua yang diriwayatkan dari  as-Sya`bi  ,

dengan dali-dalil  yang sahih dan dapat  diterima,tidaklah  bertentang
dengan  madzab  yang  pertama  yang  diriwayatkan  dari  Ibn  Abbas.
Dengan demikian maka pendapat yang kuat ialah bahwa Al-Quran Al-
Karim itu dua kali diturunkan: 

         Pertama: diturunkan secara sekaligus pada malam lailatul qadar ke
baitul Izzah di langit dunia. 
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         Kedua: diturunkan kelangit dunia ke bumi secara berangsur-angsur
selama dua puluh tiga tahun. 

Catatan  :  Imam  Al-Qurtubi  telah  menukil  dari  Muqatil  bin  Hayyan

riwayat  tentang  kesepakatan  (  ijma`)  bahwa  turunnya  Qur`an
sekaligus dari lauhul mahfuz ke baitul izzah di langit dunia.  Ibn Abbas
memandang tidak ada pertentangan antara ke tiga ayat diatas yang
berkenaan  dengan  turunnya  Qur`an  dengan  kejadian  nyata  dalam
kehidupan Rasulullah SAW bahwa Qur`an itu turun selama dua puluh
tiga tahun yang bukan bulan ramadan. 

2.       HIKMAH TURUNNYA QUR`AN SECARA BERTAHAP 

Kita  dapat  menyimpulkan hikmah turunnya Qur`an secara  bertahap
dari  nash-nash  yang  berkenaan  dengan  hal  itu.  Dan  kami
meringkaskannya sebagai berikut :

1)      Menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW . 

                Rasulullah  SAW  telah  menyampaikan  dakwahnya  kepada
menusia, tetapi ia menghadapi sikap mereka yang membangkang dan
watak yang begitu keras. Ia ditantang oleh orang-orang yang berhati
batu,  berperangai  kasar  dan  keras  kepala.  Mereka  senantiasa

melemparkan berbagai macam gangguan dan ancaman kepada Rasul.
Wahyu turun kepada Rasulullah SAW dari  waktu ke  waktu  sehingga
dapat  meneguhkan  hatinya  atas  dasar  kebenaran  dan  memperkuat
kemauannya untuk tetap melangkahkan kaki  di  jalan dakwah tanpa
menghiraukan perlakuan jahil  yang dihadapinya dari  masyarakatnya
sendiri. 
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                Contoh dari ayat-ayat tersebut, diantaranya sebagai berikut:
a)      Ayat yang berisi anjuran langsung untuk bersabar

`Dan bersabarlah terhadap apa  yang mereka  ucapkan dan jauhilah

mereka  dengan  cara  yang  baik.  Dan  biarkanlah  Aku  bertindak

terhadap  orang-orang  yang  mendustakan  itu,  orang-orang  yang

mempunyai  kemewahan  dan  beri  tangguhlah  mereka  barang

sebentar.`(al-Muzammil:10-11 ) 
b)      Ayat dari kisah-kisah nabi dan ajakan mengambil contoh keteguhan

mereka
Demikianlah  hikmah  yang  terkandung  dalam  kisah  para  Nabi  yang

terdapay  dalam  Qur`an:  `Dan  kisah  rasul-rasul  kami  ceritakan

kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami terguhkan hatimu.`
(Hud : 120 ) 

c)       Ayat yang berisi janji-janji kemenangan 
`Allah  telah  menetapkan:  `Aku  dan  rasul-rasul-Ku  pasti  menang`.

Sesungguhnya  Allah  Maha  Kuat  lagi  Maha  Perkasa.`  (al-Mujadalah:
21 ). 

                Setiap kali  penderitaan Rasulullah SAW bertambah karena
didustakan  oleh  kaumnya  dan  merasa  sedih  karena  penganiayaan
mereka,  maka  Qur`an  turun  untuk  melepaskan  derita  dan
menghiburnya  serta  mengancam  orang-orang  yang  mendustakan
bahwa Allah mengetahui hal  ihwal mereka dan akan membalas apa
yang melakukan hal itu. 

2)      Menjawab Tantangan dan sekaligus Mukjizat.

Orang-orang  musyrik  senantiasa  berkubang  dalam  kesesatan  dan
kesombongan  hingga  melampaui  batas.  Mereka  sering  mangajukan
pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menentang.

Untuk menguji kenabian Rasulullah. Mereka juga sering menyampaikan
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kepadanya  hal-hal  batil  yang  tak  masuk  akal,  seperti  menanyakan
tentang hari kiamat, lalu turunlah ayat : 

                Mereka  menanyakan  kepadamu  tentang  kiamat:  "Bilakah

terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat

itu  adalah  pada  sisi  Tuhanku;  tidak  seorangpun  yang  dapat

menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu amat berat

(huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di  bumi.  kiamat itu

tidak  akan  datang  kepadamu  melainkan  dengan  tiba-tiba".  mereka

bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya.

Katakanlah:  "Sesungguhnya  pengetahuan  tentang  bari  kiamat  itu

adalah  di  sisi  Allah,  tetapi  kebanyakan manusia  tidak  Mengetahui".

(Al-A'roof 187)

Jadi  hikmah  yang  bisa  kita  tangkap  disini  adalah,  bahwasanya
turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur juga agar bisa menjawab
tantangan-tantangan  yang  senantiasa  dimunculkan  oleh  kaum  ka r

qurays, yahudi, bahkan juga kaum muna k.
                Hikmah seperti ini telah diisyaratkan oleh keterangan yang
terdapat  dalam beberapa riwayat  dalam hadis  Ibn  Abbas  mengenai
turunnya  Qur`an  :  `Apa  bila  orang-orang  musyrik  mengadakan
sesuatu, maka Allah pun mengadakan jawabannya atas mereka.` 

3)      Mempermudah Hafalan dan Pemahamannya.

                Al-Quran Al-Karim turun ditengah-tengah umat yang ummi,
yang tidak pandai membaca dan menulis, catatan mereka adalah daya
hafalan  dan  daya  ingatan.  Mereka  tidak  mempunyai  pengetahuan
tentang  tata  cara  penulisan  dan  pembukuan  yang  dapat
memungkinkan mereka  menuliskan  dan membukukannya,  kemudian

menghafal  dan  memuhaminya.  Umat  yang  buta  huruf  itu  tidaklah
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mudah untuk menghafal  seluruh  Qur`an apa  bila  Al-Quran Al-Karim
diturunkan  sekaligus,  dan  tidak  mudah  pula  bagi  mereka  untuk
memahami maknanya serta memikirkan ayat-ayatnya, jelasnya bahwa
Al-Quran  Al-Karim secara  berangsur  itu  merupakan  bantuan  terbaik

bagi mereka untuk menghafal dan memahami ayat-ayatnya. 
                Setiap  kali  turun  satu  atau  beberapa  ayat,  para  sahabat
segara  menghafalkannya.  Memikirkan  maknanya  dan  memahami
hukum-hukumnya.  Tradisi  demikian  ini  menjadi  suatu  metode
pengajaran dalam kehidupan para Tabi`in. 

         Abu  Nadrah  berkata,`Abu  Saad  al-Khudri  mengajar  kan  Qur`an
kepada kami, lima ayat diwaktu pagi, dan lima ayat di waktu petang.

Dia memberitahukan bahwa jibril menurunkan Al-Quran Al-Karim lima
ayat-lima ayat.` 

         Dari Khalid bin Dinar dikatakan, `Abul `Aliyah berkata kepada kami
`Pelajarilah  Qur`an  itu  lima  ayat  demi  lima  ayat;  karena  Nabi  saw
mengambil dari jibril lima ayat demi lima ayat.` 

         Umar  berkata,  `Pelajarilah Quran  itu  lima ayat  demi  lima  ayat,

karena jibril menurunkan Quran kepada Nabi saw. Lima ayat demi lima
ayat.` 

4)      Kesesuaian dengan Peristiwa-peristiwa Pentahapan dalam

Penetapan Hukum. 

                Manusia  tidak akan mudah  mengikuti  dan tunduk kepada
agama yang baru ini seandainya Al-Quran Al-Karim tidak menghadapi

mereka dengan cara yang bijaksana dan memberikan kepada mereka
beberapa  obat  penawar  yang  ampuh  yang  dapat  menyembuhkan
mereka dari kerusakan dan kerendahan martabat. Setiap kali  terjadi
suatu peristiwa,  diantara mereka  ,  maka turunlah  hukum mengenai
peristiwa  itu  yang  menjelaskan  statusnya  dan  penunjuk  serta
meletakkan  dasar-dasar  perundang-undangan  bagi  mereka,  sesuai
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dengan situasi dan kondisi, satu demi satu. Dan cara ini menjadi obat
bagi hati mereka. 

Tahapan Pengharaman Khamr 

                Contoh yang paling jelas mengenai penetapan hukum yang
berangsur-angsur itu ialah diharamkannya minuman keras, mengenai
hal ini pertama-tama Allah ber rman : 

a)      Pertama, Allah SWT ber rman : Dan dari buah korma dan anggur,

kamu  buat  minimuman  yang  memabukkan  dan  rezki  yang  baik.

Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda

bagi orang yang memikirkan.`(an-Nahl: 67). 

                Ayat ini menyebutkan tentang karunia Allah apa bila yang di
maksud dengan `sakar` ialah khamr atau minuman keras dan yang
dimaksud  dengan  `rezeki`  ialah  segala  yang  dimakan  dari  kedua
pohon tersebut seperti kurma dan kismis-dan inilah pendapat jumhur
ulama-  maka  pemberian  predikat  `baik`  kepada  rezeki  sementara
sakar tidak diberinya, merupakan indikasi bahwa dalam hal ini pijian

Allah  hanya  ditujukan  kepada  rezeki  dan  bukan  kepada  sakar,
kemudian turun rman Allah: 

b)      Kedua, Allah SWT ber rman : `Mereka bertanya kepadamu tentang

khamar  dan  judi.  Katakanlah:  `Pada  keduanya  terdapat  dosa  yang

besar  dan  beberapa  manfa`at  bagi  manusia,  tetapi  dosa  keduanya

lebih besar dari manfa`atnya`.(al-Baqarah:219). 
                Ayat  ini  membandingkan  antara  manfaat  minuman  keras

(khamr) yang timbul sesudah memminumnya seperti kesenangan dan
kegairahan  atau  keuntungan  karena  memperdagangkannya,  dengan
bahaya  yang  diakibatkannya  seperti  dosa,  bahaya  bagi  kesehatan
tubuh,  merusak  akal,  menghabiskan  harta  dan  membangkitkan
dorongan-dorongan  untuk  berbuat  kenistaan  dan  durhaka.  Ayat
tersebut menjauhkan khamr dengan cara menonjolkan segi bahayanya

dari pada manfaatnya, kemudian turun rman Allah: 
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c)       Ketiga : Allah SWT ber rman : `Wahai orang-orang yang beriman ,

janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk.`(an-Nisa`:
43 ). 
                Ayat  ini  menunjukkan  larangan  minuman  khamr  pada

waktu-waktu tertentu bila pengaruh minuman itu akan sampai kewaktu
salat, ini mengingat adanya larangan mendekati salat dalam keadaan
mabuk,  samppai  pengaruh  minuman  itu  hilang  dan  mereka
mengetahui apa yang mereka baca dalam salatnya, selanjutnya rman
Allah:

d)      Keempat  :  Firman  Allah  :`Hai  orang-orang  yang  beriman,

sesungguhnya  khamar,  berjudi,  berhala,  mengundi  nasib  dengan

panah , adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan  itu  agar  kamu  mendapat  keberuntungan.  Sesungguhnya

syaitan  itu  bermaksud  hendak  menimbulkan  permusuhan  dan

kebencian  di  antara  kamu  lantaran  khamar  dan  berjudi  itu,  dan

menghalangi  kamu  dari  mengingat  Allah  dan  sembahyang;  maka

berhentilah kamu.`(al-Maidah:90-91) 

                Ini  merupakan  pengharaman  secara  pasti  dan  tegas
terhadap minuman dalam segala waktu. 

                Hikmah penetapan hukum dengan sistem bertahap ini lebih
lanjut  diungkapkan  dalam  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Aisyah  r.a
ketika  mengatakan  :  `Sesungguhnya  yang  pertama  kali  turun  dari

Qur`an  ilah  surah  Mufassal  yang  didalamnya disebutkan  surga  dan

neraka,  sehingga  ketika  manusia  telah  berlari  kepada  Islam,  maka

turunlah hukum haram dan halal. Kalau sekiranya yang turun pertama

kali  adalah  `jJanganlah kamu meminum khamr` tentu  meraka akan

menjawab: ` Kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya.` Dan

kalau  sekiranya  yang  pertama  kali  turun  ialah  ;  janganlah  kamu

berzina,  tentau  mereka  akan  menjawab:  `Kami  tidak  akan

meninggalkan zina selamanya.` 
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5)      Bukti Yang Pasti Bahwa Al-Quran Al-Karim Diturunkan Dari

Sisi Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. 

                Qur`an yang turun secara berangsur kepada Rasulullah SAW
dalam waktu lebih dari dua puluh tahun ini ayat-ayatnya turun dalam
selang  waktu  tertentu,  dan  selama  ini  orang  membacanya  an
mengkajinya surah demi surah. Ketika ia melihat rangkaiannya begitu
padat,  tersusun  cermat  sekali  dengan  makna  yang  saling  bertaut,
dengan gaya yang begitu kuat, serta ayat demi ayat dan surah demi
surah saling terjalin bagaikkan untaian mutiara yang indah yang belum

ada bandingannya dalam perkataan manusia .
                Seandainya Qur`an ini perkataan manusia yang disampaikan
dalam berbagai situasi,  peristiwa dan kejadian, tentulah didalamnya
terjadi  ketidak  serasian  dan  saling  bertentangan  satu  dengan  yang
lainnya, serta sulit terjadi keseimbangan. 
ير فا ك خ جدو فيه  له  ير  د  و كا  

`Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an ? Kalau kiranya

Al  Qur`an  itu  bukan  dari  sisi  Allah,  tentulah  mereka  mendapat

pertentangan yang banyak di dalamnya.`(an-Nisa`:82 ). 

.       TUDUHAN & JAWABAN SINGKAT SEPUTAR WAHYU

                Permasalahan wahyu sering menjadi sasaran tuduhan kaum

jahiliyan  dari  dulu  hingga  sekarang  (  ka r  qurays  hingga  orientalis
masa kini  )  dalam rangka mengkaburkan keyakinan kaum muslimin
dan menjauhkan mereka dari Al-Quran, diantaranya sebagai berikut :

Pertama :  Meraka mengira bahwa Qur`an dari  pribadi  Muhammad;

dengan menciptakan maknanya dan dia pula yang menyusun ` bentuk

gaya bahasanya` ; Qur`an bukanlah wahyu.
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                Kita jawab dengan, bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran
yang  jelas-jelas  'memperingatkan'  &  'menyalahkan'  Rasulullah  SAW
dalam  beberapa  momentum,  seperti  ketika  Rasulullah  SAW

mendahulukan  mendakwahi  pembesar  quraiys  dan  tidak
mempedulikan Abdullah bin  Ummi Maktum ? (QS Abasa 1-10),  atau
saat Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerahkan tawanan perang
Badr  dengan  tebusan  ?.  Maka jika  itu  benar  buatan  Nabi,  sungguh
mustahil Nabi berbuat sesuatu lalu menegur dirinya sendiri. 

                Begitu  pula  saat  momentum  lain,  dengan  peristiwa  yang

dikenal  sebagai haditsul  ifki,  dimana  kehormatan  keluarga  nabi
tercoreng dengan isu yang melanda seisi kota tentang ketidaksetiaan
ibunda Aisyah.  Kasus ini  cukup lama membuat  Madinah bergejolak,
tapi Rasulullah SAW bergeming dan menunggu jawaban tuntas dari Al-
Quran  untuk  membebaskan  ibunda  Aisyah  dari  tuduhan  tersebut.
Sekiranya nabi sendirilah yang membuat al-Quran, maka mestinya ia

tidak  perlu  repot-repot  menunggu  turunnya  wahyu  dengan  kondisi
yang segenting itu.

Kedua    : Mereka  menyangka  bahwa  Rasulullah  SAW  mempunyai

ketajaman otak, kedalaman penglihatan, kekuatan rasat, kecerdikan

yang  hebat,  kejernihan  jiwa  dan  renungan  yang  benar,  yang

menjadikannya memahami ukuran ukuran yang baik dan yang buruk,

benar dan salah melalui ilham ( inspirasi ), serta mengenali perkara-

perkara yang rumit melalui kasyaf. Sehingga Qur`an itu tidak lain dari

pada hasil  penalaran intelektual  dan pemahaman yang diungkapkan

oleh Muhammad dengan gaya bahasa dan retorikanya. 

                Kita  Jawab,  bahwa  segi  berita  yang  merupakan  bagian
terbesar dalam Quran tidak diragukan oleh orang yang berakal bahwa

apa  yang  diterimanya  hanya  berdasarkan  kepada  penerimaan  dan
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pengajaran.  Qur`an  telah  menyebutkan  berita-berita  tentang  umat
terdahulu,  golongan-golongan dan perisiwa sejarah dengan kejadian-
kejadiannya yang benar dan cermat,  seperti  halnya yang disaksikan
oleh saksi mata.  Sekalipun masa yang dilalui oleh sejarah itu sudah

amat jauh. Bahkan sampai pada kejadian pertama alam semesta ini.
Begitu  pula  ayat  yang  menjelaskan  tentang  hari  kiamat,  serta
gambaran surga dan neraka dengan lengkap. Hal demikian tentu tidak
dapat memberikan tempat bagi penggunaan pikiran dan kecermatan
rasat.  Secerdas  apapun  manusia,  bahkan  hingga  hari  ini  dengan

zaman  yang  penuh  teknologi,  tetap  tidak  bisa  menyentuh
pemberitaan-pemberitaan ghaib tersebut.

Ketiga : Mereka menyangka bahwa Muhammad telah menerima ilmu-

ilmu Quran dari seorang guru. 

                Kita jawab bahwasanya Muhammad  SAW tumbuh dan hidup
dalam  keadaan  buta  huruf  dan  tak  seorang  pun  diantara
masyarakatnya yang membawa simbol ilmu dan pengajaran, ini adalah
kenyataan yang disaksikan oleh sejarah, dan tidak dapat diragukan.

Bahkan kita  juga menyaksikan bahwa beliau di  masa kecilnya tidak
tumbuh  dengan  bimbingan  khusus  dari  ayahandanya  dan  juga
kakeknya.  Oleh  pamannya Abu Tholib,  Muhammad SAW justru lebih
diarahkan  untuk  menjadi  pedagang,  hingga  ikut  serta  dalam
perjalanan dagangnya ke negri Syam yang akhirnya bertemu dengan
pendeta  Bukhaira.  Tetapi  meskipun  dengan  pendeta  tersebut,
Muhammad SAW yang masih kecil waktu itu tidak sekalipun menimba

ilmu apapun dari pendeta tersebut.
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Asbabbun Nuzul

Pokok-pokok Materi :

1.       Perhatian Ulama tentang Asbabun Nuzul
2.       Metode Mengetahui Asbabun Nuzul
3.       De nisi Asbabun  Nuzul
4.       Urgensi Mengetahui Asbabun Nuzul
5.       Beberapa Permasalahan seputar Asbabun Nuzul

1.       Kitab-Kitab tentang Asbabun Nuzul

                Para  peneliti  ilmu-ilmu  Qur’an  menaruh  perhatian  besar
terhadap  pengetahuan  tentang  Asbabun  Nuzul.  Untuk  menafsirkan
Qur’an  ilmu  ini  diperlukan  sekali,  sehingga  ada  pihak  yang

mengkhususkan diri  mengenai pembahasan dalam bidang itu.   Yang
terkenal diantaranya ialah :

  Ali bin Madini, Guru Bukhari, 
  Abul Hasan Ali al-Wahidi (427 H)  dalam kitabnya Asbabun Nuzul, 
  Burhanuddin  al-Ja’bari   (732  H)  yang  meringkaskan  kitab  al-Wahidi

dengan menghilangkan isnad-isnadnya, tanpa menambahkan sesuatu.
  Syaikhul Islam Ibn Hajar   al-Atsqolani ( 852 H) yang mengarang satu

kitab mengenai Asbabun Nuzul yang diberi nama: ”al Ujab  Bayanil

Asbab”.
  Jalaluddin  As-Suyuti  (  911  H)  mengarang  kitab  yang  diberi  nama:

Lubabul Nuqul  Asbabin Nuzul.

2.       PEDOMAN MENGETAHUI ASBABUN NUZUL 

44



                Pedoman  dasar  para  ulama  dalam  mengetahui  asbabun
nuzul ialah  riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari
sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal
seperti ini,  bila jelas, maka hal itu bukan sekedar pendapat ( ra’y ),

tetapi ia mempunyai hukum marfu’ (disandarkan pada Rasulullah). 

                Al- Wahidi mengatakan : ` Tidak halal berpendapat mengenai
asbabun nuzul  kitab kecuali  dengan berdasarkan pada riwayat  atau
mendengar  secara  langsung  dari  orang-orang  yang  menyaksikan
turunnya,  mengetahui  sebab-sebabnya  dan  membahas  tentang
pengertiannya serta bersungguh-sunggguh dalam mencarinya.` Inilah

jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka amat berhati-hati untuk
mengatakan  sesuatu  mengenai  asbabun  nuzul  tanpa  pengetahuan
yang jelas. 

                Oleh  karena  itu,  yang  dapat  dijadikan  pegangan  dalam
asbabun nuzul adalah: 

1)      Riwayat-ucapan ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad,
yang secara pasti menunjukkan asababun nuzul. 

2)      As- Suyuti berpendapat : bahwa bila ucapan seorang tabi’in secara
jelas  menunjukkan asbabun nuzul,  maka ucapan itu  dapat diterima.
Dan mempunyai kedudukan mursal bila penyandaran kepada tabi’in itu
benar  dan ia  termasuk  salah  seorang  imam tafsir  yang mengambil

ilmunya  dari  para  sahabat,  seperti  mujahid,  Ikrimah  dan  Said  bin
Jubair, serta didukung oleh hadis mursal yang lain. 

3.       DEFINISI ASBABUN NUZUL 

Asbabun Nuzul adalah suatu peristiwa atau pertanyaan yang menjadi
penyebab turunnya al-Qur’an. Oleh karenanya, turunnya sesuatu ayat

itu berkisar pada dua hal: 
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Pertama  :   Bila  terjadi  suatu  peristiwa,  maka  turunlah  ayat

Qur’an mengenai peristiwa itu. 

Contoh dalam hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas, yang
mengatakan : 
                " Ketika turun, ayat :  dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu

yang terdekat (QS Hijr  94),   nabi  pergi  dan naik ke bukit safa ,  lalu
berseru : `  Wahai kaumku  !". maka mereka berkumpul mendekat ke
nabi. Ia berkata lagi : `  bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan

kepadamu  bahwa  dibalik  gunung  itu  ada  sepasukan  berkuda  yang

hendak  menyerangmu,  percayakah  kamu  apa  yang  aku  katakan  ?
 Mereka menjawab : : kami belum pernah melihat engkau berdusta.`
Dan nabi  melanjutkan:  ‘aku  memperingatkanmu tentang siksa yang

pedih,’  ketika  itu  Abu  Lahab  berkata  :  `celakalah  engkau;  apakah
engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini ?’Lalu ia berdiri.
 Maka turunlah surah ini : 

د أ  وت ( )1تب   ……..
Artinya : " celakalah kedua tangan Abu lahab….. 

Kedua  :  Bila  Rasulullah  ditanya  tentang  sesuatu  hal,  maka

turunlah ayat Quran menerangkan tentang hukumnya. 

Contoh hal  ini seperti  ketika Khaulah binti  Sa’labah dikenakan Zihar

oleh  suaminya Aus  bin  Samit.lalu  ia  datang kepada Rasulullah SAW
mengadukan hal itu. 
                Aisyah  berkata  :  ‘Maha  suci  Allah  yang  pendengarannya
meliputi segalanya` aku mendengar ucapan Khaulah binti Sa’labah itu,
sekalipun  tidak  seluruhnya,  ia  mengadukan  suaminya  kepada
Rasulullah  SAW  ,  katanya  :  Rasulullah  SAW  suamiku  telah

menghabiskan  masa  mudaku  dan  sudah  beberapa  kali  aku
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mengandung karenanya, sekarang setelah aku menjadi tua, dan tidak
beranak lagi ia menjatuhkan zihar kepdaku! Ya Allah sesungguhnya aku
mengadu kepada-Mu` 
                Aisyah berkata : ` tiba-tiba jibril turun membawa ayat-ayat

ini :
ا وج ا ف  له ق  ت م  قد 
Artinya : Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan

yang  mengadu  kepadamu  tentang  suaminya  (  yakni  aus  bin

samit).`(QS Mujadalah ) 

Catatan : Tidak setiap ayat Quran diturunkan karena adanya timbul

suatu peristiwa dan kejadian yang mendahuluinya, atau karena suatu
pertanyaan.  Tetapi  ada  diantara  ayat  Qur’an  diturunkan  sebagai
permulaan, tanpa sebab, mengenai akidah iman, kewajiban Islam dan
syariat Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial. 

4.       FAEDAH MENGETAHUI ASBABUN NUZUL 

Pengetahuan  mengenai  asbabun  nuzul mempunyai  banyak  faedah
yang terpenting diantaranya :

1)      Mengetahui  hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian
syariat  terhadap  kepentingan  umum  dalam  menghadapi  segala
peristiwa  sebagai  bentuk  rahmat  terhadap  umat.  Ini  karena  setiap

peristiwa penting ternyata mendapat jawaban dari al-Quran.

2)      Mengkhususkan  (  membatasi  )  hukum  yang  diturunkan  dengan
sebab yang terjadi. Bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Ini
bagi  mereka  yang  berpendapat  bahwa  `  yang  menjadi  pegangan
adalah sebab yang khusus dan bukannya lafal yang umum.` 

Sebagai contoh dapat dikemukakan disini rman Allah : 
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ا  م عل ف تحسب  ما   حمدو  حب أ  ما أت و ر   تحسب  
ي ع و  أ

Artinya :  Janganlah sekali-kali  kamu menyangka, hahwa orang-orang

yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka

suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan

janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari  siksa,  dan

bagi mereka siksa yang pedih.` (al-Imran : 188 ). 

                Ada  beberapa  sahabat  yang  khawatir  dengan  penjelasan
ayat diatas lalu menanyakan pada Ibnu Abbas : sekiranya setiap orang

diantar  kita  yang bergembira  dengan apa  yang telah dikerjakn  dan
ingin  dipuji  dengan  perbuatan  yang  belum  dikerjakannya  iti  akan
disiksa,  tentulah kita  semua akan disiksa.`  Ibn  Abbas menjawab :  `
mengapa kamu berpendapat demikian mengenai ayat ini  ?  ayat ini

turun  berkenan  dengan  ahli  kitab.`  Kemudian  ia  membaca  ayat
sebelumnya yang berkaitan dengan ahli kitab. 

3)      Apa  bila  lafal  yang  diturunkan  itu  lafal  yang  umum   ('aam)  dan
terdapat  dalil  pengkhususannya  maka  pengetahuan  mengenai
asbabun  nuzul membatasi  pengkhususan  itu  hanya  terhadap  yang
selain bentuk sebab. 

Contoh yang demikian digambarkan dalam dua rman-Nya: 

Pertama :  Bahwa  orang  yang  menuduh  wanita  baik-baik

berzina tidak akan diampuni

Allah  SWT  ber rman  :  `Sesungguhnya  orang-orang  yang  menuduh

wanita  yang  baik-baik,  yang  lengah  lagi  beriman  ,  mereka  kena

la`nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada
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hari  ,  lidah,  tangan  dan  kaki  mereka  menjadi  saksi  atas  mereka

terhadap apa  yang dahulu mereka kerjakan. Di  hari  itu,  Allah  akan

memberi  mereka  balasan  yag  setimpal  menurut  semestinya,  dan

tahulah mereka bahwa Allah-lah yang Benar, lagi Yang menjelaskan  .

( an-Nur : 23-25 ). 

Kedua : Bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik berzina,

masih bisa diampuni

Allah SWT ber rman : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita

yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat

orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh

kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-

lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.Kecuali orang-

orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya),

Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS
An-Nuur 4-5)

Sekilas ada pertentangan dari dua ayat di atas, yaitu orang-orang yang
menuduh wanita baik-baik berbuat zina dikatakan tidak akan diampuni
dalam ayat yang pertama, dan masih bisa diampuni pada ayat kedua.
Maka Ibnu Abbas memberitahukan asbabun nazal ayat yang pertama :
bahwa  ayat  tersebut  turun  dalam  masalah  Aisyah  dalam  peristiwa
Haditsul ifk. Maka mereka yang menuduh Aisyah ra berzina tidak akan

diampuni  dunia  akhirat,  sementara  ayat  kedua  hukumnya  masih
berlaku umum, bahwa mereka yang menuduh wanita baik-baik (secara
umum)  ,  masih  mempunyai  kemungkinan  taubat  dan  diampuni.
Wallahu a'lam. 

4)      Mengetahui  sebab  nuzul  adalah  cara  terbaik  untuk  memahami
makna Al-Quran Al-Karim menyingkap kesamaran yang tersembunyi
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dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab
nuzulnya. 

Contoh dalam masalah ini adalah ayat: 

ما ليه أ   ا  مر ف ج بي أو  له فم   عائر  مرو   ا و إ 
Artinya :  `Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari

syi`ar Allah . Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau

ber-`umrah,  maka tidak  ada  dosa baginya mengerjakan sa`i  antara

keduanya. ( al-Baqarah : 158 ). 

                Lafal ini secara tekstual tidak menunjukkan bahwa sa’i  itu

wajib, sebab ketiadaan dosa untuk mengerjakan hal itu menunjukkan
`kebolehan`  dan  bukannya  `  kewajiban`  sebagian  ulama  juga
berpendapat demikian, karena berpegang kepada arti tekstual ayat itu.
                Padahal  hukum sebenarnya  dari  sa'I  adalah  wajib,  bukan
sekedar boleh. Lafal ayat di atas turun karena para sahabat awalnya
merasa keberatan bersa’i antara safa dan marwa karena perbuatan itu

berasal  dari  perbuatan  jahiliyah.  Mereka  takut  itu  masuk  pada
perbuatan  dosa,  karenanya Al-Quran turun  dengan lafad  "tidak  ada
dosa", untuk menjelaskan tentang bahwa sa'I bukan seperti apa yang
mereka  takutkan/khawatirkan.Jadi  bukan  untuk  menjelaskan  bahwa
hukum sa'I itu 'boleh', karena sa'I adalah wajib.

5)      Sebab nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan

sehingga  ayat  tersebut  tidak  diterapkan  kepada  orang  lain  karena
dorongan permusuhan dan perselisihan. 

Contoh adalah : Bahwa ketika Marwan meminta agar Yazid di baiat, ia
berkata:  ‘(  pembaiatan  ini  adalah  )  tradisi  Abu  Bakar  dan  Umar.’
Abdurrahman menolak dan menentang seraya mengatakan :  ‘Tradisi
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Hercules dan kaisar’. Maka kata Marwan ; Inilah orang yang dikatakan
Allah dalam Qur’an :
ما ه أ  د و قا 
 Artinya : Dan orang yang berkata kepada ibu bapaknya: cis bagi kamu

berdua….(Al-Ahqof 17)

Maksudnya adalah Marwan menuduh Abdurrahman durhakan dengan
menyandarkan pada ayat di atas. Kemudian perkataan Marwan yang
demikian itu sampai kepada Aisyah, maka kata Aisyah:  ‘Marwan telah

berdusta.demi Allah, maksud ayat itu tidaklah demikian, sekiranya aku

mau menyebutkan mengenai siapa ayat itu turun, tentulah aku sudah

menyebutkannya.` 

5.       BEBERAPA PERMASALAHAN SEPUTAR ASBABUN NUZUL

Dalam pembahasan tentang asbabun nuzul, ada juga permasalahan-
permasahan  lain  yang  berkaitan  dengannya,  yang  masing-masing

mempunyai bahasannya secara khusus, misalnya :

  Pembahasan Kaidah :  Al-Ibroh bi  umumi al-lafdhi  Laa bi  khususi  as-

sababi (  Yang  Menjadi  Pegangan  Adalah  Lafal  yang  Umum,  Bukan
Sebab yang Khusus )

KAIDAH : AL-IBROH BI UMUMI AL-LAFDHI LAA BI KHUSUSI AS-

SABAB

(  YANG  MENJADI  PEGANGAN  ADALAH  LAFAL  YANG  UMUM,

BUKAN SEBAB YANG KHUSUS ).

س ظ  بخص ا ل م ا رة ب دة : ا
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                Pertama kali, mari kita membedakan antara dua hal, yaitu
antara LAFADZ ayat dan SEBAB turunnya ayat. Begitu pula kita perlu
membedakan  dengan  UMUM  dan  KHUSUS,  yang  disebut  "umum"

dalam pembahasan ini  adalah ('aam)  yaitu  yang mencakup seluruh

manusia  atau  kaum  muslimin,  sedangkan  "khusus"  yang  berkaitan
dengan person-person tertentu dan terbatas.
                Karenanya,  dalam  kaitan  antara  LAFAL  ayat  dan  SEBAB
turunnya ayat,  ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi  yang masih-
masing mempunyai konsekwensi atau hukumnya masing-masing. Tiga
kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama  :  Apa  bila  lafal   ayat  bersifat  umum  dan  sebab

turunnya pun secara umum. Maka yang diambil adalah bahwa

hukum ayat tersebut bersifat UMUM 

Contoh dalam masalah ini adalah seperti rman Allah SWT :

ى ر  محي و ت اء ف  س ز  ا محي ق  أذ ف ن   س و
ر  …

Artinya  :  `Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  haidh.  Katakanlah:

`Haidh  itu  adalah  suatu  kotoran`.  Oleh  sebab  itu  hendaklah  kamu

menjauhkan  diri  dari  wanita  di  waktu  haidh;  dan  janganlah  kamu

mendekati mereka, sebelum mereka suci . ..`( al-Baqarah : 222 ) 

Lafadz " al-mahiid" di atas bersifat umum yang berarti semua wanita
yang  haid,  begitu  pula  sebab  turunnya  ayat  itu  bersifat  umum,
sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik :  bahwa orang-orang
Yahudi pada waktu itu, ketika istri-istri  mereka sedang haidh mereka
mengusirnya dari  rumah,  dan tidak memberi  mereka makan minum
dan tidak berhubungan badan dengan mereka. Maka Rasulullah pun
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ditanya masalah ini. Maka turunlah ayat di atas, dan Rasulullah SAW 
bersabda : " Lakukan apa saja selain jimak " .
                Jadi peristiswa atau pertanyaan dari sahabat kepada Rasul
bersifat  umum, mereka  menanyakan secara  umum tentang bergaul

dengan  istri-istri  mereka  yang  haid  secara  umum,  bukan  satu  dua
perempuan  atau  istri  mereka  secara  khusus.  Karenanya,  hukum ini
juga berlaku umum bagi semua wanita haid.

Kedua : Apabila lafal ayat bersifat khusus dan sebab turunnya

pun khusus pada perseorangan tertentu,  maka yang diambil

adalah bahwa hukum ayat tersebut bersifat KHUSUS

 Contoh dalam hal ini adalah rman Allah SWT:

ى ( ت ا  ب ي زكى (17و ه  ا ؤت  ز (18)   ة ت د  نعم د  ا  )19) و
لى ( ه  اء وجه  رضى (20إ  س  21) و

Artinya  :  `Dan  kelak  akan  dijauhkan  orang  yang  paling  takwa  dari

neraka  itu,  yang  menafkahkan  hartanya  untuk  membersihkannya,

padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu ni`mat kepadanya

yang  harus  dibalasnya,  tetapi  karena  mencari  keridhaan  Tuhannya

yang Maha TInggi.  Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.`

( al-Lail : 17-21 ) 

Ayat-ayat diatas diturunkan mengenai Abu Bakar. Kata al-atqa ( orang

yang  paling  taqwa  )  menurut  tasyrif  terbentuk  af’al  untuk
menunjukkan  arti  superlatif,  tafdil yang  disertai  al-‘adiyah  (  kata
sandang yang menunjukkan bahwa kata yang dimasukinya itu telah
diketahui  maksudnya  ),  sehingga  ia  dikhususkan  bagi  orang  yang
karenanya ayat itu diturunkan. Jadi secara lafal memang khusus dan
sebabnya  adalah  khusus,  karena  itu  ayat  ini  harus  ditafsiri  khusus

tentang Abu Bakar As-Shiddiq, bukan umum kepada kaum muslimin. 
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Ketiga  :  Jika  sebab  ayat  itu  adalah  hal  khusus  berkaitan

dengan  orang  tertentu,  sedang  lafal  ayat  yang  turun

berbentuk umum.

Dalam kasus inilah, kaidah diatas menjadi perdebatan di antara ulama
ushul,  apakah  yang  dijadikan  pegangan  adalah  "lafal  yang  umum"
ataukah "sebab yang khusus" . Berikut masing-masing pendapat dan
dalil-dalinya.

1)      Jumhur ulama berpendapat :   bahwa yang menjadi  pegangan

adalah  lafal  yang  umum  dan  bukan  sebab  yang  khusus,  sehingga
hukum/pelajaran  yang  diambil  adalah  umum  berlaku  pada  semua
orang. 
                
Misalnya  :   ayat  Li’an (prosesi  sumpah  antara  suami  istri  untuk
menolak dari  tuduhan zina) yang turun mengenai  tuduhan Hilal  bin

Umaah kepada isterinya : `
                
Dari Ibn Abbas, Hilal bin Umayah menuduh isterinya telah berbuat zina
dengan Syuraik bin Sahma dihadapan Nabi.  
Maka  Nabi  berkata          :  ‘ Harus  ada  bukti,  bila  tidak  maka

punggungmu yang didera.’ 
Hilal berkata                       : ‘Wahai Rasulullah , apabila salah seorang

diantara kami melihat seorang laki-laki mendatangi isterinya; apakah
ia harus mencari bukti `. 
Rasulullah  menjawab     :  ‘Harus  ada  bukti,  bila  tidak  maka

punggungmu akan yang didera.’ 
Hilal  berkata                       :Demi  yang  mengutus  engkau  dengan
kebenaran,  sesungguhnya  perkataanku  itu  benar  dan  Allah  benar-
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benar  akan  menurunkan  apa  yang  membebaskan  punggungku  dari
dera.’ 

                Maka turunlah Jibril as dan menurunkan kepada Nabi ayat : 

له ا ا  د أ  ا أ س فش ء إ أن د ج و    و ر أ و 
قي ( ا م  ي (6إنه  اذ ليه إ كا   له  ة  ع سة أ  ا ا7) و أ  د ) و

ي ( اذ م  له إنه  ا ا  د أ  ا8ع أ تش لي ه  ل سة أ   ا ) و
قي ( ا )9إ كا  

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka

tidak  ada  mempunyai  saksi-saksi  selain  diri  mereka  sendiri,  Maka

persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,

Sesungguhnya  dia  adalah  termasuk  orang-orang  yang  benar.  Dan

(sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk

orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh

sumpahnya empat kali  atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu

benar-benar  termasuk  orang-orang  yang  dusta.Dan  (sumpah)  yang

kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-

orang yang benar. (QS Nuur 6-9)
                Hukum yang diambil dari lafal yang umum ini : "  walladzi

yarmuuna azwajahum" (  dan orang-orang yang menuduh isterinya )
tidak  hanya  khusus  mengenai  peristiwa  Hilal  bin  Umayyah,  tetapi
diterapkan pula  pada kasus yang serupa lainnya tanpa memerlukan

dalil  lain.  Inilah  pendapat  yang kuat dan  paling  sahih.  Pendapat  ini
sesuai dengan keumuman ( universalitas ) hukum-hukum syariat. 
                
                Dan ini pulalah jalan yang ditempuh para sahabat dan para
mujtahid umat ini.  Mereka menerapkan hukum ayat tertentu kepada
peristiwa-peristiwa lain yang bukan merupakan sebab turunnya ayat-

ayat tersebut. Misalnya ayat zihar dalam kasus Aus bin Samit,  atau
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Salamah bin Sakhr sesuai dengan riwayat mengenai hal itu berbeda-
beda. Berdalil  dengan keumuman redaksi  ayat-ayat yang diturunkan
untuk sebab-sebab khusus sudah populer dikalangan ahli. 

2)      Segolongan ulama berpendapat :   bahwa yang menjadi
pegangan adalah sebab yang khusus, bukan lafal yang umum, karena
lafal  yang umum itu  menunjukkan bentuk sebab yang khusus.  Oleh
karena  itu  untuk  dapat  diberlakukan  kepada  kasus  selain  sebab
diperlukan  dalil  lain  seperti  qiyas dan  sebagainya,  sehingga
pemindahan riwayat sebab yang khusus itu mengandung faedah; dan
sebab tersebut sesuai dengan musababnya seperti halnya pertanyaan

dengan jawabannya
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Ayat Makkiyah dan Madaniyah

Kode UQ/A/06

Pokok-pokok Materi :

1.       Perhatian Ulama tentang Makki dan Madaniyah
2.       Pengertian Makkiyah dan Madaniyah
3.       Kekhususan & Ciri ayat Makkah & ayat Madaniyah
4.       Hikmah mengetahui Makkah dan Madaniyah

1.       PERHATIAN ULAMA TERHADAP MAKKIYAH & MADANIYAH

                Para  ulama  begitu  tertarik  untuk  menyelidiki  surah-surah
makki dan madani. Mereka meneliti Qur`an ayat demi ayat dan surah-
demi  surah  untuk  ditertibkan,  sesuai  dengan  nuzulnya,  dengan

memperhatikan waktu, tempat dan pola kalimat. Bahkan lebih dari itu,
mereka mengumpulkan antara waktu, tempat dan pola kalimat. Cara
demikian  merupakan  ketentuan  cermat  yang  memberikan  pada
peneliti  obyektif,  gambaran  mengenai  penyelidikan,  ilmiah  tentang
ilmu  makki  dan  madani.  Dan  itu  pula  sikap  ulama  kita  dalam
melakukan  pembahasan-pembahasan  terhadap  aspek  kajian  Qur`an
lainnya. 

                
                Yang terpenting dipelajari para ulama dalam pembahasan ini
adalah : 

1)      Yang diturunkan di mekkah, 
2)      Yang diturunkan di madinah, 
3)      Yang diperselisihkan, 

4)      Ayat-ayat makiah dalam surah-surah madaniah, 
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5)      Ayat-ayat madinah dlam surat makkiah, 
6)      Yang diturunkan di mekkah sedang hukumnya madani, 
7)      Yang diturunkan di mekkah sedang hukumnya madani, 
8)      Yang serupa dengan yang diturunkan di mekkah ( makki ) dalam

kelompok madani, 
9)      Yang serupa dengan yang diturunkan di madinah ( madani ) dalam

kelompok makki; 
10)   Yang dibawa dari mekkah ke madinah, 
11)   Yang dibawa dari madinah ke mekkah, 
12)   Yang turun di waktu malam dan siang, 
13)   Yang turun dimusim panas dan dingin, 

14)   Yang turun diwaktu menetap dan dalam perjalanan. 

Inilah  macam-macam  ilmu  Qur`an  yang  pokok,  berkisar  disekitar
makki dan madani, oleh karena dinamakan ` ilmul makki dan madani` .

2.       CARA MENENTUKAN MAKKIYAH & MADANIYAH 

Cara menentukan Makki dan Madani :

Untuk  mengetahui  dan  menentukan  makki  dan  madani  para  ulama
bersandar pada dua cara utama : 

         Manhaj sima`i naqli ( metode pendengaran seperti apa adanya )
dan 

         Manhaj qiyasi ijtihadi ( menganalogikan dan ijtihad ).

Cara sima'i naqli : didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat
yang hidup pada saat  dan  menyaksikan  turunnya wahyu.  Atau dari
para  tabi`in  yag  menerima  dan  mendengar  dari  para  sahabat
sebagaiamana,  dimana  dan  peristiwa  apa  yang  berkaitan  dengan
turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan makki dan madani itu

didasarkan pada cara pertama. Dan contoh-contoh diatas adalah bukti
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paling  baik  baginya.  Penjelasan  tentang  penentuan  tersebut  telah
memenuhi  kitab-kitab  tafsir  bil  ma`tsur.  Kitab  asbabun  Nuzul  dan
pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Qur`an. 
                

Cara  qiysi  ijtihadi  :  didasarkan  pada  ciri-ciri  makki  dan  madani.
Apabila  dalam surah  makki  terdapat  suatu  ayat  yang  mengandung
ayat  madani  atau  mengandung  persitiwa  madani,  maka  dikatakan
bahwa ayat itu madani. Dan sebaliknya. Bila dalam satu surah terdapat
ciri-ciri  makki,  maka  surah  itu  dinamakan  surah  makki.  Juga
sebaliknya. Inilah yang disebut qiyas ijtihadi. 

Pengertian dan Perbedaan Makki dan Madani 

                Untuk  membedakan  makki  dan  madani,  para  ulama
mempunyai  tiga  cara  pandangan  yang  masing-masing  mempunyai
dasarnya sendiri. 

1)      Pertama: Dari segi waktu turunnya. 

Makki  adalah  yang  diturunkan  sebelum  hijrah  meskipun  bukan
dimekkah. Madani adalah yang turun sesudah hijrah meskipun bukan
di madinah. Yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun dimekkah atau
Arafah adalah madani 
                Contoh : ayat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota
makkah  ,  rman  Allah:  `Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu

menyampaikan amanat kepada yang berhak…` ( an-Nisa` : 58 ). Ayat

ini  diturunkan  di  mekkah  dalam  ka`bah  pada  tahun  penaklukan
mekkah. Pendapat ini lebih baik dari kedua pendapat berikut. Karena ia
lebih memberikan kepastian dan konsisten.

2)      Kedua : Dari segi tempat turunnya. 

Makki  adalah  yang  turun  di  mekkah  dan  sekitarnya.  Seperti  Mina,

Arafah dan Hudaibiyah. Dan Madani ialah yang turun di madinah dan
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sekitarnya. Seperti Uhud, Quba` dan Sil`. Pendapat ini mengakibatkn
tidak  adanya  pembagian  secara  konkrit  yang  mendua.  Sebab  yang
turun dalam perjalanan, di Tabukh atau di Baitul Maqdis tidak termasuk
kedalam salah  satu  bagiannya,  sehingga  ia  tidak  dinamakan  makki

ataupun  madani.  Juga  mengakibatkan  bahwa  yang  diturunkan
dimakkah sesudah hijrah disebut makki. 

3)      Ketiga : Dari segi sasaran pembicaraan. 

Makki adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk mekkah dan
madani ditujukan kepada penduduk madinah. Berdasarkan pendapat
ini,  para  pendukungnya  menyatakan  bahwa  ayat  Qur`an  yang

mengandung seruan yaa ayyuhannas ( wahai manusia ) adalah makki,
sedang ayat yang mengandung seruan yaa ayyu halladziina aamanuu (
wahai orang-orang yang beriman ) adalah madani. 
                Namun  melalui  pengamatan  cermat,  nampak  bagi  kita
bahwa kebanyakan surah Qur`an tidak selalu dibuka dengan salah satu
seruan itu, dan ketentuan demikianpun tidak konsisten. Misalnya surah

baqarah itu madani, tetapi didalamnya terdapat ayat makky.

3.       KETENTUAN & CIRI-CIRI KHAS MAKKI DAN MADANI 

                Para ulama telah meneliti surah-surah makki dam madani;
dan menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya, yang
menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang

dibicarakannya.  Dari  situ  mereka  dapat  menghasilkan  kaidah-kaidah
dengan ciri-ciri tersebut. 

1)      Ketentuan Surat Makkiyah . 

a)      Setiap surah yang didalamnya mengandung `sajdah` maka surah

itu makki. 

60



b)      Setiap surah yang mengandung lafal ` kalla` berarti makki. Lafal ini
hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Qur`an dan di sebutkan
sebanyak tiga puluh tiga kali dalam lima belas surah. 

c)       Setiap  surah  yang  mengandung  yaa  ayyuhan  naas  dan  tidak

mengandung  yaa  ayyuhal  ladzinaa  amanuu,  berarti  makki.  Kecuali
surah al-Hajj yang pada akhir surah terdapat ayat yaa ayyuhal ladziina
amanuur  ka`u  wasjudu.  Namun  demikian  sebagian  besar  ulama
berpendapat bahwa ayat tersebut adalah makki. 

d)      Setiap  surah  yang mengandung kisah para  nabi  umat  terdahulu
adalah makki, kecuali surah baqarah. 

e)      Setiap surah yang mengandung kisah Adam dan iblis adalah makki,

kecuali surat al baqarah. 
f)       setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan seperti alif

lam mim, alif lam ra, ha mim dll, adalah makki. Kecuali surah baqarah
dan ali-imran, sedang surah Ra`ad masih diperselisihkan. 

2)      Tema & Gaya Bahasa Surat Makkiyah

Dari segi ciri tema dan gaya bahasa, ayat  makky dapatlah diringkas
sebagai berikut : 

a)      Ajakan  kepada  tauhid  dan  beribadah  hanya  kepada  Allah,
pembuktian mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari
kiamat dan kengeriannya, neraka dan siksanya, surga dan nikmatnya,

argumentasi  dengan orang musyrik dengan menggunkan bukti-bukti
rasional dan ayat-ayat kauniah. 

b)      Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan ahlak
mulia  yang  menjadi  dasar  terbentuknya  suatu  masyarakat,  dan
penyingkapan  dosa  orang  musyrik  dalam  penumpahan  darah,
memakan harta  anak  yatim  secara  dzalim.  Penguburan  hidup-hidup

bayi perempuan dn tradisi buruk lainnya. 
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c)       Menyebutkan kisah para nabi  dan  umat-umat  terdahulu  sebagai
pelajaran  bagi  mereka  sehingga  megetahui  nasib  orang  yang
mendustakan sebelum mereka, dan sebagai hiburan buat Rasulullah
SAW sehingga ia tabah dalam mengadapi gangguan dari mereka dan

yakin akan menang. 
d)      Suku katanya pendek-pendek disertai kata-kata yang mengesankan

sekali,  pernyataannya  singkat,  ditelinga  terasa  menembus  dan
terdengar  sangat  keras.  Menggetarkan  hati,  dan  maknanya  pun
meyakinkan dengan diperkuat lafal-lafal sumpah, seperti surah-surah
yang pendek-pendek . dan perkecualiannya hanyasedikit. 

3)      Ketentuan Surat Madani yah

a)      Setiap  surah  yang  berisi  kewajiban  atas  had  (  sanksi  )  adalah
madani. 

b)      Setiap  surah  yang  di  dalamnya  disebutkan  orang-orang  muna k
adalah madani, kecuali surah al-ankabut adalah makki. 

c)       Setiap surah yang didalamnya terdapat dialog dengan ahli  kitab
adalah madani. 

4)      Tema dan Gaya Bahasa surat Madaniyah

Dari  segi  ciri  khas,  tema  dan  gaya  bahasa,  dapatlah  diringkaskan
sebagai berikut : 

a)      Menjelaskan ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad,
hubungan sosial, hubungan internasiaonal baik diwaktu damai maupun
perang, kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. 

b)      Seruan terhadap ahli kitab, dari kalangan yahudi dn nasrani. Dan
ajakan  kepada  mereka  untuk  masuk  Islam,  penjelasan  mengenai
penyimpangan  mereka,  terhadap  kitab-kitab  Allah,  permusuhan
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mereka  terhadap  kebenaran,  dan  perselisihan  mereka  setelah  ilmu
datang kepada mereka karena rasa dengki diantara sesama mereka. 

c)       Menyingkap  perilaku  orang  muna k,  menganalisi  kejiwaannya,
membuka  kedoknya  dan  menjelaskan  bahwa  ia  berbahaya  bagi

agama. 
d)      Suku  kata  dan  ayat-ayatnya  panjang-panjang  dan  dengan  gaya

bahasa  yang  memantapkan  syariat  serta  menjelaskan  tujuan  dan
sasarannya. 

Contoh-contoh surat madaniyyah:

ة - شرو  :    ف   د س ا :ا
(1) ) . ر . (2ب مر ساء. (3) آ   (4) . مائد  (5) . ا ن ة. (6)   (7) .  (

8) . ز حمد. (9)   (10) .  (11) . ر ح د. (12)  حد ة. (13)  ا م  (14(
ة. (15حشر. ( ح مم معة16)   ( . 

(17) ) . اف . (18م  (19) . حر ر20)   ( . 
Contoh-contoh surat yang diperselisihkan antara makkiyah dan
madaniyah:
ى - ة  شرة  ت  : ا ختل ف س ا  :ا
د. (2اتحة. ( (1) ر  (3) . م ر  (4) .  (5) . ا  (6) . ي م  (7. د  (

ة. (8( بي ة. (9)  ز ز  (10) . خ  (11) . ل ا12)   ( . 
Surat-surat makkiyah:
- س ا  سا ى  ل ر  رآ  اقى   ى  ، و ا وثمان  : ث
ا د ي أ ما   ح  .ترتي 

Ayat-ayat makkiyah yang ada dalam surat madaniyah:
د - س ا ي ا فى ا :ا
1 -  : ا ة33ن يع وأن في  له  ا كا  . و
س128ة:  - 2 ى آخر  س إ د جاءك   أن  .
3  - د:   تى 31ر م ه  ه  أو كل  ع  با أو ق ه  ير   و أ قرآنا 
ا ى  ر جميعا إ له  .
4  - ا   : أ آ - 52ح ى55  ى إ ا  قبل   و نب إ إذ تم ل ا أ  و

ي تي    ى أو  ه تعا .ق

Ayat-ayat madaniyyah yang ada dalam surat makkiyah:
س ا - د فى ا ي ا :ا
ى - 1 ا  د  آ ا  ية  ا  : كل نعا :
ة  * ي (91آ ا   ة نز فى  ى آخر  له  قد إ و  ا قد )1 و .
ة  * ء93 - 92آ يه  ا أو قا أو إ و  إ له ك لى  ر  ف م  ل   و أ

و2( ة،  ا رض ما   ر أخى  ى  له  أ بد  ، و سيلمة  ). نز فى 
له) ا أنز  نز   انى فيه ( ى) و ى إ .فيه (أو قا أو
س153 - 151ا   * ى آخر  . ق تعا أت إ
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دنية  - 2 ا  ية إ تس آ  : اضر171 - 163ر ة  كان  ر ل    و
عل ت ا فيه  ذكرو  ى: و ه تعا ى ق بحر إ .

3  -  . ر ه ك ل د نعم  ى   د أ تر إ لى  ا فى ق ي نز ير آ ية   : ي ر إ
28 ،29 .

4  - ا    د  ا  ية   : ه41ح ل اجرو ف  س فمدنية و  ى آخر   إ
لم  ا  عد  ة88  . آ

5  - ة   د  ا  ية  ء:  ا73ر ي ى ث ع ي  ا إ ي ن   أو ي و   وإ كا
د نز فى وفد .ف

6  - ة   ير  ية:  ى28:  د  نز ف س    صبر ن  فمدنية و
ى ا لما  .
7  - ة   ير  ية  ه52:  ه   -  قبل ي ن ى  ع  - ا ا    آتي
ر حبشة  جع ا قد   ج  أ  عي  ، نز فى أ رآ ى  ع  - ؤ

لم ا ف ى  . أ
ة  - 8 ير  ية،  ر  س53ز لى أن رف  با  أ ا  . ق 
ة  - 9 ير  ية  ا  ي كل ح أ إ كا10  ، فمدنية ق أ ا  فى  

له   بد  ه نز فى  رت  له وك د   .
ا  - 10 ية إ أ آ  : س فمدنى7 - 4ما ى آخر  لي إ لم . ف 

Ayat yang turun di Makkah tetapi berhukum madaniyah:
ى - د ه  ز ب وح  :
1  - ا وقبائ  ع اك  ى وجعل اك  ذكر وأن ا إنا خل ا  ا أ ى:  ه تعا ا: ق

ف ( ا1عا ح ة  ف ر فى  عد  ) نز  .
ة  - 2  : مائد ا فى  ة3و ر فى  ا ى  ه تعا ى ق ي أكمل   إ  

ل 5 ليه و له  بى صلى  عرفا فبرك ناقة  ا وق  معة، و  نز  
ر عد  ا  زو دنية  ى  ، و رآ يبة  .

Ayat yang turun di Madinah tetapi berhukum makkiyah:
ى - ه  دي وح ز ب  :
عة - 1 ل ى  ا  أ ى فى  ا، و ة كل ح مم .
ا  - 2  : لم41ح ا  عد  له   اجرو ف  س و  ى آخر   إ
ة ا   دنية و ا  .كل
ة - 3 ى أ  جه إ ا  ا دنية، وخ د:  ر  .
4  - ى  ة، و مشركى  ا  مشرك  ى إنما  ه تعا ى ق ا إ ة  أو  
دنية .

4.        FAEDAH MENGETAHUI MAKKI DAN MADANI 

Pengetahuan  tentang  makkiyah dan  madani banyak  faedahnya
diantaranya: 

Pertama  :  Untuk  dijadikan  alat  bantu  dalam  menafsirkan

Qur`an, 

64



                Sebab  pengetahuan  mengenai  tempat  turun  ayat  dapat
membantu  memahami  ayat  tersebut  dan  menmafsirkannya  dengan
tafsiran  yang  benar.  Sekalipun  yangmenjadi  pegangan  adalah
pengertian umum lafadz, bukan sebab yang khusus. Berdasarkan hal

itu  seorang  penafsir  dapat  membedakan  antara  ayat  yang  nasikh
dengan yang mansukh, bila diantara kedua ayat terdapat makna yang
kontradiktif.  Yang  datang  kemudian  tentu  merupakan  nasikh  yang
tedahulu. 

Kedua : Meresapi gaya bahasa Quran dan memanfaatkannya

dalam metode dakwah menuju jalan Allah. 

                Sebab  setiap  situasi  mempunyai  bahasa  tersendiri.
Memperhatikan  apa  yang  dikehendaki  oleh  situasi  merupakan  arti
peling  khusus  dlam  retorika.  Karakteristik  gaya  bahasa  makki  dan
madani  dalam  Quran  pun  memberikan  kepada  orang  yang
mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah ke jalan

Allah  yang sesuai  dengan kejiwaan  lawan berbicara dan menguasai
pikiran  dan  perasaaannya  serta  menguasai  apa  yang  ada  dalam
dirinya dengan penuh kebijaksanaan. 

Ketiga  :  Mengetahui  sejarah  hidup  Nabi  melalui  ayat-ayat

Qur`an. 

                Sebab  turunnya  wahyu  kepada  Rasulullah  SAW  sejalan
dengan  sejarah  dakwah  dengan  segala  peristiwanya,  baik  dalam
periode  mekkah  maupun  madinah.  Sejak  permulaan  turun  wahyu
hingga ayat  terakhir  diturunkan.  Qur`an  adalah  sumber  pokok  bagi
peri  hidup  Rasulullah  SAW,  peri  hidup beliau  yang  diriwayatka  ahlli
sejarah harus sesuai denga Quran; dan Qur`an pun memberikan kata

putus terhadapa perbedaan riwayat yang mereka riwayatkan. 
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Keempat: untuk mengetahui sejarah pensyariatan hukum islam.

Kelima: menjadikan kita semakin percaya kepada al qur’an diturunkan
dengan selamat dan terjaga dari perubahan.

Keenam:  untuk  mengetahui  nasikh  dan  mansukh,  yang  dapat
digunakan sebagai pentarjih dua hal yang bertentangan.
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Pengumpulan dan Penertiban Al-Quran

Poko-pokok Materi :

1.       Pengertian Jam'ul Qur'an (Pengumpulan Al-Quran)
2.       Pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW
3.       Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar ra

4.       Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman Ra
5.       Penertiban Susunan Ayat dan Surat

1.       PENGERTIAN JAM'UL QUR'AN / PENGUMPULAN AL-QURAN

                Yang  dimaksud  dengan  pengumpulan  Qur'an  (  Jam'ul

Qur'an ) oleh para ulama adalah salah satu dari dua pengertian berikut
: 

Pertama  :  Pengumpulan  dalam  arti  menghafalkan  Hifdzuhu

( menghafalkannya dalam hati). 

Jumma'ul  Quran artinya  hu azuhu (  penghafal-penghafalnya,  orang

yang menghafalkannya didalam hati). Inilah makna yang dimaksudkan
dalam rman Allah kepada Nabi-Nabi senantiasa menggerak-gerakkan
kedua  bibir  dan  lidahnya  untuk  membaca  Qur'an  ketika  itu  turun
kepadanya  sebelum  jibril  selesai  membacakannya,  karena  ingin
menghafalkannya: 
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ه ( ع  سان  ه  ا جمعه وقرآنه (16 تحر  لي ه (17) إ  اتب قرآن ا ف ذ قرأن ) ف
يانه (18 ا  لي )19) ث إ 

"Janganlah  kamu gerakkan lidahmu untuk Al  Qur'an  karena hendak

cepat-cepat  nya  .  Sesungguhnya  atas  tanggungan  Kamilah

mengumpulkannya  dan  membacanya.  Apabila  Kami  telah  selesai

membacakannya  maka  ikutilah  bacaannya  itu.  Kemudian,

sesungguhnya  atas  tanggungan  Kamilah  penjelasannya." (al-
Qiyamah:16-19 ). 

Kedua  :  Pengumpulan  dalam  arti  kitabatuhu  (  penulisan

Qur'an)

Yaitu menuliskannyan baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan
surah-surahnya, atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surah
ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, atau menertibkan ayat-
ayat  dan surah-surahnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul
yang menghimpun semua surah, sebagiannya ditulis sesudah bagian

yang lain. 

2.       PENGUMPULAN QUR'AN DALAM PADA MASA NABI

Realitas  penghimpunan  Al-Quran  pada  masa  nabi  dapat  dijelaskan
dengan point-point sebagai berikut :

a.       Pengumpulan Al-Quran dalam Penghafalan di masa Nabi. 

Para sahabat telah dikenal dengan kecintaan mereka dan semangat
mereka  dalam  menghafal  Al-Quran.  Dalam  kitab  sahihnya  Bukhari
telah mengemukakan adanya tujuh hu adzh di masa sahabat, melalui
tiga riwayat. Mereka adalah: 
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  Abdullah bin Mas'ud, 
  Salim bin Ma'qal bekas budak Abu Huzaifah,
   Muaz bin Jabal, 
  Ubai bin Kaab, 

  Zaid bin Sabit, 
  Abu Zaid bin Sakan dan Abu Darda'. 

                Penyebutan  para  ha z  yang  tujuh  atau  delapan  ini  tidak
berarti  pembatasan,  karena  beberapa  keterangan  dalam  kitab-kitab
sejarah  dan  sunan  menunjukkan  bahwa  para  sahabat  berlomba
menghafalkan Qur'an dan mereka memerintahkan anak-anak dan ister-

isteri mereka untuk menghafalkannya. 

b.      Pengumpulan  Qur'an  dalam Arti  Penulisannya  pada  Masa

Nabi 

Beberapa  penjelasan terkait  penulisan  al-Quran dimasa  nabi  adalah

sebagai berikut :

1)      Rasulullah  meminta  beberapa  sahabat  untuk  menuliskan

wahyu

                Rasullullah  telah  mengangkat  para  penulis  wahyu  Qur'an
dari sahabat-sahabat terkemuka, seperti Ali, Muawiyah, 'Ubai bin K'ab
dan  Zaid  bin  Sabit,  bila  ayat  turun  ia  memerintahkan  mereka

menulisnya  dan  menunjukkan  tempat  ayat  tersebut  dalam  surah,
sehingga penulisan pada lembar itu membantu penghafalan didalam
hati.

2)      Beberapa  sahabat  berinisiatif  menuliskan  secara  sendiri-

sendiri.
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                Sebagian  sahabat  menuliskan  Qur'an  yang  turun  itu  atas
kemauan  mereka  sendiri,  tanpa  diperintah  oleh  nabi;  mereka
menuliskannya pada pelepah kurma ,  lempengan batu,  daun lontar,
kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang.  Zaid

bin Sabit mengatakan : " Kami menyusun Qur'an dihadapan Rasulullah

pada kulit binatang "

3)      Para  sahabat  senantiasa  menyodorkan  Qur'an  kepada

Rasulullah baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan, 

Tulisan-tulisan  Qur'an  pada  masa  Nabi  tidak  terkumpul  dalam  satu

mushaf  ;  yang ada pada seseorang belum tentu dimiliki  orang lain.
Rasulullah  berpulang  kerahmatullah  disaat  Qur'an  telah  dihafal  dan
tertulis dalam mushaf dengan susunan seperti disebutkan diatas; ayat-
ayat dan surah-surah dipisah-pisahkan, atau diterbitkan ayat-ayatnya
saja dan setiap surah berada dalam satu lembar secara terpisah dalam
tujuh huruf. Tetapi Qur'an belum dikumpulkan dalam satu mushaf yang

menyuruh (lengkap). 

KENAPA AL-QUR'AN TIDAK DIBUKUKAN DALAM SATU MUSHHAF

(PADA MASA NABI) ?

Ada  beberapa  jawaban  yang  bisa  menjelaskan  pertanyaan  diatas,
diantaranya  sebagai  berikut,  sebagaimana  disebutkan  oleh

Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam At-Tibyan i Ulumul Qur'annya.

1)      Al-Qur'an diturunkan tidak sekaligus, tetapi  berangsur-angsur dan
terpisah-pisah.  Tidaklah  mungkin  untuk  membukukannya  sebelum
secara keseluruhannya selesai.
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2)      Sebagian  ayat  ada  yang  dimansukh.  Bila  turun  ayat  yang
menyatakan nasakh, maka bagaimana mungkin bisa dibukukan datam
satu buku.

3)      Susunan  ayat  dan  surat  tidaklah  berdasarkan  urutan  turunnya.

Sebagian  ayat  ada  yang  turunnya  pada  saat  terakhir  wahyu  tetapi
urutannya  ditempatkan  pada  awal  surat.  Yang  demikian  tentunya
menghendaki perubahan susunan tulisan.

4)      Masa  turunnya  wahyu  terakhir  dengan  wafatnya  Rasululah  SAW
adalah sangat  pendek/dekat.Kemudian Rasulullah SAW berpulang ke
rahmatullah setelah sembilan hari dari turunnya ayat tersebut. Dengan
demikian masanya sangat relatif  singkat,  yang tidak memungkinkan

untuk menyusun atau membukukannya sebelum sempurna turunnya
wahyu.

5)      Belum ada motifasi/ alasan yang mendorong untuk mengumpulkan
Al-Qur'an menjadi satu mushhaf sebagaimana yang timbul pada masa
Abu  Bakar.  Orang-orang  Islam  ada  dalam  keadaan  baik,  ahli  baca
qur'an begitu banyak, tnah- tnah dapat diatasi. Berbeda pada masa

Abu  Bakar  dimana  gejala-gejala  telah  ada;  banyaknya  yang  gugur,
sehingga khawatir kalau Al-Qur'an akan lenyap.

3.       PENGUMPULAN QUR'AN PADA MASA ABU BAKAR 

a.       Latar Belakang Pengumpulan Quran  :

                Abu  Bakar  menjalankan  pemerintahan  Islam  sesudah

Rasulullah. Ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa besar berkenaan
dengan  kemurtadan  sebagian  orang  arab.  Karena  itu  ia  segera
menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-
orang yang murtad itu. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun
12 H melibatkan sejumlah besar  sahabat  yang hafal  Qur'an.  Dalam
peperangan ini  tujuh  puluh  qari  dari  para  sahabat gugur.  Umar  bin

Khatab merasa sangat kuatir melihat kenyataan ini, lalu ia menghadap
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Abu Bakar dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan
membukukan  Qur'an  karena  dikhawatirkan  akan  musnah,  sebab
peperangan Yamamah telah banyak membunuh para qarri'. 
                Disegi  lain  Umar  merasa  khawatir  juga  kalau-kalau

peperangan ditempat-tempat lain akan membunuh banyak qari' pula
sehingga Qur'an akan hilang dan musnah, Abu Bakar menolak usulan
itu dan berkeberatan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh
Rasulullah.  Tetapi  Umar  tetap  membujuknya,  sehingga  Allah
membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan Umar tersebut 

b.      Pemilihan Zaid bin Tsabit 

                Kemudian  Abu  Bakar  memerintahkan  Zaid  bin  Sabit,
mengingat beberapa hal :

  kedudukannya dalam qiraat dan penulisan al-quran
  pemahaman dan kecerdasannya, 
  serta kehadirannya pada pembacaan yang terakhir kali. 

                Abu  Bakar  menceritakan  kepadanya  kekhawatiran  dan
usulan Umar. Pada mulanya Zaid menolak seperti  halnya Abu Bakar
sebelum itu. Keduanya lalu bertukar pendapat, sampai akhirnya Zaid
dapat menerima dengan lapang dada perintah penulisan Qur'an itu.
Zaid bin Sabit melalui tugasnya yang berat ini dengan bersadar pada
hafalan yang ada dalam hati para qurra dan catatan yang ada pada
para penulis. Kemudian lembaran-lembaran ( kumpulan) itu disimpan

ditangan  Abu  Bakar.  Setelah  ia  wafat  pada  tahun  13  H,  lembaran-
lembaran itu berpindah ke tangan Umar dan tetap berada ditangannya
hingga ia wafat. Kemudian mushaf itu berpindah ketangan Hafsah putri
Umar.  Pada  permulaan kekalifahan Usman,  Usman memintanya  dari
tangan Hafsah. 
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c.       Metode Zaid bin Tsabit & Ketelitiannya dalam Pengumpulan

Al-Quran

                
                Dalam usaha pengumpulan Al-Qur'an Zaid bin Tsabit  telah

mengambil  langkah yang tepat, teliti  dan mantap. Langkah tersebut
adalah suatu jaminan (yang pantas) dalam penulisan Al-Qur'an dengan
mantap dan penuh ketelitian.
                Zaid  bin  Tsabit  tidak  menganggap  cukup  menurut  yang
dihafal  dalam  hati  dan  yang  ditulis  dengan  tangannya  serta  hasil
pendengaran,  tetapi  ia  bertitik-tolak  pada  penyelidikan  yang
mendalam dari dua sumber:

1)      Sumber hafalan yang tersimpan dalam hati para sahabat; dan
2)      Sumber tulisan yang ditulis pada zaman Rasulullah SAW.

                Dua hal tersebut yaitu hafalan dan tulisan harus terpenuhi.
Karena  sangat  bersungguh-sungguh  dan  berhati-hatinya  ia  tidak
menerima  data  berupa  tulisan  sebelum  disaksikan  oleh  dua  orang

yang adil bahwa tulisan tersebut ditulis di hadapan Rasulullah SAW.
                Hal ini dikemukakan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan
oleb  Abu  Daud  dalam  kitab  sunnahnya;  dimana  ia  berkata:  Umar
datang  seraya  mengatakan:  "Siapa  yang  menerima  Al-Qur'an  dari

Rasulullah SAW maka cobalah datangkan, mereka menulisnya dalam

lembaran-lembaran kertas, papan kayu dan pelepah kurma".

                Sekalipun  demikian  ia  (Umar)  tidak  mau  menerimanya

begitu  saja  sebelum  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi.  Hadits  ini
didukung pula oleh hadits lain yang juga diriwayatkan oleb Abu Daud;
bahwa Abu Bakar mengatakan kepada Umar dan Zaid: "Duduklah anda
berdua di pintu masjid. Bila ada orang yang mendatangimu perihal Al-
Qur'an (Kitabullah) dengan membawa dua orang saksi, maka tulislah!"
                Ibnu Hajar mengatakan: "Yang dimaksud dengan dua orang

saksi adalah hafalan dan tulisan, sedangkan as-Sakhawy mengatakan
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bahwa  yang  dimaksud,  adalah  mereka  berdua  menyaksikan  tulisan
tersebut di hadapan Rasulullah SAW itu karena benar-benarnya usaha
pemantapan,  ketelitian  dan  kesungguhan  yang  digariskan  oleb  Abu
Bakar Shiddiq kepada Zaid bin Tsabit.

d.      Beberapa Keistimewaan Mushaf Abu Bakar

Lembaran-lembaran  yang  dikumpulkan  dalam  satu  mushhaf  pada
masa Abu Bakar memiliki beberapa keistimewaan yang terpenting:

1)      Diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang  sangat  mendetail  dan

kemantapan yang sempurna.
2)      Yang tercatat dalam mushhaf hanyalah bacaan yang pasti, tidak ada

nasakh bacaannya.
3)      Ijma' ummat terhadap mushhaf tersebut secara mutawatir bahwa

yang tercatat adalah ayat-ayat Al-Qur'an.
4)      Mushhaf  mencakup  huruf  sab'ah (tujuh  huruf)  yang  dinukil

berdasarkan riwayat yang benar-benar shahih.

Keistimewaan-keistimewaan  tersebut  membuat  para  sahabat  kagum
dan terpesona terhadap usaha Abu Bakar, dimana ia memelihara Al-
Qur'an dari bahaya kemusnahan, dan itu berkat tau q serta hidayah
dari Allah Azza wa Jalla.Ali berkata: "Orang yang paling berjasa dalam
hal  Al-Qur'an  ialah  Abu  Bakar  r.a.  ia  adalah  orang  yang  pertama

mengumpulkan Al-Qur'an/Kitabullah.

4.       PENGUMPULAN QUR'AN PADA MASA USMAN 

a.       Latar Belakang Pengumpulan

                Penyebaran Islam bertambah dan para Qurra pun tersebar di
berbagai  wilayah,  dan  penduduk  disetiap  wilayah  itu  mempelajari

qira'at  (bacaan)  dari  qari  yang  dikirim  kepada  mereka.  Cara-cara
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pembacaan  (qiraat)  Qur'an  yang  mereka  bawakan  berbeda-beda
sejalan dengan perbedaan 'huruf ' yang dengannya Qur'an diturunkan.
Apabila  mereka  berkumpul  disuatu  pertemuan  atau  disuatu  medan
peperangan,  sebagian  mereka  merasa  heran  dengan  adanya

perbedaan qiraat ini. Sebagian mereka menganggapnya wajar, karena
mengetahui  bahwa perbedaan-perbedaan itu  semuanya disandarkan
kepada Rasulullah. 
                Ketika  terjadi  perang  Armenia  dan  Azarbaijan  dengan
penduduk Iraq, diantara orang yang ikut menyerbu kedua tempat itu
ialah Huzaifah bin al-Yaman. Ia banyak melihat perbedaan dalam cara-
cara  membaca  Quran.  Sebagian  bacaan  itu  bercampur  dengan

kesalahan;  tetapi  masing-masing  mempertahankan  dan  berpegang
pada  bacaannya,  serta  menentang  setiap  orang  yang  menyalahi
bacaannya  dan  bahkan  mereka  saling  mengka rkan.  Melihat
kenyataan  demikian  Huzaifah  segara  menghadap  Usman  dan
melaporkan  kepadanya  apa  yang  telah  dilihatnya.  Usman  juga
memberitahukan kepada Huzaifah bahwa sebagian perbedaan itu pun

akan terjadi  pada orang-orang yang mengajarkan Qiraat pada anak-
anak. Anak-anak itu akan tumbuh, sedang diantara mereka terdapat
perbedaan  dalam  qiraat.  Para  sahabat  amat  memprihatinkan
kenyataan  ini  karena  takut  kalau-kalau  perbedaan  itu  akan
menimbulkan penyimpangan dan perubahan. Mereka bersepakat untuk
menyalin lembaran-lembaran yang pertama yang ada pada Abu Bakar
dan  menyatukan  umat  islam  pada  lembaran-lembaran  itu  dengan

bacaan tetap pada satu huruf.

b.      Metode Pengumpulan Al-Quran masa Utsman 

                Utsman  kemudian  mengirimkan  utusan  kepada  Hafsah
(untuk  meminjamkan  mushaf  Abu  Bakar  yang  ada  padanya)  dan
Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran itu kepadanya. Kemudian

Usman memmanggil : 
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  Zaid bin Sabit al-Ansari, 
  Abdullah bin Zubair, 
  Said bin 'As, dan 
  Abdurrahman bin Haris bin Hisyam. 

Ketiga  orang  terkahir  ini  adalah  orang  quraisy,  lalu  Ustman
memerintahkan  mereka  agar  menyalin  dan  memperbanyak  mushaf,
serta memerintahkan pula agar apa yang diperselisihkan Zaid dengan
ketiga orang quraisy itu ditulis dalam bahasa quraisy, karena Qur'an
turun dengan logat mereka.
                Mushaf-mushaf  itu  ditulis  dengan  satu  huruf  (dialek)  dari

tujuh huruf Qur'an seperti yang diturunkan agar orang bersatu dalam
satu  qiraat.  Dan  Usman  telah  mengembalikan  lembaran-lembaran
yang asli kepada Hafsah, lalu dikirimkannya pula pada setiap wilayah
yaitu masing-masing satu mushaf. Dan ditahannya satu mushaf untuk
dimadinah,  yaitu  mushafnya  sendiri  yang  dikenal  dengan  nama
"mushaf Imam". Kemudian ia memerintahkan untuk membakar mushaf

yang selain  itu.  Umatpun menerima perintah dengan patuh, sedang
qiraat dengan enam huruf lainnya ditingalkan. 

c.       Permasalahan  seputar  penyatuan  huruf  al-quran  dalam

Mushaf Ustman

                Utsman ra memutuskan untuk menghilangkan enam huruf

yang lain. Keputusan ini tidak salah, sebab qiraat dengan tujuh huruf
itu tidak wajib. Seandainya Rasulullah mewajibkan qiraat dengan tujuh
huruf  itu  semua,  tentu  setiap  huruf  harus  disampaikan  secara
mutawatir  sehingga  menjadi  hujjah.  Tetapi  mereka  tidak
melakukannya. Ini menunjukkan bahwa qiraat dengan tujuh huruf itu
termasuk dalam katergori keringanan (rukhsoh). 
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                Apabila  sebagian  orang  lemah  pengetahuan  berkata  :
Bagaimana mereka boleh meninggalkan qiraat yang telah dibacakan
oleh Rasulullah dan diperintahkan pula  membaca dengan cara itu  ?
maka  Jawabnya  ialah  :  'Sesungguhnya  perintah  Rasulullah  kepada

mereka untuk membacanya itu bukanlah perintah yang menunjukkan
wajib  dan  fardu,  tetapi  menunjukkan  kebolehan  dan  keringanan
(rukshah). Sebab andaikata qiraat dengan tujuh huruf itu diwajibkan
kepada  mereka,  tentulah  pengetahuan  tentang  setiap  huruf  dari
ketujuh huruf itu wajib pula bagi orang yang mempunyai hujjah untuk
menyampaikannya,  bertianya  harus  pasti  dan  keraguan  harus
dihilangkan dari para qari.  Dan karena mereka tidak menyampaikan

hal tersebut, maka ini merupakan bukti bahwa dalam masalah qiraat
mereka  boleh  memilih,  sesudah adanya orang yang menyampaikan
Qur'an  dikalangan  umat  yang  penyampaiannya menjadi  hujjah  bagi
sebagian ketujuh huruf itu. 

PERBEDAAN  ANTARA  PENGUMPULAN  ABU  BAKAR  DENGAN

USMAN 

                Dari teks-teks di atas jelaslah bahwa pengumpulan (mushaf
oleh) Abu Bakar berbeda dengan pengumpulam yang dilakukan Usman

dalam motif dan caranya. Diantaranya sebagai berikut :
1)      Motif Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Qur'an

karena banyaknya para  hu az  yang gugur  dalam peperangan yang
banyak menelan korban dari  para qari.  Sedang motif  Usman dalam
mengumpulkan Qur'an ialah karena banyaknya perbedaan dalam cara-
cara  membaca  Qur'an  yang disaksikannnya  sendiri  didaerah-daerah

dan mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. 
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2)      Pengumpulan Qur'an yang dilakukan Abu Bakar ialah memindahkan
satu tulisan atau catatan Qur'an yang semula bertebaran dikulit-kulit
binatang,  tulang,  dan pelepah kurma,  kemudian dikumpulkan dalam

satu  mushaf,  dengan  ayat-ayat  dan  surah-surahnya  yang  tersusun
serta  terbatas  dalam  satu  mushaf,  dengan  ayat-ayat  dan  surah-
surahnya  serta  terbatas  dengan  bacaan  yang  tidak  dimansukh  dan
tidak  mencakup  ketujuh  huruf  sebagaimana  ketika  Qur'an  itu
diturunkan. 
                       Sedangkan pengumpulan yang dilakukan Usman adalah
menyalinnya  menjadi  satu  huruf  diantar  ketujuh  huruf  itu,  untuk

mempersatukan  kaum muslimin  dalam satu mushaf  dan  satu huruf
yang mereka baca tanpa keenam huruf lainnya. 

5.       PENYUSUNAN TERTIB AYAT & SURAT 

a.       Penyusunan Tertib Ayat

                
                Qur'an  terdiri  atas  surah-surah  dan  ayat-ayat,  baik  yang
pendek maupun yang panjang. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang
terdapat dalam sebuah surah dari Qur'an. Surah ialah sejumlah ayat
Qur'an yang mempunyai permulaan dan kesudahan, tertib atau urutan
ayat-ayat Qur'an ini adalah tauqifi, ketentuan dari Rasulullah, sebagian
ulama meriwayatkan bahwa pendapat ini adalah ijma' diantaranya az-

Zarkasyi  dalam  al-Burhan  dan  Abu  Ja'far  Ibnuz  Zubeir  dalam
munasabahnya. 
                Diantara dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :

  Usman bin 'Abil 'As berkata:  "Aku tengah duduk disamping Rasulullah,
tiba-tiba panadangannya menjadi  tajam lalu kembali  seperti semula.
Kemudian katanya 'Jibril  telah datang kepadaku dan memerintahkan

agar  aku  meletakkan  ayat  ini  ditempat  anu  dari  surah  ini  :
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Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat

kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat…..(an-Nahl: 90) 
  Terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan beberapa ayat

dari  surah-surah  tertentu.  Ini  menunjukkan  bahwa  tertib  ayat-ayat

bersifat tauqi . Sebab jika tertibnya dapat diubah, tentulah ayat-ayat
itu tidak akan didukung oleh hadis-hadis tersebut. 
       Diriwayatkan dari Abu Darda' dalam hadis marfu' : "Barang siapa

hafal  sepuluh ayat  dari  awal surah kah ,  Allah akan melindunginya

dari Dajjal." Dan dalam redaksi lain dikatakan: "Barang siapa membaca

sepuluh ayat terakhir dari surah kah …" 
  Disamping itu terima pula bahwa Rasulullah telah membaca sejumlah

surah  dengan  tertib  ayat-ayatnya  dalam salat  atau  dalam  khutbah
jumat, seperti surah Baqarah, Ali imran dan Annisa'. Juga hadis sahih
mengatakan  bahwa  Rasulullah  membaca  surah  A'raf  dalam  salat
maghrib dan dalam salat subuh hari jum'at membaca surah Alif Lam
Mim, Tanzilul Kitabi  La Raiba hi"  (as-Sajdah) dan Hal Ata Alal Insani
(ad-Dahr) juga membaca surah Qaf pada waktu Kutbah. Surah Jumu'ah

dan surah Muna kun dalam salat jum'at. 
  Jibril  selalu  mengulangi  dan  memeriksa  Qur'an  yang  telah

disampaikannya  kepada  Rasulullah  sekali  setiap  tahun,  pada  bulan
ramadhan dan pada tahun terakhir kehidupannya sebanyak dua kali.
Dan pengulangan Jibril terakhir ini seperti tertib yang dikenal sekarang
ini. 
                Dengan demikan tertib ayat-ayat Qur'an seperti  yang ada

dalam  mushaf  yang  beredar  diantara  kita  adalah  tauqi .  Tanpa
diragukan lagi. 

b.      Penyusunan Tertib Surah 

Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  tertib  surah-surah  Qur'an,

sebagai berikut :

79



Pertama :  Bahwa susunan surat itu  tauqi  dan  ditangani langsung
oleh Nabi  sebagaimana diberitahukan jibril  kepadanya atas perintah
Tuhan. 

Dengan  demikian,  Qur'an  pada  masa  Nabi  telah  tersusun  surah-
surahnya secara tertib sebagaimana tertib ayat-ayatnya. Seperti yang
ada ditangan kita sekarang ini. Yaitu tertib mushaf Usman yang tak ada
seorang  sahabatpun  menentangnya.  Ini  menunjukkan  telah  terjadi
kesepakatan  (ijma')  atas  tertib  surah,  tanpa  suatu  perselisihan  apa
pun. 

Kedua :  Dikatakan bahwa tertib  surah itu  berdasarkan ijtihad  para
sahabat, mengingat adanya perbedaan tertib didalam mushaf-mushaf
mereka. 

                Misalnya :  mushaf Ali  disusun menurut tertib  nuzul,  yakni

dimulai dengan Iqra', kemudian Muddassir, lalu Nun, Qalam, kemudian
Muzammil,  dst  hingga akhir  surah Makki  dan madani.Dalam mushaf
Ibn  Masu'd  yang  pertama  ditulis  adaslah  surah  Baqarah,  Nisa'  dan
Ali-'Imran.  Dalam  mushaf  Ubai  yang  pertama  ditulis  ialah  Fatihah,
Baqarah, Niasa' dan Ali-Imran. 

Ketiga :  Dikatakan bahwa sebagian  surah  itu  tertibnya  tauqi  dan

sebagian  lainnya  berdasarkan  ijtihad  para  sahabat,  hal  ini  karena
terdapat  dalil  yang  menunjukkan  tertib  sebagian  surah  pada  masa
Nabi. 

                Mannaul  Qatthan  menyatakan  :  Apabila  membicarakan
ketiga pendapat ini,  jelaslah bagi  kita bahwa pendapat kedua, yang

menyatakan tertib  surah-surah itu  berdasarkan ijtihad para sahabat,

80



tidak bersandar dan berdasar pada suatu dalil. Sebab, ijtihad sebagian
sahabat  mengenai  tertib  mushaf  mereka  yang  khusus,  merupakan
ihtiyar mereka sebelum Qur'an dikumpulkan secara tertib. Ketika pada
masa Usman Qur'an dikumpulkan ,  ditertibkan ayat-ayat dan surah-

surahnya  pada  suatu  huruf  (  logat)  dan  umatpun  menyepakatinya,
maka mushaf-mushaf yang ada pada mereka ditinggalkan. Seandainya
tertib itu merupakan hasil ijtihad , tentu mereka tetap berpegang pada
mushafnya masing-masing. 

                Sementara itu, pendapat ketiga yang menyatakan sebagian
surah itu tertibnya tauqi  dan sebagian lainnya bersifat ijtihadi, dalil-

dalilnya  hanya  berpusat  pada  nash-nash  yang  menunjukkan  tertib
tauqi .  Adapun bagian yang ijtihadi  tidak bersandar pada dalil  yang
menunjukkan  tertib  ijtihadi.  Sebab,  ketetapan  yang  tauqi  dengan
dalil-dalilnya  tidak  berarti  bahwa  selain  itu  adalah  hasil  ijtihad.
Disamping itu pula yang bersifat demikian hanya sedikit sekali. 

Dengan demikian bahwa tertib surah itu bersifat tauqi  seperti halnya
tertib ayat-ayat. Wallahu a'lam.
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.    Pengertian Fawatih As-Suwar

Menurut  bahasa,  fawatih adalah  jama’  dari  kata  fatih atau
fawatih yang berarti awalan/pembuka. Sedangkan suwar adalah jama’
dari  kata  surah yang  berarti  sekumpulan  ayat-ayat  Al-Qur’an  yang

diberi nama tertentu.
Jadi,  fawatih  as-suwar berarti  beberapa  pembuka  dari  surah-

surah Al-Qur’an / beberapa macam awalan dari surah-surah Al-Qur’an.
Sebab, seluruh surah Al-Qur’an yang berjumlah 114 buah itu dibuka
dengan 10 pembukaan, dan tidak ada satu surahpun yang keluar dari
10 pembukaan itu. Dan tiap-tiap macam pembukaan itu mempunyai
rahasia/hikmah  sendiri-sendiri.  Diantara  pembukaan  itu  ada  yang

berbentuk al-muqatha’ah1, kata, maupun kalimat.
Istilah  fawatih  as-suwar  sering  dijumbuhkan  orang  dengan  al-

hurufull muqatha’ah. Diantaranya adalah Dr. Shubhi Ash-Shalih dalam
kitabnya  Mabahits  Fi  ‘Ulumil  Qur’an.  Karena  itu,  perlu  ditegaskan
bahwa fawatih as-suwar itu berbeda dengan hurufull muqatha’ah yang
hanya mempunyai salah satu macam dari  fawatih as-suwar  yang ada

10 macam itu.

B.     Macam-macam Fawatih As-Suwar

Menurut Imam Al-Qasthalani dalam kitabnya  Lathaiful Isyarati, 
fawatihush suwar dibedakan menjadi 10 macam, yaitu:

1.      Pembukaan  dengan  pujian  kepada  Allah  SWT  (Al-Istiftaahu  Bits

Tsanaa’i)
a.       Menetapkan sifat-sifat terpuji (Al-Itsbaabu Sifaatil Maddhi) dengan

menggunakan: 
1.       hamdalah, yang terdapat pada 5 surah, yaitu:
-          Surah Al-Fatihah  dengan lafal “ مي عا له   حمد “ أ
-          Surah Al-An’am dengan lafal “ سم و له  خل  حمد “أ
-          Surah Al-Kah  dengan lafal  “  بد لى  له  أنز  حمد ”أ
-          Surah Saba’ dengan lafal  “ سم و افى  ه  له   حمد “أ
-          Surah Fathir dengan lafal “ سم و ر له  فا حمد “ أ
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2.       tabaaraka, yang terdapat dalam 2 surah, yaitu:
-          Surah Al-Furqan dengan lafal ” بد لى  رق   ”تبا  نز 
-          Surah Al-Mulk dengan lafal” مل يد  “ تبا  
b.      Mensucikan Allah SWT dari sifat-sifat negatif (Tanziihu ‘An Shifatin

Nuqshaan) dengan menggunakan lafadz tasbih yang terdapat dalam 7

surah, yaitu:
-          Surah Al-Isra’ dengan lafal

ي عبد  ر  بح                                               
“ maha suci Allah yang telah memperjalankan hambaNya pada suatu

malam”.

-          Surah Al-A’la dengan lafal

لى ب                                                        
“ sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi”.

-          Surah Al-Hadid dengan lafal
سم و افى  له  ب                                        

“ semua yang ada dilangit dan yang ada dibumi bertasbih pada Allah

( menyatakan kebesaran Allah”.

-          Surah Al-Hasyr dengan lafal

ا فى  سم و افى  له  ب                                       
“ telah bertasbih kepada Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada

di bumi”.

-          Surah Al-Sha  dengan lafal
ا فى  سم و ا فى  له  ب                                        

“ telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada dilangit dan apa saja

yang ada dibumi”.

-          Surah Al-Jum’ah dengan lafal
ا فى  سم و ا فى  له  سب                                      

“ telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada dilangit dan apa saja

yang ada dibumi”.

-          Surah Al-Taghabun dengan lafal
ا فى  سم و ا فى  له  ب                                       
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“ telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada dilangit dan apa saja

yang ada dibumi”.

2.      Pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus-putus (Istiftaahu Bil

Huruu  Al-Muqaththa’ati).
Pembukaan  dengan  huruf-huruf  ini  terdapat  dalam  29  surah

dengan memakai 14 huruf dengan tanpa diulang, yakni: hamzah, ha’,

ro’, sin, shod, tho’, ‘ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha’, ya’.
Pembukaan  dengan  huruf-huruf  tersebut  dalam  pembukaan

surah-surah  Al-Qur’an  disusun  dalam  14  rangkaian,  terdiri  dari  5
kelompok, yaitu:

a.       Terdiri atas satu huruf, terdapat pada 3 tempat; Shad (surah Shad),
Qaf (surah Qaf), dan Nun (surah Al-Qalam).

b.      Terdiri atas dua huruf, terdapat pada sembilan tempat;   (Q.S. Al
Mu’min,  Q.S.  As  Sajdah,  Q.S.  Az  Zuhruf,  Q.S.  Ad  Duhkan,  Q.S.  Al
Jatsiyah, dan Q.S. Al Ahqaf); ه  (Q.S. Thaha);  (Q.S. An Naml); dan

 (Q.S. Yaasin).
c.       Terdiri atas tiga huruf, terdapat pada tiga belas tempat;  (Q.S. Al

Baqoroh, Q.S. Ali Imron, Q.S. Ar Rum, Q.S. Lukman, dan Q.S. Sajdah);
ر  (Q.S. Yunus, Q.S. Hud, Q.S. Ibrahim, Q.S. Yusuf, dan Q.S. Al Hijr); dan

س  (Q.S. Al Qoshosh dan Q.S. As Syu’ara).
d.      Terdiri atas empat huruf, terdapat pada dua tempat; yakni مر  (Q.S.

Ar Ra’du) dan م  (Q.S. Al A’raf).
e.       Terdapat atas lima huruf, terdapat pada dua tempat; يع  .Q.S) ك

Maryam) dan س   (Q.S. As Syu’ra).
3.      Pembukaan dengan Nida’/panggilan (Al-Istiftaahu Bin Nidaa’).
a.       Nida untuk Nabi ب  ا  أ ا  , yang terdapat dalam Q.S. Al Ahzab, At

Tahrim dan At Thalaq. مز  ا  اأ   dalam Q.S. al Muzammil dan   ا اأ

مدثر   dalam Q.S. Al Mudatsir.
b.      Nida untuk kaum mukminin dengan lafadz ا    اأ  terdapat

dalam Q.S. Al Maidah, Q.S. Al Mumtahanah dan Al Hujurat.
c.       Nida untuk umat manusia ا  ا  اأ  terdapat dalam Q.S. An Nisa

dan Q.S. Al Hajj.
4.      Pembukaan  dengan  Jumlah  Khabariyah  (Al-Istiftaahu  Bil  Jumalil

Khabariyyati).
Jumlah khabariyah dalam pembukaan surat ada dua macam, yaitu :
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a.        Jumlah Ismiyyah, terdapat 11 surat, yaitu:
-          Surah At-Taubah dengan lafal ” ه له و ء  ر  “
-          Surah An-Nur dengan lafal ” ا ا وفرض نز   “
-          Surah Az-Zumar dengan lafal ” ي ح ز عز له  ز    “ ت
-          Surah Muhammad dengan lafal ” له بي  رو وصدو   “  ك
-          Surah Al-Fath dengan lafal  ” ا بي حا  ا ف ح “ إناف
-          Surah Ar-Rahman dengan lafal ” ر ل  م  ر  “
-          Surah Al-Haqqah dengan lafal ” قة ح ا قة  ح  “
-          Surah Nuh dengan lafal ” ه ى ق اإ ان ل “ إنا
-          Surah Al-Qadr dengan lafal ” د يلة ه فى  نز “ إنا
-          Surah Al-Qaqi’ah dengan lafal       ” ة ا ا ة  ا “ أ
-          Surah Al-Kautsar dengan lafal” ثر ا  ي “ إن
b.      Jumlah Fi’liyyah, terdapat dalam 12 surat, yaitu :
-          Surah Al-Anfal dengan lafal ” ا ن ن   ل س  “
-          Surah An-Nahl dengan lafal ” ل ع تس له ف ر “ أتى أ

-          Surah Al-Anbiya’ dengan lafal ” سا ا  ل ر  “ إق
-          Surah Al-Mu’minun dengan lafal ” مؤ فل  “ قد
-          Surah Al-Qamar dengan lafal ” مر نش  ةو سا ر  “ إق
-          Surah Al-Mujadilah dengan lafal ” ا ى ت له ق  م  “ قد
-          Surah Al-Ma’arij dengan lafal ” ق ع و ئ    “
-          Surah Al-Qiyamah dengan lafal ” ة يا ي  أقس   “

-          Surah Al-Balad dengan lafal ” بلد أقس   “
-          Surah Abas dengan lafal ” ى ب وت  “
-          Surah  Al-Bayyinah  dengan  lafal  ” رو أ      ك

ي مشركي  “ و
-          Surah At-Takatsur dengan lafal  ” اثر   ”  
5.      Pembukaan dengan sumpah/qasam (Al-Istiftaahu Bil Qasami).

Terdapat dalam 15 surah, yaitu:
a.       Sumpah  dengan benda-benda  angkasa,  terdapat  dalam 8 surah

yaitu:
-          Surah Ash-Shaa at dengan lafal ” ا “ و ص
-          Surah An-Najm dengan lafal ”  و إذ “
-          Surah Al-Mursalaat dengan lafal  ” رقا ل  مر “ و
-          Surah An-Nazi’at dengan lafal “رقا ز  “ و
-          Surah Al-Buruj dengan lafal ” برو سماءذ  “ و
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-          Surah Ath-Thariq dengan lafal ” ا سماءو “ و

-          Surah Al-Fajr dengan lafal ” شر يا  رو “ و

-          Surah Asy-Syams dengan lafal ” ا شم وضح “ و

b.      Sumpah dengan benda-benda bawah, terdapat dalam 4 surah yaitu:

-          Surah Adz-Dzariyat dengan lafal  ” و “ و ذ

-          Surah Ath-Thur dengan lafal ” ز س وك  “ و

-          Surah At-Tin dengan lafal ” ز ي و “ و

-          Surah Al-‘Adiyat dengan lafal ” عد ضبحا “ و

c.       Sumpah dengan waktu, terdapat dalam 3 surah yaitu:

-          Surah Al-Lail dengan lafal ” شى ي أذ “ و

-          Surah Adh-Dhuha dengan lafal ” حى “ و

-          Surah Al-‘Ashr dengan lafal ” ر ع “ و

6.      Pembukaan dengan syarat (Al-Istiftaahu Bis-Syarthi).
Syarat-syarat  yang  dipakai  Allah  sebagai  pembukaan  surah-

surah Al-Qur’an ada 2 macam dan digunakan dalam 7 surah, sebagai

berikut:
a.       Syarat yang masuk pada jumlah ismiyah, dipakai diawal 3 surah

diantaranya:

-          Surah At-Takwir dengan lafal ” شم ك “ إذ

-          Surah Al-In thar dengan lafal ” ر ءف شم “ إذ

-          Surah Al-Insyiqaq dengan lafal ” نش ء سم “ إذ

b.      Syarat  yang masuk pada jumlah ’liyah, dipakai  diawal  4 surah,

diantaranya:

-          Surah Al-Waqi’ah dengan lafal ” قعة “ إذ وقع 

-          Surah Al-Muna qun dengan lafal ” ر م “ إذ جاءكا

-          Surah Az-Zalzalah dengan lafal ” ا ز ز   “ إذ

-          Surah An-Nashr dengan lafal ” له و ر جاءن “ إذ

7.      Pembukaan dengan ’il amar (Al-Istiftaahu Bil Amri).
Ada  6 ’il  amar  yang dipakai  untuk membuka surah-surah al-

Qur’an,  yang  terdiri  dari  2  lafal  dan  digunakan  untuk  membuka  6

surah-surah sebagai berikut:
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a.       Dengan ’il Amar إقرأ  yang hanya untuk membuka satu surah yaitu

Surah Al-‘Alaq.

b.      Dengan  ’il  amar ,ق   yang  digunakan  dalam  5  surah  sebagai

berikut: 

-          Surah Al-Jinn dengan lafal ”  ر م ن “ ق أو إ أنه 

-          Surah Al-Ka run dengan lafal” رو ا أ  ” ق 

-          Surah Al-Ikhlash dengan lafal ” د له أ “ ق 

-          Surah Al-Falaq dengan lafal ” ل ر  ذ “ ق أ

-          Surah An-Nas dengan lafal ” ا ر  ذ “ ق

8.      Pembukaan dengan pertanyaan (Al-Istiftaahu Bil Istifhaami).
a.       Pertanyaan  positif  (Al-Istifhaamu  Al-Muhiibiyyu),  yaitu  bentuk

pertanyaan  yang  dengan  kalimat  positif  yang  tidak  ada  alat

negatifnya. Terdapat dalam 4 surah yaitu:

-          Surah Ad-Dahru, dengan lafal:

ر ” د ي   نسا  لى                                      ”  أتى 

 “ bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa”.

-          Surah An-Naba’, dengan lafal:

عظي ”  ب ا  . ء س   ”                                                 

“ tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Tentang berita yang

besar”.

-          Surah Al-Ghasyiyyah, dengan lafal:

ى ” د                                                  ”  أت 

 “ sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan”.

-          Surah Al-Ma’un, dengan lafal:

د ”  ا ء                                   ” أ

“ tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama”.

b.      Pertanyaan negatif,  yaitu pertanyaan yang dalam kalimat negatif.

Diantaranya:

-          Surah al-Insyirah dengan lafal ” أ نشر  صد “

-          Surah Al-Fiil dengan lafal ” ي صح  “ أ تر كي فع  

9.      Pembukaan dengan do’a (Al-Istiftaahu Bid Du’aai).
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a.       Do’a  atau  harapan  yang  berbentuk  kata  benda  (Ad-Du’aaul

Ismiyyu)ada di 2 surat yaitu: 
-          Surah Al-Mutha n, dengan lafal:

“ ي لم                                              ” و 

 “ kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”.

-          Surah Al-Humazah, dengan lafal:
مز  ” مز  “ و  
 “ kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela

b.      Do’a atau harapan yang berbentuk kata kerja  (Ad-Du’aaul Fi’liyu)

membuka satu surah saja yaitu surah Al-Lahab   ” ى  وت أ د “ تب 
10.  Pembukaan dengan alasan (Al-Istiftaahu Bit-Ta’lili).

Hanya terdapat dalam surah Al-Quraisy, dengan lafal:
ل قر ”  ”                                                        
 “karena kebiasaan orang-orang Quraisy”

.      Pengertian Khawatim al-Suwar
Istilah Khawatim bentuk jamak dari Khatimah yang berarti penutup

atau  penghabisan.  Menurut  bahasa  Khawatim  as-Suwar berarti
penutup surah-surah al-Qur’an. Sedangkan menurut istilah  Khawatim

as-Suwar adalah ungkapan yang menjadi penutup dari surah-surah al-
Qur’an yang memberi isyarat berakhirnya pembicaraan.

Macam-Macam Khawatim al-Suwar 1[7]
a)       Penutup surat  dengan do’a.  Do’a  ini  menjadi  penutupan dari  4

surat, yaitu al-Baqarah, al-Mukminun, Nuh, dan al-Falaq.
b)      Penutupan dengan wasiat. Penutupan dengan wasiat ini ada dalam

7 surat, yaitu ar-Rum, al-Dukhan, al-Sho , al-A’la, al-Fajr, al-Dhuha, dan
al-‘Ashr.

c)      Penutupan  dengan  perintah/masalah  taqwa.  Penutupan  ini  ada
dalam 3 surat, yaitu Ali Imran, al-Nahl, dan  al-Qomar.

d)      Penutupan dengan keterangan soal faraidh, hanya ada dalam satu
surat saja, yakni: al-Nisa’.

1
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e)      Penutupan dengan Ta’dhim kepada Allah swt. banyak sekali surat-
surat yang ditutup dengan ta’dhim, yaitu ada 18 surat sebagai berikut:
al-Maidah,  al-Anfal,  al-Anbiya’,  al-Nur,  Luqman,  Fathir,  Fusshilat,  al-
Hujurat, al-Hadid, al-Hasyr, al-Jumu’ah, al-Muna qun, al-Taghobun, al-

Thalaq, al-Jinn, al-Muddatsir, al-Qiyamah, dan Qal-Tin.
f)        Penutupan dengan janji  dan  ancaman.  Penutupan surat  dengan

janji dan ancaman ini adalah yang paling banyak, yakni dalam 24 surat
sebagai berikut: al-An’am, al-Furqan, al-Ankabut, al-Ahzab, al-Mukmin,
al-Ahqaf, Muhammad, al-Fath, al-Dzariyat, al-Mujadalah, al-Muzammil,
al-Insan,  al-Mutha n,  al-Insyiqaq,  al-Thariq,  al-Ghasyiyah,  al-Balad,
al-Syams, al-Bayyinah,  al-Zalzalah,. al-‘Adiyat, al-Humazah, al-Ma’un,

dan al-Lahab.
g)      Penutupan dengan anjuran ibadah dan tasbih. Anjuran bertasbih ini

menjadi  akhiran dari 6 surat, yaitu: al-A’raf, Hud, al-Hijr,  al-Thur,  al-
Najm, dan al-‘Alaq.

h)      Penutupan dengan hiburan bagi Nabi Muhammad saw. Nabi dihibur
Allah  di  akhir  4  surat,  yaitu  Yunus,  al-Zukhruf,  al-Kautsar,  dan  al-
Ka run.

i)        Penutupan  dengan  sifat-sifat  al-Quran.  Sifat-sifat  al-quran  ini

dipakai sebagai penutupan 4 surat, yaitu Yusuf, Shaad, al-Qalam, dan
al-Buruj.

j)        Penutupan dnegan bantahan, hanya terdapat dalam satu surat ,
yakni al-Ra’d.

k)      Penutupan dnegan ketauhidan,  penutupan dnegan ketauhidan ini
terdapat  di  akhiran  7  surat,  yaitu  al-Taubah,  Ibrahim,  al-Kah ,  al-
Qashash, al-Lail, al-Insyirah, dan al-Ikhlash.

l)        Penutupan  dengan  tahmid/pujian,  terdapat  di  akhir  10  surat  al-
quran, yaitu al-Isra, al-Naml, Yasin al-Sha at, al-Zumr, al-Jaatsiyah, al-
Rahman, al-Waqi’ah, al-Haaqqah, dan al-Nashr.

m)    Penutupan dengan kisah, kisah menjadi penutup 4 surat al-qur’an,
yaitu Maryam, al-tahrim, ‘Abasa, dan QS. al-Fiil.

n)      Penutupan dengan anjuran jihad, hanya terdapat di akhir satu surat,
yakni al-Hajj.
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o)      Penutupan  dengan  perincian  maksud.  Ada  7  surat  yang  diberi
penutupan berupa perincian terhadap maksud ayat yang sebelumnya,
yaitu  al-Fatihah, al-Syura, al-Takwir,  al-Qadar,  al-Qari’ah,  al-Quraisy,
dan al-Nas.

p)       Penutupan dengan pertanyaan, ada di akhir 2 surat, yakni: al-Mulk
dan al-Mursalat.

q)      Penutupan dengan keterangan hari  kiamat,  ini  dijadikan penutup
bagi 4 surat, yaitu: al-Ma’arij, al-Naba’, al-Nazi’at, dan al-In thar.

r)        Penutupan dengan peringatan. Ada 7 surat yang ditutup dengan
peringatan,  yaitu  Thaha,  al-Syuara,  al-Sajadah,  Saba’,  Qaaf,  al-
Mumtahanah, dan al-Takatsur.

3.      URGENSI STUDI FAWATIH WA KHAWATIM AL-SUWAR
Tujuan studi  fawatih wa khawatim al-suwar   tidak  terlepas  dari

konteks  penafsiran al-Qur’an. Diantara urgensi mengkaji  fawatih al-

suwar wa khawatimuha adalah sebagai berikut:2[8]
1.    Sebagai  Tanbih  (peringatan) untuk nabi dan umatnya serta dapat
menjadi     pedoman  bagi   kehidapan ini.
2.    Sebagai pengetahuan bagi kita  yang   senantiasa   mengkajinya

bahwa   dalam fawatih al-suwar wa khawatimuha banyak sekali  hal-
hal  yang  mengandung  rahasia-rahasia Allah  yang kita tidak dapat
mengetahuinya,
3.    Sebagai motivasi untuk selalu mancari ilmu dan mendekatkan diri
kepada  Allah swt. Untuk menghilangkan keraguan terhadap al-Qur’an
terutama  bagi  kaum  muslimin  yang  masih  lemah  imannya  karena
sangat mudah   terpengaruh  oleh  perkataan  musuh-musuh islam

yang  mengatakan  bahwa  al-qur’an  itu  adalah  buatan  Muhammad.
Dengan  mengkaji  fawatih  al-suwar  wakhawatimuha kita  akan
merasakan keindahan bahasa al-Qur’an itu  sendiri bahwa al-Qur’an itu
datang dari Allah swt.

2
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I'jaz Al-Quran (Kemukjizatan Al-Quran)

Kode UQ/A/03

Pokok-pokok Materi :

1.       Pengertian I'jaz dan Mukjizat

2.       Pembagian Jenis Mukjizat & Hikmahnya
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3.       Perbedaan Mukjizat Quran dengan Nabi sebelumnya
4.       Macam-macam Mukjizat Quran

1.       PENGERTIAN IJAZ QURAN DAN MUKJIZAT

a.       Pengertian i’jaz menurut bahasa:
                Kata  I’jaz adalah  isim  mashdar  dari  ‘ajaza-yu’jizu-i’jazan

yang  mempunyai  arti  “ketidakberdayaan  atau  keluputan”  (naqid  al-
hazm). Kata i’jaz juga berarti “terwujudnya ketidakmampuan”, seperti
dalam contoh: a’jaztu zaidan “aku mendapati Zaid tidak mampu".

b.      Pengertian i’jaz secara istilah:
-          Penampakan kebenaran pengklaiman kerasulan nabi Muhammad

SAW dalam ketidakmampuan orang  Arab untu  menandingi  mukjizat
nabi yang abadi, yaitu al-Quran. 

-          Perbuatan  seseorang  pengklaim  bahwa  ia  menjalankan  fungsi
ilahiyah dengan cara melanggar ketentuan hukum alam dan membuat

orang lain tidak mampu melakukannya dan bersaksi akan kebenaran
klaimnya.

c.       Pengertian mukjizat:
ب د  د  ى  ل ر  ظ ة  ض معا ا   حد  ا رو  لعا  ر خا   أ
د ا  ف

Mukjizat adalah  Sebuah perkara luar biasa (khoriqun lil  ‘adah) yang
disertai  tantangan  (untuk  menirunya),  yang  Selamat  dari
pengingkaran,  dan  muncul  pada  diri  seorang  yang  mengaku  nabi
menguatkan /menyesuaikan dakwahnya.

Catatan : Dari pengertian mukjizat di atas, maka ada beberapa syarat

disebut mukjizat,yaitu :
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1)      Hal  yang  di  luar  kebiasaan  :  seperti  tongkat  berubah  ular,
menghidupkan orang mati, dll

2)      Disertai  Tantangan  :  untuk  meniru,  agar  mereka  yang  ditantang
merasa 'tidak mampu' untuk kemudian mengakui bahwa itu dari Allah

SWT
3)      Selamat dari pengingkaran : artinya tantangan itu berupa sebuah

tantangan yang layak bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya :
tantangan membuat Al-Quran untuk orang Arab yg berbahasa Arab,
bukan untuk orang Jawa.

4)      Muncul  dari  Nabi  :  untuk  menguatkan  risalah  kenabiannya,  jika
bukan dari nabi biasa disebut dengan Karomah.

2.       PEMBAGIAN JENIS MUKJIZAT & HIKMAHNYA

Secara  umum  mukjizat  dapat  digolongkan  menjadi  dua  klasi kasi,
yaitu:

a)      Mu’jizat Indrawi (Hissiyyah)

                Mukjizat jenis ini diderivasikan pada kekuatan yang muncul
dari  segi  sik  yang mengisyaratkan adanya kesaktian seorang nabi.
Secara umum dapat diambil contoh adalah mukjizat nabi Musa dapat
membelah lautan, mukjizat nabi  Daud dapat  melunakkan besi  serta
mukjizat nabi-nabi dari bani Israil yang lain. 

b)      Mukjizat Rasional (’aqliyah)

Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya lebih banyak ditopang
oleh  kemampuan  intelektual  yang  rasional.  Dalam  kasus  al-Quran
sebagai mukjizat nabi Muhammad atas umatnya dapat dilihat dari segi
keajaiban  ilmiah  yang  rasional  dan  oleh  karena  itulah  mukjizat  al-
Quran ini bias abadi sampai hari Qiamat. 

Hikmah pembagian Mukjizat :
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                Imam Jalaludin  as-Suyuthi,  berkomentar  mengenai hikmah
pembagian  mukjizat  tersebut  dimana  beliau  berpendapat  bahwa
kebanyakan  maukjizat  yang  ditampakkan  Allah  pada  diri  para  nabi
yang  diutus  kepada  bani  Israil  adalah  mukjizat  jenis  sik.   Beliau

menambahkan hal  itu  dikarenakan atas  lemah dan keterbelakangan
tingkat intelegensi bani Israil.
                Sementara,  sebab  yang  melatarbelakangi  diberikannya
mukjizat  rasional  atas  umat  nabi  Muhammad  adalah  keberadaan
mereka  yang  sudah  relative  matang  dibidang  intelektual.  Beliau
menambahkan,  oleh  karena  itu  al-Quran adalam meukjizat  rasional,
maka  sisi  i’jaznya  hanya  bisa  diketahui  dengan  kemampuan

intelektual,  lain  halnya  dengan  mukjizat  sik  yang  bias  diketahui
dengan instrument indrawi. 
                Meskipun al-Quran diklasi kasian sebagai mukjizat rasional
ini  tidak  serta  merta  mena kan  mukjizat-mukjizat  sik  yang  telah
dianugerahkan Allah kepadanya untuk memperkuat dakwahnya.

3.       PERBEDAAN  MUKJIZAT  QURAN  DENGAN  NABi-NABI

SEBELUMNYA

Ada  beberapa  perbedaan  besar  antara  mukjizat  Al-Quran  dengan
mukjizat para Nabi-nabi sebelumnya, antara lain :

a)      Mukjizat  Nabi  sebelumnya  bersifat  sik  (hissiyah),  maka  habis
sesuai dengan berlalunya zaman. Generasi setelahnya tidak lagi bisa

menyaksikan mukjizat tersebut. Sementara Al-Quran adalah mukjizat
yang terjaga, abadi dan berkelanjutan. Karenanya hingga hari ini masih
banyak temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran.

b)      Mukjizat  Nabi-nabi  sebelumnya  terfokus  pada  'penakjuban
pandangan',  sementara  mukjizat  Al-Quran  mengarah  pada
'pembukaan hati dan penundukan akal', karena itu daya pengaruhnya
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lama dan bertahan.  Sementara mukjizat  'pandangan'  kadang begitu
mudah terlupakan. 

c)       Mukjizat Nabi sebelumnya di  luar konteks isi  risalah mereka dan
tidak  bersesuain,  karena  fungsinya  utamanya  hanya  untuk

menguatkan  kenabian  atau  membuktikan  bahwa  mereka  adalah
utusan Allah SWT. Contoh : menghidupkan orang mati, tongkat menjadi
ular,  tidak ada hubungan langsung dengan isi  kitab Taurat dan Injil.
Sementara  Al-Quran  benar-benar  mukjizat  yang  bersesuaian  dan
menguatkan isi risalah kenabian.

4.       BIDANG MUKJIZAT AL-QURAN

Mukjizat al-Quran terdiri  dari  berbagai  macam segi  mukjizat,  antara
lain :

A.      Segi bahasa dan susunan redaksinya ( I'jaz Lughowi)

                Sejarah telah menyaksikan bahwa bangsa Arab pada saat

turunnya al-Quran telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai
oleh bangsa satu pun yang ada didunia ini, baik sebelum dan sesudah
mereka  dalam  bidang  kefashihan  bahasa  (balaghah).  Mereka  juga
telah  meramba  jalan  yang  belum  pernah  diinjak  orang  lain  dalam
kesempurnaan  menyampaikan  penjelasan  (al-bayan),  keserasian
dalam menyusun kata-kata, serta kelancaran logika.
                Oleh karena bangsa Arab telah mencapai taraf yang begitu

jauh  dalam  bahasa  dan  seni  sastra,  karena  sebab  itulah  al-Quran
menantang  mereka.  Padahal  mereka  memiliki  kemampuan  bahasa
yang tidak bias dicapai orang lain seperti kemahiran dalam berpuisi,
syi’ir  atau  prosa  (natsar),  memberikan  penjelasan  dalam  langgam
sastra yang tidak sampai oleh selain mereka. Namun walaupun begitu
mereka tetap dalam ketidakberdayaan ketika dihadapkan dengan al-

Quran.
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B.      Segi isyarat ilmiah ( I'jaz Ilmi)

Pemaknaan kemukjizatan al-Quran dalam segi ilmiyyah  diantaranya :
1)      Dorongan  serta  stimulasi  al-Quran  kepada  manusia  untuk  selalu

ber kir  keras  atas  dirinya  sendiri  dan  alam  semesta  yang
mengitarinya. 

2)      Al-Quran  memberikan  ruangan  sebebas-bebasnya pada  pergulan
pemikiran  ilmu  pengetahuan  sebagaimana  halnya  tidak  ditemukan
pada kitab-kitab agama lainnya yang malah cenderung restriktif. 

3)      Al-Quran  dalam  mengemukakan  dalil-dalil,  argument  serta
penjelasan ayat-ayat ilmiah, menyebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang
sebagaiannya  baru  terungkap  pada  zaman  atom,  planet  dan
penaklukan angkasa luar sekarang ini. Diantaranya adalah :

a.      Isyarat tentang Sejarah Tata Surya .

Allah  SWT  ber rman  :  “Dan  Apakah  orang-orang  yang  ka r  tidak

mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah
suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari
air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka
tiada juga beriman?” (QS. Al-Anbiya’: 30). 

b.      Isyarat tentang Fungsi Angin dalam Penyerbukan Bunga

 Allah  SWT  ber rman  :  “Dan  Kami  telah  meniupkan  angin  untuk
mengawinkan  (tumbuh-tumbuhan)  dan  Kami  turunkan  hujan  dari

langit,  lalu  Kami  beri  minum  kamu  dengan  air  itu,  dan  sekali-kali
bukanlah kamu yang menyimpannya.” (QS. Al-Hijr: 22) 

c.       Isyarat tentang Sidik Jari manusia

Allah  SWT ber rman  :   “  Bukan  demikian,  Sebenarnya  kami  Kuasa
menyusun  (kembali)  jari  jemarinya  dengan  sempurna"  .  (QS  Al-
Qiyamah 4)
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Catatan  :  Banyak  buku  yang  sudah  di  tulis  mengenai  masalah
Keajaiban Ilmiah Al-Quran,  ada  yang menyebutnya  dengan Mukjizat
Ilmiah, dan ada pula yang membuat bahasan lain dan menyebutnya

dengan Tafsir Ilmiah. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang tafsir
Ilmiah,  khususnya  jika  yang  terjadi  adalah  memaksakan  ayat-ayat
Quran  untuk  koheren  dengan  teori-teori  ilmiah  hasil  penelitian
manusia.  Rujuk  kembali  perbedaan  seputar  ini  dalam  kitab  :
Bagaimana  berinteraksi  dengan  Al-Quran (Kaifa  nata'amal  ma'al

quran) -Dr.Yusuf Qaradhawi.

C.      Segi Sejarah & pemberitaan yang ghaib (I'jaz tarikhiy)

                Surat-surat dalam al-Quran mencakup banyak berita tentang
hal ghaib. Kapabilitas al-Quran dalam memberikan informasi-informasi
tentang hal-hal yang ghaib seakan menjadi prasyarat utama penopang
eksistensinya sebgai kitab mukjizat. Diantara contohnya adalah:

1.       Sejarah / Keghaiban masa lampau. 
Al-Quran sangat jelas dan fasih seklai dalam menjelaskan cerita masa
lalu  seakan-akan  menjadi  saksi  mata  yang  langsung  mengikuti
jalannya cerita. Dan tidak ada satupun dari kisah-kisah tersebut yang
tidak terbukti kebenarannya. Diantaranya adalah: Kisah nabi Musa &
Firaun,  Ibrahim,  Nabi  Yusuf,  bahkan  percakapan  antara  anak-anak

Adam as.

2.       Kegaiban Masa Kini
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Diantaranya terbukanya niat busuk orang muna k di masa rasulullah.
Allah  SWT  ber rman  :  Dan  di  antara  manusia  ada  orang  yang

ucapannya  tentang  kehidupan  dunia  menarik  hatimu,  dan

dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, Padahal ia

adalah penantang yang paling keras.(QS. Al-Baqoroh: 204)
3.       Ramalan kejadian masa mendatang

Diantaranya ramalan kemenangan Romawi atas Persia di awal surat ar-
Ruum.
   

D.      Segi petunjuk penetapan hukum ( I'jaz Tasyri'i)

                Diantara hal-hal yang mencengangkan akal dan tak mungkin
dicari penyebabnya selain bahwa al-Quran adalah wahyu Allah, adalah
terkandungnya  syari’at  paling  ideal  bagi  umat  manusia,  undang-
undang yang paling lurus bagi kehidupan, yang dibawa al-Quran untuk
mengatur  kehidupan  manusia  yang  mencakup  seluruh  aspek
kehidupan manusia. Meskipun memang banyak aturan hukum dari Al-

Quran  yang  secara  'kasat  mata'  terlihat  tidak  adil,  kejam  dan
sebagainya,  tetapi  sesungguhnya  di  balik  itu  ada  kesempurnaan
hukum yang tidak terhingga.
                
                Diantara  produk  hukum  Al-Quran  yang  menakjubkan  dan
penuh hikmah tersebut antara lain : 

a.       Hukuman Hudud bagi pelaku Zina, Pencurian, dsb (QS An-Nuur 2-3)

b.      Hukuman Qishos bagi Pembunuhan ( QS Al-Baqoroh 178-180)
c.       Hukum Waris yang detil  (QS An- Nisa 11-12)
d.      Hukum Transaksi Keuangan dan Perdagangan.(QS Al-Baqoroh 282)
e.      Hukum Perang & Perdamaian. (QS Al-Anfal 61)
f.        Dan lain-lain
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uinsaTAJWID & TILAWAH

Kode Materi : UQ/A/12

Pokok-pokok Materi :

1.       Pengantar Singkat Ilmu Tajwid
2.       Kesalahan-kesalahan pada Praktek Tajwid
3.       Keutamaan Tilawah

4.       Adab Tilawah

1.       PENGANTAR SINGKAT ILMU TAJWID

Dalam pengantar singkat ilmu tajwid ini, akan kita bahas beberapa hal
antara lain : Pengertian Tajwid, Keutamaan Tajwid, Hukum Tajwid serta

Objek Pembahasan Ilmu Tajwid.
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a.       Pengertian Tajwid & Ilmu Tajwid

       Tajwid  secara  bahasa  artinya  at-tahsiin  wal  ijaadah :  baik  dan
membaguskan. Secara Istilah Tajwid berarti : 

ي رجه و أصله, و تل ى  حر إ ا , و   ا و ترتيب ق حرو  اء  د  إ
ل ط و ت ر و تعس و إفر ير إ ة   ي لى كما  ه   .

Tajwid adalah : Memberikan setiap huruf hak-haknya dan susunannya,

mengembalikan huruf  pada makhrojnya dan asalnya, menghaluskan

pelafalan  pada  kondisi  yang  sempurna,  tanpa  berlebihan  dan

pembebanan.

Sedangkan  ilmu  tajwid  diartikan  sebagai  :  ilmu  yang  menjelaskan
hukum-hukum  dan  kaidah-kaidah  yang  harus  dijaga  pada  saat
membaca  Al-Quran,  sesuai  dengan  apa  yang  dipraktekkan  kaum
muslimin, dari generasi ke generasi , dari Rasulullah SAW.
       

b.      Keutamaan Tajwid

       Allah SWt ber rman : 
" ، ث ش  ه جل   شعر  ان ت ا  شا ا  ا حد ك س  له نز أ

ر   ز له" ( ى ذكر  )23تلي جل وقل إ .
Artinya : Allah Telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al

Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar

karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, Kemudian

menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.  (QS

Az-Zumar 23)

Pada ayat di atas diisyaratkan bahwasanya Al-Quran idealnya dibaca
dengan  benar,  baik  agar  bisa  mempengaruhi  hati  mereka  yang
mendengarnya.  Sebaliknya,  jika  al-quran  dibaca  dengan  seenaknya,
maka tidak akan berpengaruh apapun bagi hati yang mendengarnya.
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Rasulullah SAW bersabda : " seorang yang pandai membaca Al-Quran

akan bersama malaikat yang mulia, sedangkan yang membaca Quran

dengan terbata-terbata dan kesusahan, maka baginya ada dua pahala

" (HR Bukhori & Muslim)

c.       Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid

Para  ulama  Tajwid  bersepakat  bahwa  setiap  muslim  dituntut  untuk
mempelajari  hukum-hukum  tilawah,  dan  memperhatikannnya  ketika
sedang membaca al-quran. Sedangkan lalai dalam masalah ini – tanpa
udzur syar'I yang bisa diterima- adalah berdosa.

d.      Objek Pembahasan Ilmu Tajwid

Objek pembahasan dalam Ilmu Tajwid, secara garis besar meliputi :
         Hukum-hukum berkaitan dengan Nun ( Ahkamu an-Nuun)
         Hukum-hukum berkaitan dengan Hamzah ( ahkaamu alhamzah)
         Tata Cara Berhenti ( Kai yah Al-Waqf )

         Makhorijul Huruf ( Tempat Keluar Huruf)
         Sifat-sifat Huruf
         Ahkamul Mad ( Panjang Pendek Harokah)

2.       KESALAHAN-KESALAHAN DALAM PRAKTEK TAJWID

Kesalahan dalam praktek tajwid ,  secara umum bisa dibagi  menjadi
dua bagian besar :

a.       Kesalahan Al-Lahn ( Kekurangan dalam pelafalan /tanpa tajwid)
Kesalahan al-lahn dibagi menjadi dua bagian ; 

         yang  pertama  adalah  kesalahan  Al-Jaliyy  (yang  Jelas)  yaitu
kesalahan pelafalan / tajwid yang diketahui oleh banyak orang awam
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secara  umum. Misalnya  adalah  :  salah  dalam harokat  (  I'rob),  atau
salah dalam tashrif.

         Yang kedua adalah kesalahan Al-Kho yy (tersembunyi), yang tidak
diketahui kecuali oleh mereka yang bergelut lama di ilmu tajwid atau

pakar di bidang Qiro'at. Seperti dalam masalah makhorijul huruf dan
sifat-sifatnya.

b.      Berlebihan dalam Tajwid ( Mubalaghoh wa Ifrooth)
Berlebihan  dalam  pengucapan  dan  pelafalan  Al-Quran  juga  sama
bahayanya  dengan  meninggalkan  tajwid.  Berikut  contoh-contoh
kesalahan yang berhubungan dengan berlebihan dalam pengucapan

al-Quran :
         At-Tar'iid     :  pembacaan  al-quran  dengan  bergetar  secara

berlebihan, bagaikan orang yang menggigil kedinginan atau menahan
sakit.

         At-Tarqish  :  berhenti  dan  diam  pada  tempat  berhenti,  untuk
kemudian melanjutkan harokah dengan cepat seperti lari dari musuh

atau terkejut.
         At-Tathriib : pembacaan seperti musik, khususnya memanjangkan

secara berlebihan pada huruf mad
         At-Tahziin : membaca al-Quran dengan nada sedih yang berlebihan

dan hampir-hampir menangis berlebihan
         At-Tardiid :  pengulangan ayat terakhir yang dibaca seorang qori'

oleh sekumpulan orang yang mendengarkannya.

3.       KEUTAMAAN TILAWAH 

Tilawah  Al-Quran  adalah  ibadah  sunnah  yang  mempunyai  banyak
keutamaan, diantaranya yang digambarkan dalam hadits sebagai :
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a)      Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda : " Tidak boleh hasad kecuali
pada  dua  orang,  yaitu  seorang  yang  diberikan  Allah  harta  lalu  ia
menginfakkannya siang dan malam, dan seorang yang diberikan Allah
al-quran,  lalu  ia  membacanya  siang  dan malam "  (HR  Bukhori  dan

Muslim)
b)      Dari Ibnu Mas'ud , Rasulullah SAW bersabda : " Barang siapa yang

membaca satu huruf dai kitabullah maka baginya satu kebaikan, dan

setiap satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipatnya "

(HR Tirmidzi)
c)       Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda : " Bacalah Al-Quran ,

karena  ia  akan  datang  pada  hari  kiamat  memberi  syafaat  bagi

pembacanya " (HR Muslim)

4.       ADAB TILAWAH

Dianjurkan bagi orang yang membaca Quran memperhatikan hal‐hal
berikut :

a)      Hendaknya membaca Quran   dalam keadaan berwudlu,  karena ia
termasuk dzikir yang paling utama, meskipun boleh membacanya bagi
orang yang berhadast.

b)      Membacanya hanya di tempat yang bersih dan suci, untuk menjaga
keagungan Al-Quran.

c)       Membacanya dengan khusyuk, tenang dan bersahaja.
d)      Bersiwak (membersihkan mulut) sebelum mulai membaca.

e)      Membaca  taáwwuz   (audzu  billahi  minasysyaitanir  rajim)  pada
permulaannya, berdasarkan rman Allah SWT : 

رجي ( ا  شي له   ا ع  رآ فا ذ قرأ  )98ف
" dan jika engkau membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah

dari syaitan yang terkutuk " (QS An-Nahl 98)
f)       Membaca basmalah pada permulaan setiap surah, kecuali surah Al‐

Baraáh.
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g)      Membacanya dengan  tartil yaitu  dengan  pelan  dan terang  serta
memberikan setiap huruf haknya (betul makhrajul hurf dan tajwidnya),
seperti panjangnya, idgamnya, dsb. Allah SWT ber rman :

رآ ترتي ( ت  )4و

" Dan bacalah Al-Quran secara tartil " (QS Muzammil 4)
                
                Karena  itulah  dalam  beberapa  haditsnya,  Rasulullah
membatasi  keinginan  sahabat  yang  ingin  mengkhatamkan  Al-Quran
dengan cepat. Dari Ibnu Umar, ia bertanya pada Rasulullah SAW : Ya
Rasulullah,  berapa  lama  aku  seharusnya  mengkhatamkan  Al-
Quran ? .Rasulullah menjawab : dalam satu bulan. Ia berkata : aku kuat

kurang dari itu, maka terus saja Abu Musa minta lebih kurang dari itu,
hingga  Rasulullah  SAW  menjawab  :  bacalah  dalam  tujuh  hari.  Ia
menjawab : aku kuat kurang dari itu . Maka Rasulullah SAW bersabda :
" Tidak akan paham (Al-Quran), orang yang mengkhatamkan Al-Quran
kurang dari tiga hari " ( HR Abu Daud)

h)      Memikirkan dan mentadabburi   ayat‐ayat yang dibacanya.  Sesuai
perintah Allah dalam rmannya :

ا ( ا لى قل أق رآ أ  رو  د )24أف 
"Apakah  mereka  tidak  mentadabburi  al-Quran  ataukah  pada  hati

mereka ada gembok-gemboknya ? " (QS Muhammad 24)
i)        Meresapi makna dan maksud ayat‐ayat Quran yang berhubungan

dengan janji dan ancaman.

j)        Membaguskan  suara  karena  itu  akan  lebih  berasa  di  hati  .
Rasulullah SAW bersabda : Hiasilah Al-Quran dengan suaramu (HR Ibnu
Hibban )

k)      Mengeraskan  bacaan  jika  dianggap  lebih  baik  dan  tidak
menimbulkan riya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Seperti yang kita ketahui, Al- Qur’an merupakan salah satu

sumber  hukum  islam  keorisinalitasnya  dapat  dipertanggung
jawabkan,  karena  ia  merupakan  wahyu  yang  diturunkan  Allah
SWT kepada Nabi Muhammad SAW baik dari segi lafadz maupun
makna.  Selain  itu  seluruh  ayat  yang  ada  dalam  Al-Qur’an

dinukilkan  atau  diriwayatkan  secara  mutawattir  baik  hafalan
maupun  tulisan.  Al-Qur’an  tidak  terlepas  dari  aspek  qira’at,
karena  pengertian  Al-Qur’an  itu  sendiri  secara  bahasa  berarti
‘bacaan’ atau ‘yang dibaca’. Qira’at Al-qur’an disampaikan dan
diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kemudian
para  sahabat  meneruskan  kepada  para  tabi’in.  Kemudian

seterusnya dari generasi ke generasi. 
Namun,  dalam  sejarahnya,  qira’at  pernah  diragukan

keberadaannya  dan  diduga  tidak  bersumber  dari   Nabi  SAW.
Sehubungan dengan hal tersebut maka para ulama ahli qira’at
terdorong untuk meneliti dan menyeleksi  berbagai versi qira’at
yang  berkembang  pada  masa  itu.  Berbagai  versi  qira’at  al-
Qur’an tersebut  ada  yang berkaitan  dengan lafadz  dan dialek
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kebahasaan.  Perbedaan  yang  berkaitan  dengan  lafadz  bisa
menimbulkan  perbedaan  makna  sedangkan  dialek  tidak.  Ada
juga  versi  qira’at  sebagaimana  terbaca  dalam  mushaf  yang
dimiliki kaum mukminin sekarang.

Oleh karena itu, penulis mengambil tema qira’at agar kita
dapat memahami pengetahuan mengenai ilmu qira’at baik dari
latar belakang perbedaan qira’at Al-Qur’an, macam dan tokoh,
dan syarat diterimanya qira’at Al-Qur’an.

B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian qira’at?
2. Bagaimana sejarah perkembanngan qira’at?
3. Apa macam-macam qira’at?
4. Siapakah tokoh-tokoh ilmu qira’at?
5. Siapakah imam-imam qira’at?
6. Bagaiman syarat diterimanya qira’at?
7. Apa manfaat perbedaan qira’at?

C. Tujuan
1. Agar kita dapat mengetahui pengertian dari qira’at
2. Kita dapat mengetahui sejarah perkembangan qira’at
3. Kita dapat mengetahui macam-macam qira’at
4. Kita dapat mengetahui tokoh-tokoh ilmu qira’at
5. Kita dapat mengetahui imam-imam qira’at
6. Kita dapat memahami syarat diterimanya qira’at
7. Kita dapat mengetahui manfaat dari perbedaan qira’at

BAB II
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PEMBAHASAN

A. Pengertian Qira’at
Qira’at adalah bentuk jamak dari qira’ah, yang berarti ‘bacaan’,

dan ia adalah  masdar (isim yang sibaca nasob) dari qara’a.  Dengan
demikian qira’at adalah bacaan atau cara membaca.

Menurut istilah, pengertian qira’at dipahami oleh ulama secara
beragam. Hal ini  disebabkan oleh keluasan makna dan sisi  pandang
yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut ini akan diberikan beberapa
pengertian qira’at menurut istilah adalah ilmu tentang cara membaca

Al-Qur’an  yang  dipilih  oleh  salah  seorang  ahli  atau  imam  qira’at,
berbeda  dengan  cara  ulama  lain  berdasarkan  riwayat-riwayat  yang
sahih sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta
sesuai  dengan  bacaan  yang  terdapat  pada  salah  satu  mushaf
Uthmani.13

Qira’at  ini  ditetapkan  berdasarkan  sanad-sanadnya  sampai
kepada Rasulullah SAW. Periode qurra’ (ahli  atau imam qira’at) yang

mengajarkan  bacaan  qur’an  kepada  orang-oirang  menurut  cara
mereka masing-masing adalah dengan bepedoman kepada masa para
sahabat.  Diantara  para  sahabat  yang  terkenal  mengajarkan  qira’at
ialah Ubai, Ali, Zaid bin Sabit, Ibn Mas’ud, Abu Musa al-Asy’ari dan lain-
lain.  Az-Zabidi  menyebutkan  di  dalam  Tabaqatul  Qurra’,   bahwa
sahabat yang terkenal sebagai guru dan ahli qira’at  qur’an ada tujuh
orang, yaitu:  Usman, Ali,  Ubai,  Zabit bin Sabit,  Abu Darda’ dan Abu

Musa al-Asy’ari. Lebih lanjut ia menjelaskan, segolongan besar sahabat
mempelajari  qira’at  dari  Ubai,  diantaranya  Abu  Hurairah,  Ibn  Abbas
dan Abdullah bin Sa’ib. Ibn Abbas belajar pula pada Zaid.

B. Sejarah Perkembangan Qira’ah
Pembahasan  tentang  sejarah  dan  perkembangan  ilmu

qira’at ini dimulai dengan adanya perbedaan pendapat tentang
waktu mulai  diturunkannya qira’at. Ada dua pendapat tentang

3 Tim Penyusun MKD UIN SUNAN AMPEL Surabaya, Studi Al-Qur’an (Surabaya, UIN

SUNAN AMPEL Press, 2016, Cet. 6), hlm.  308
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hal ini; pertama, qira’at mulai diturunkan di Makkah bersamaan
dengan  di  turunkannya  Al-Qur’an.  Sebagai  mana  yang  kita
ketahui  bahwa  sebagian   besar  surat-surat  Al-Qur’an  adalah
makkiyah dimana terdapat juga didalamnya qira’at sebagaimana

yang  terdapat  pada  surat-surat  madaniyah.  Hal  tersebut
menunjukkan bahwa qira’at itu sudah mulai diturunkan sejak di
Makkah.

Kedua;  qira’at  mulai  diturunkan  di  Madinah  sesudah
peristiwa hijrah, dimana orang-orang yang masuk islam sudah
banyak  dan  saling  berbeda  ungkapan  bahasa  Arab  dan
dialeknya. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan

oleh Imam Bukhori, Muslim, an-Nasa’i, Turmudzi, Abu Daud, dan
Malik  bersumber  dari  Umar  bin  Khattab  r.a,  bahwa Rosulullah
SAW bersabda;

“Bahwa sesungguhnya Al-Qur’an ini diturunkan atas tujuh

huruf (bacaan), maka bacalah yang kalian anggap mudah dari

ketujuh bacaan tersebut”

Ketika  mushaf   disalin  pada  masa  Uthman  bin  A an,
tulisannya  sengaja  tidak  diberi  titik  dan  harakat,  sehingga
kalimat-kalimatnya  dapat  menampung  lebih  dari  satu  qira’at
yang berbeda. Jika tidak bisa dicakup oleh satu kalimat, maka
ditulis  pada  mushaf  yang  lain  begitu  seterusnya.  Demikian
seterusnya, sehingga  mushaf Uthmani  mencakup  Ahruf  sab’ah

dan berbagai qira’at yang ada.

Rosulullah  SAW  mengajarkan  Al-Qur’an  kepada  para
sahabat dengan qira’at yang berbeda-beda. Dikalangan sahabat
terdapat tujuh orang yang sangat terkenal sebagai ahli  qira’at,
antara lain Uthman bin ‘A an, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka’ab,
Zayd bin Thabit, Ibn Mas’ud, Abu Al-Dardak, dan Abu Musa Al-
Ash’ari. Ketika Uthman mengirimkan mushaf-mushaf ke berbagai

kota  Islam,  beliau  menyertakan  orang  yang  sesuai  qira’atnya
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dengan  mushaf tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  berbeda-beda
juga  ketika   Tabi’in  mengambil  qira’at  dari  para  sahabat.
Demikian  halnya  dengan  Tabi’at  at-Tabi’in  yang  berbeda-beda
dalam mengambil qira’at dari para Tabi’in.

Ahli-ahli qira’at di kalangan Tabi’in juga telah menyebar di
berbagai kota. Para Tabi’in yang tinggal di Madinah antara lain:
Ibn al-Musayyab, ‘Urwah, Salim, ‘Umar bin ‘Abd al-Aziz, Sulaiman
dan ‘Ata’(keduanya putra Yasar), Mu’adh al-Qari’, Abd al-Rahman
bin Hurmuz al-A’raj, Ibn Shihab al-Zuhri, Muslim bin Jundab, dan
Zayd bin Aslam.

Yang tinggal di Makkah, yaitu: ‘Ubay bin ‘Umair, ‘Ata’ bin

Abu Rabbah, Tawus, Mujahid, ‘Ikrimah, dan Ibn Abu Malikah.
Tabi’in yang tinggal  di  Ku ah, ialah: ‘Alqamah, al-Aswad,

Masruq, ‘Ubaydah, ‘Amr bin Shurahbil, al-Haris bi Qays, ‘Amr bin
Maimun,  Abu  Abd  ar-Rahman  as-Sulami,  Sa’id  bin  Jabir,  an-
Nakha’i, dan ash-Sha’bi.4

Sementara  Tabi’in  yang  tinggal  di  Basrah  adalah  Abu

Aliyah, Abu Raja’, Nasr bin Asim, Yahya bin Ya’mar, al-Hasan, Ibn
Sirin, dan Qatadah

Sedangkan Tabi’in yang tinggal di Sham adalah al Mughirah
bin  Abu Shihab al-Makhzumi  pemilik  mushaf Uthman,  Khulayd
bin Sai’id pemilik mushaf  Abi ad-Darda’ dan lain-lain.

Keadaan  ini  terus  berlangsung  sehingga   muncul  para
imam qira’at yang termasyhur, yang mengkhususkan diri dalam

qira’at-qira’at  tertentu  dalam  mengajarkan  qira’at  mereka
masing-masing.

Perkembangan  selanjutnya  ditandai  dengan  munculnya
masa pembukuan ilmu qira’at.  Para  ahli  sejarah  menyebutkan
bahwa orang yang pertama kali menuliskan ilmu qira’at adalah

4 Tim Penyusun MKD UIN SUNAN AMPEL Surabaya, Studi Al-Qur’an (Surabaya, UIN

SUNAN AMPEL Press, 2016, Cet. 6), hlm. 319. 
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Imam Abu Ubayd al-Qasim bin Salam (w.224H). Ia menulis kitab
yang di beri nama  Al-Qira’at  yang menghimpun qira’at dari 25
orang  perawi.  Dalam  perkembangannya  banyak  sekali  kitab-
kitab qira’at yang ditulis para ulama pada masanya. Yang paling

terkenal diantaranya adalah  at-Taysir  al-Qira’at as-Sab’i  yang
disusun oleh Abu ‘Amr ad-Dani,  Matan ash-Shatibyah  Qira’at

as-Sab’i  karya  Imam  ash  Shatibi,  an-Nashr   Qira’at  al-‘Ashr

karya  Ibn  al-Jazari  dan  Itaf  Fudala’  al-Bashar   al-Qira’at  al-

Arba’ah ‘Asyara karya Imam ad-Dimyati al-Banna. Masih banyak
lagi kitab-kitab lain tentang qira’at yang membahas qira’at dari
berbagai segi secara luas, hingga saat ini.

C. Macam-Macam Qira’at
Sebagian  ulama  mengatakan  bahwa  macam-macam

qira’at itu ada enam, yaitu  al-Mutawattir, al-Masyhhur, al-Ahad,

ash-Shadh,  al-Mawdu’,  dan  al-Mudrij. Berikut  ini  keterangan
masing-masing beserta contohnya:

1. Qira’at Mutawattir
Qira’at  yang diriwayatkan  oleh  orang banyak  yang

tidak  mungkin  terjadi  kesepakatan  diantara  mereka
untuk  berbuat  kebohongan.  Contohnya  qira’at  imam
sab’ah.

2. Qira’at Mashhur
Qira’at yang sanadnya bersambung sampai kepada

Rosulullah SAW. Diriwayatkan oleh beberapa orang yang
adil  dan  kuat  hafalannya,  serta  qira’atnya  sesuai

dengan salah satu rasam Uthmani; baik qira’at itu dari
para imam qira’at sab’ah ataupun imam-imam lain yang
dapat diterima qira’atnya dan dikenal di  kalangan ahli
qira’at  bahwa qira’at  itu  tidak salah dan tidak shadh,
hanya  saja  derajatnya  tidak  sampai  kepada  derajat
mutawattir. 
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Dua  macam  qira’at  diatas,  qira’at  mutawattir  dan
qira’at  mashhur,  dapat  dipakai  untuk  membaca  Al-
Qur’an  baik  dalam  sholat  maupun  diluar  sholat,  dan
wajib  meyakini  ke-Qur’an-annya  serta  tidak  boleh

mengingkarinya sedikitpun.
3. Qira’at Ahad

Qira’at  yang  sanadnya  bersih  dari  cacat  tetapi
menyalahi  rasam  Uthmani  dan  tidak  sesuai  dengan
kaidah  bahasa  Arab.  Juga  tidak  terkenal  dikalangan
Imam  qira’at.  Qira’at  ini  tidak  boleh  dipakai  dalam
membaca  Al-Qur’an  dan  tidak  wajib  meyakininya

sebagai  Al-Qur’an.  Contohnya  adalah  ayat  yang
diriwayatkan oleh Abi Bakrah bahwasannya Nabi  SAW
membaca  Q.S.  ar-Rahman: ر و";76  ا خ ف لى  ي 

باقر "5

4. Qira’at Shadh
Qira’at yang cacat sanadnya dan tidak bersambung

sampai kepada Rosulullah SAW. Hukum qira’at ini tidak
boleh  dibaca  didalam  ma pun  diluar  sholat.  Contoh

seperti bacaan Q.S. al-Fatihah: 4" ل د   ";;6

5. Qira’at Mawdu’
Qira’at  yang  dibuat-buat  dan  disandarkan  kepada

seseorang tanpa mempunyai dasar periwayatan sama

sekali.  Seperti  bacaan  pada  surat  Fatir  ayat ا":28  آنم
علماء با  له   شى  "7

6. Qira’at Shabih bi al-Mudraj
Qira’at  yang  menyerupai  kelompok  mudraj  dalam

hadits,  yakni  qira’at  yang  telah  memperoleh  sisipan

atau tambahan kalimat yang merupakan tafsir dari ayat

5Tim Penyusun MKD UIN SUNAN AMPEL Surabaya, Studi Al-Qur’an (Surabaya, UIN

SUNAN AMPEL Press, 2016, Cet. 6), hlm. 321(dalam,Studi A-Qur’an). Abd ar-Rahman
bin al-Kamal Jalal ad-Din as-Suyuti, al-itqan ulumul al-qur’an, I(tt: Dar al- kr,

tt), 79. Al-Qattan, mabahith., I:179. Az-zarqani, manahil.., I:430.

6 Al-qattan, mabahith.., I:179
7 Ibn al-Jazari, al-Nashr..,1:27
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tersebut. Sebagai contoh qira’at Ibn Abbas pada Q.S. al-
Baqarah: 198 dengan bacaan: ل أ تب ف لي ج ي 

ح رفا,   ف   ذ أف   ف .8

Dari  empat  macam qira’at  selain  al-Mutawattir  dan

al-Mashhur, semuanya (al-Ahad, al-Shaz, al-Mawdu’,dan
al-Mudraj)  tidak  boleh  dipakai  untuk  dibaca,  baik
didalam shalat maupun diluar sholat, karena haikatnya
ia bukan al-Qur’an.

Dari  segi  jumlah  (kuantitas),  macam-macam qira’at  dapt
dibagi memnjadi 3 (tiga) macam qira’at yang terkenal, yaitu:

1. Qira’at sab’ah , adalah qira’at yang dinisbahkan kepada para
imam  qurra’  yang  tujuh  yang  termashur.  Mereka  adalah

Na ’,  Ibn  Kathir,  Abu  ‘Amr,  Ibn  Amir,  Asim,  Hamzah  dan
Kisa’i.

2. Qira’at  asharah,  adalah  qira’at  sab’ah  yang  ditambah
dengan tiga qira’at lagi, yang disandarkan pada Abu Ja’far,
Ya’qub, dan Khalaf al-Ashir.

3. Qira’at  arba’  ‘asharah,  adalah  qira’at  asharah  yang
ditambah  dengan  empat  qira’at  lagi  yang  disandarkan

kepada al-Hasan al-Basri, Ibn Muhaysin, Yahya al-Yazidi, dan
ash-sanbudhi.

Dari  ketiga  macam  qira’at  di  atas,  yang  paling  terkenal
adalah qira’at sab’ah kemudian disusul oleh qira’at asharah.  

Pembagian tingkatan qira’at para imam qira’at berdasarkan
kemutawattiran  (kualitas)  qira’at  tersebut,  dalam  hal  ini  para
ulama telah membaginya kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Qira’at yang telah disepakati kemutawattirannya tanpa ada
perbedaan pendapat diantara para ahli  qira’at, yaitu para
imam qira’at yang tujuh orang (qira’at sab’ah).

2. Qira’at yang diperselisihkan oleh para ahli qira’at tentang

kemutawattirannya, namun menurut pendapat yang shahih

8 Tim Penyusun MKD UIN SUNAN AMPEL Surabaya, Studi Al-Qur’an (Surabaya, UIN

SUNAN AMPEL Press, 2016, Cet. 6), hlm.322. (dalam , Studi Al-Qur’an). ibid
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dan  mashhur,  bahawa  qira’at  tersebut  mutawattir,  yaitu
qira’at para imam qira’at yang tiga.

3. Qira’at  yang  disepakati  ketidakmutawattirannya  (qira’at
zhas) yaitu qira’at selain dari imam qira’at yang sepuluh.

D. Tokoh-Tokoh Ahli Qira’at
Pesatnya perkembangan ilmu qira’at memunculkan banyak

tokoh  ahli  qira’at  yang  mengabdikan  ilmunya  dalam  bentuk
karya tulis. Berikut beberapa tokoh ahli qira’at beserta karyanya:

1. Makki  bin  Abu  Thalib  al-Qaisi  (w.437  H).  Beliau
menyusun  kitab: al-Ibanah an Ma’ani al-Qira’at  dan

al-Kashf’an Wujuh al-Qira’ati as-Sab’i wa ‘ilaliha.
2. Abd  ar-Rahman  bin  Isma’il,  lebih  dikenal  dengan

nama  Abu  Shamah  (w.665  H).  Beliau  mengarang
kitab:  Ibraz  Ma’ani  min  Harz  al-Amani  dan  Sharh

Kitab ash-Shatibiyah.
3. Ahmad bin Muhammad ad-Dimyati (w.117 H). Beliau

menyusun  kitab:  ‘Ittihafu  Fudala’i  al-Bashari   al-

Qira’atal-Arba’i ‘Ashar.
4. Muhammad  al-Jazari  (w.832  H).  Beliau  menyusun

kitab:  Tahbir at-Taisir  al-Qira’at al-‘Ashar min Tariq

as-Shatibiyah wa ad-Durrah.
5. Ibn al-Jazari yang menyusun kitab: Taqrib an-Nashr 

al-Qira’atal-‘Ashar  dan  An-Nashr   al-Qira’atal

al-‘Ashar.
6. Husayn  bin  Ahmad  bin  Khalawayh  (w.377).  beliau

menyusun  kitab:Al-Hujjat   Qira’at  as-Sab’i  dan

Mukhtasar Shawadz al-Qur’an. 
7. Ahmad  bin  Musa  bin  Mujahid  (w.324).  beliau

menyusun kitab: Kitab as-Sab’ah.  
8. Ash-Shatibi (w.548 H). Beliau menyusun kitab:  Harz

al-Amani  wa  Wajh  an-Nahani-Nazam   Qira’atas-

Sab’i.  
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9. ‘Ali  an-Nawawi  as-Safaqisi  yang  menyusun  kitab:
Ghaith an-Na ’  al-Qira’at as-Sab’i. 

10. Abu ‘Amr ad-Dani (w.444 H). Beliau menyusun
kitab: at-Taysir  al-Qira’at as-Sab’i.

E. Imam-Imam Qira’at

Berikut  ini  adalah  imam  qira’at  yang  terkenal  dalam
sebutan  qira’at  sab’ah dan  qira’at ‘asharah serta  qira’at arba’

‘ashara.

1. Na ’ al-Madani
Nama lengkapnya  adalah  Abu Ruwaim Na ’  bin

‘Abd  ar-Rahman  bin  Abu  Nu’aim  al-Laithi,  maula
Ja’unah  bin  shu’ub  al-Laithi.  Berasal  dari  Isfahan.
Wafat di Madinah pada tahun 169 H.

Ia  mempelajari  qira’at  dari  Abu  Ja’far  Yazid  bin
Qa’qa’,  ‘Abd  ar-Rahman  bin  Hurmu,  ‘Abdullah  bin
‘Abbas,  ‘Adullah  bin  Iyash  bin  Abi  Rabi’ah  al

Makhzumi;  mereka  semua  menerima  qira’at  yang
mereka ajarkan dari Ubay bin Ka’ab dari Rosulullah
SAW.

Perawi qira’at Imam Na ’ yang terkenal ada dua,
yaitu Qalun (w.220 H) dan Warash (w.197 H).

2. Ibn Kathir al-Makki
Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah Ibn Kathir bin

‘Umar bin Abdullah bin Zada bin Fairuz bin Hurmuz

al-Makki. Lahir di Makkah tahun 45 H. Dan wafat juga
di Makkah tahun 120 H.

Beliau  mempelajari  qira’at  dari  Abu  as-sa’ib,
‘Abdullah bin Sa’ib al Makhzumi, Mujahid bin Jabr al-
Makki dan Diryas (maula Ibn ‘Abbas). Mereka semua
masing-masing menerima dari Ubay bin Ka’ab, Zaid

bin Thabit dan ‘Umar bin Khattab; ketiga sahabat ini
menerimanya  dari  Rosululullah  SAW.  Perawi
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qira’atnya yang terkenal ada dua orang, yaitu Bazzi
(w.250 H) dan Qunbul (w.251 H).

3. Abu ‘Amr al-Basri
Nama lengkapnya Zabban bin  ‘alla’  bin  ‘Ammar

bin ‘Aryan al-Mazani at-Tamimi al-Basr. ada pula yang

menyebut  bahwa  namanya  adalah  Yahya.  Beliau
adalah  imam Basrah  sekaligus  ahli  Qira’at  Basrah.
Beliau lahir di Makkah tahun 70 H, besar di Basrah,
kemudian  besar  bersama  ayahnya  berangkat  ke
Makkah  dan  Madinah.  Wafat  di  Ku ah  pada  tahun
154 H.

Beliau belajar qira’at dari Abu Ja’far, Shaibah bin

Nasah,  Na ’  bin  Abu  Nu’aim,  Abdullah  Ibn  Kathir,
‘Asim  bin  Abu  al-Nujud  dan  Abu  al-Aliyah
menerimanya  dari  Umar  bin  al-Khattab,  Ubay  bin
Ka’ab,  Zaid bin  Thabith,   dan Abdullah bin  ‘Abbas.
Keempat sahabat ini menerima qira’at langsung dari
Rosulullah  SAW.  Murid  beliau yang terkenal  adalah

Yahya bin Mubarak bin Mughirah al-Yazidi (w.202 H)
dari  Yahya  inilah  kedua  perawi  qira’at  Abu  ‘Amr
menerima qira’atnya, yaitu ad-Duri (w.246 H) dan as-
Susiy (w.261 H).

4. ‘Abdullah bin ‘Amir ash-Shami
Nama lengkapnya adalah  ‘Abdullah  bin  ‘Amir

bin  Yazid  bin  Tamim  bin  Rabi’ah  al-Yahsabi.  Nama

panggilanya adalah Abu ‘Amr, ia termasuk golongan
Tabi’in. Beliau adalah imam qira’at negeri Sham, lahir
pada tahun 8 H, wafat pada tahun 118 H di Damshik.

Ibn ‘amir  menerima qira’at  dari  Mughirah bin
Abu  Shihab,  ‘Abdullah  bin  ‘Umar  bin  Mughirah  al-
Makhzumi,  dan  Abu  Darda’  dari  Uthman  bin  A an
dari  Rosulullah  SAW.  Diantara  para  muridnya  yang
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menjadi  perawi  qira’atnya  yang  trkenal  adalah
Hisham (w.145 H) dan Ibn Zakwan (w.242 H).

5. ‘Asim al Ku
Nama  lengkapnya  adalah  ‘Asim  bin  Abu  an-

Nujud. Ada yang mengatakan bahwa nama ayahnya

adalah ‘Abdullah, sedang Abu an-Nujud adalah nama
panggilannya. Nama panggilan ‘Asim sendiri  adalah
Abu  Bakr,  ia  masih  tergolong  Tabi’in.  Beliau  wafat
pada tahun 127 H.

Beliau  menerima  qira’at  dari  Abu  Abd  ar-
Rahman bin ‘Abdullah as-Salami,  Wazar bin Hubaish
al-Asadi dan Abu Umar Sa’ad bin Ilyas ash-Shaibani.

Mereka  bertiga  menerimanya  dari  ‘Abdullah  bin
Mas’ud. ‘Abdullah bin Mas’ud. ‘Abdullah bin Mas’ud
menerimanya  dari  Rosulullah  SAW.  Diantara  para
muridnya  yang  menjadi  perawi  qira’atnya  yang
terkenal adalah Shu’bah (w.193 H) dan Ha s (w.180
H).

6. Hamzah al-Ku
Nama lengkapnya adalah Hamzah bin Habib bin

‘Ammarah  bin  isma’il  al-Ku .  Beliau  adalah  imam
qira’at  di  Kufah  setelah  Imam  ‘  Asim.  Lahir  pada
tahun  80  H.,  wafat  pada  tahun  156  H  di  Halwan,
suatu kota di Iraq.

Beliau  belajar  dan mengambil  qira’at  dari  Abu
Hamzah  Humran  bin  a’yun,  Abu  Ishaq  ‘  Amr  bin

Abdullah as-sabi’i , Muhammad bin Abdurrahman bin
Abu Ya’la, Muhammad Talhah bin Mashraf al-Yamani
dan Abu Abdullah Ja’far ash-Shadiq bin Muhammad
al-Baqir bin Zainul ‘ Abidin bin Husaein bin Ali bin Abi
Thalib serta Abdullah bin Mas’ud dari Rasulullah saw.

116



Di antara  para  muridnya yang menjadi  perawi
qira’at-nya  yang  terkenal  adalah  khalaf  (w.  150  H)
dan Khallad (w. 229 H).

7. Al-Kisa’i al-Ku
Nama lengkapnya adalah ‘ Ali bin Hamzah bin ‘

Abdullah bin ‘Uthman an-Nahwi. Nama panggilannya
Abu al-Hasan daan ia bergelar Kisa’i karena ia mulai
melakukan ihram di Kisa’i.  Beliau wafat pada tahun
189 H.

Beliau mengambil qira’at dari banyak ulama. Di
antaranya  adalah  Hamzah  bin  Habib  az-Zayyat,
Muhammad bin Abd ar-Rahman bin Abu Laila, ‘ Asim

bin an-Nujud, Abu bakr bin ‘Ilyas dan Ismail bin Ja’far
yang  menerimanya  dari  Shaibah  bin  Nasah  (guru
Imam  Na ’  al-Madani),  mereka  semua  mempunyai
sanad yang bersambung kepada Rasulullah saw.

Murid-murid  Imam  Kisa’i  yang  dikenal  sebagai
perawi  qira’atnya  adalah  al-Laith  (w.  240  H)  dan
hafsh ad-Duri (w. 246 H).

Untuk melengkapi jumlah qira’at menjadi qira’at
‘asharah,  maka  ditambahkan  imam-imam  qira’at
berikut ini.

8. Abu Ja’far al-Madani
Nama  lengkapnya  adalah  Yazid  bin  Qa’qa’  al-

Makhzumi al-Madani. Nama panggilannya Abu Ja’far.
Beliau  salah  seorang  Imam   qira’at  ‘Asharah  dan

termasuk golongan Tabi’in. Beliau wafat pada tahun
130 H.

Beliau mengambil qira’at dari mulanya, Abdullah
bin ‘Ayyash bin Abi Rabi’ah, Abdullah bin ‘ Abbas dan
Abu  Hurairah,  mereka  bertiga  menerimanya  dari
Ubay  bin  Ka’ab.  Abu  Hurairah  dan  Ibn  Mas’ud
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mengambil qira’at dari Zaid bin Thabit, dan mereka
semua menerimanya dari Rasulullah saw.

Murid  Imam  Abu  Ja’far  yang  terkenal  menjadi
perawi qira’atnya adalah ‘Isa bin Wardah (w.160 H)

dan Ibn Jammaz (w. 170 H).
9. Ya’qub al-Basri

Nama lengkapnya adalah  Ya’qub  bin  Ishaq bin
Zaid bin Abdullah bin Abi  Ishaq al-Hadrami al-Misri.
Nama  panggilannya  Muhammad.  Beliau  seorang
Imam  Qira’at  yang  besar,  banyak  ilmu,  salih  dan
terpercaya.  Beliau  merupakan sesepuh  utama para
ahli  qira’at  sesudah  Abu  ‘  Amr  bin  al-Alla’.  Beliau

wafat pada bula Dhu al-Hijjah tahun 205 H.
Beliau  mengambil  qira’at  dari  Abd  al-Mundir

Salam  bin  Sulaaiman  al-Muzanni,  Shihab  bin
Sharnafah, Abu Yahya Mahd bin Maimun dan Abu al-
Ashab ja’far bin Hibban al-‘Autar. Semua gurunya ini
mempunyai  sanad  yang  bersambung  kepada  Abu
Musa al-Ashari dari Rasulullah saw.

Murid sekaligus perawi dari qira’at Imam Ya’qub
yang terkenal adalah Ruwas (w. 238 H) dan Ruh (w.
235 H).

10.  Khalaf al-‘ Asyir9

Nama lengkapnya adalah Khalaf bin Hisham bin
Tha’lab  al-Asadi  al-Baghdadi.  Nama  panggilannya
Abu  Muhammad.  Beliau  lahir  tahun  229  H  di

Baghdad.
Beliau  tampil  dengan  qira’at  tersendiri  yang

berbeda dengan qira’at dari gurunya Imam Hamzah,
oleh  karena  itu  ia  terhitung  masuk  ke  dalam
kelompok Imam qira’at ‘ asharah.

9 Tim Penyusun MKD UIN SUNAN AMPEL Surabaya, Studi Al-Qur’an (Surabaya, UIN

SUNAN AMPEL Press, 2016, Cet. 6), hlm. 329. (dalam Studi Al-Qur’an).  Abd al-Rahim, al-
mu’jam al-mustalahal al-Qur’aniyah, I: 15
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Murid-murid  yang  merawikan  qira’at  Imam
Khalaf iini yang terkenal adalah Ishaq (w. 289 H) dan
Idris (w. 292 H).

Untuk melengkapi jumlah qira’at menjadi qira’at

arba’  ‘asharah,  maka  ditambahkan  Imam-Imam
qira’at berikut ini:

11.  Hasan al-Basri
Nama  lengkapnya  adalah  Hasan  bin  Abu  al-

Hasan  Yasar  Abu  Sa’id  al-Basri.  Seorang  pembesar
Tabi’in yang terkenal zuhud , wafat pada tahun 110
H.  Dua  perawinya  adalah  Shuja’  bin  an-Nasar  al-
Balkhi dan ad-Duri.

12.  Ibn Muhaysin
Nama  lengkapnya  adalah  Muhammad  bin  Abd

ar-Rahman al-Makki.  Beliau  adalah  guru  dari  Abu  ‘
Amr  ad-Dani,  wafat  pada  tahun  123  H.  Dua
perawinya adalah al-Bazzi dan Abu al-Hasan bin ash-
Shambudhi.

13.  Al-yazidi
Nama lengkapnya adalah Yahya bin Mubarakah

al-Yazidi  an-Nahwi.  Beliau adalah guru dari  ad-duri
dan  As-Susi,  wafat  padaa  tahun  202  H.  Dua
perawinya  adalah  Sulaiman  bin  al-Hakam  dan
Ahmad bin Farh.

14.  Ash-Shanbudhi
 Nama  lengkapnya  adalah  Muhammad  bin

Ahmad  bin  Ibrahim  bin  Yusuf  bin  al-‘Abbas  bin

M10aymun Abu al-Faraj ash-Shanbudhi ash-Shatwi al-
Baghdadi wafat pada tahun 388 H.8 

F. Syarat-Syarat Sahnya Qira’at
Para ulama menetapkan tiga syarat sah dan diterimanya qira’at

yaitu sebagai berikut:

10Tim Penyusun MKD UIN SUNAN AMPEL Surabaya, Studi Al-Qur’an (Surabaya, UIN

SUNAN AMPEL Press, 2016, Cet. 6), hlm.330. (dalam Studi Al-Qur’an).Az-

Zarqani,Manahil.,1:456-565
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a. Sesuai dengan salah satu kaidah bahasa ‘Arab.
b. Sesuai  dengan  tulisan  pada  ssalah  satu  mushaf

uthmani, walaupun hanya tersirat.
c. Shahih sanadnya.

Maksud  “sesuai  dengan  salah  satu  kaidah  bahsa  Arab”
ialah  tidak  menyalahi  salah  satu  dari  segi-segi  kaidah bahasa
Arab, baik bahasa Arab yang paling fasih ataupun sekedar fasiih,
atau  berbeda  sedikit  tetapi  tidak  mempengaruhi  maknanya.
Qira’at  yang  lebih  dijadikan  pegangan  adalah  bacaan  yang

tersebar secara luas dan diiterima oleh para imam dengan sanad
yang shahih.

Sementara yang dimaksud dengan “sesuai dengan salah
satu  mushaf  uthmani”   adalah  sesuainya  qira’at  itu  dengan
tulisan pada salah satu mushaf  yang ditulis  oleh panitia  yang
dibentuk oleh Uthman bin ‘ A an dan dikirimknnya ke kota-kota
besar Islam pada masa itu.

Mengenai  maksud  dari  “sahih  sanadnya”  ini  ulama
berbeda pendapat. Sebagian menganggap cukup dengan  sahih

saja, sebagian yang lain mensyaratkan harus mutawatir.

Dengan demikian  qira’at sahih  adalah qira’at yang  sahih

sanadnya  sampai  kepada  Nabi  Muhammad  saw  ,  ungkapan
kalimatnya  sempurna  menurut  kaedah  tata  bahasa  Arab  dan

sesuai  dengan  tulisan  pada  salah  satu  mushaf  Uthmani.

Pendapat ini  diikuti  oleh Ibn al-jazarii  sebagaimana disebutkan
dalam kitabnya an-Nashr  al-qira’at al-‘Ashr.

Pada pendapat lain, Ibn al-jazari mensyaratkan mutawattir

untuk  diterimanya  qira’at  yg  sahih,  seperti  disebutkan  pada
kitabnya  munjid  al-muqri-in  wa  murshid  at-Talibin.  Jadi,  yang
dimaksud  dengan  “sahih  sanadnya”  oleh  Ibn  al-jazari  disini

adalah mutawatir.
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G. Manfaat perbedaaan qira’at
Adaanya  bermacam-macam  qira’at  seperti  telah  disebutkan

diatas, mempunyai berbagai manfaat, yaitu:
a. Meringankan  umat  islam  dan  memudahkan  mereka  untuk

membacaa al-Qur’an.
b. Menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya al-Qur’an

dari  perubahan  dan  penyimpangan,  padahal  kitab  ini
mempunyai segi baacaan yang berbeda-beda.

c. Dapat menjelaskan hal-hal yang mungkin masih global atau

samar  dalam  qira’at  lain,  baik  qira’at  itu  mutawattir,
mashhur, shada.

d. Bukti kemukjizatan al-qur’an dari segi kepadatan maknanya,
karena  setiap  qira’at  menunjukkan  suatu  hukum  syara’
tertentu tanpa perlu adanya pengulangan lafaz.

e. Meluruskan akidah sebagian orang yang salah, 
f. Mendukung autentisitas (asli) al-qur’an karena akan terhindar

dari cara baca yang menyimpang.
g. Perbedaan  qira’at  bisa  berakibat  pada  perbedaan  huruf,

bentuk  kata,  susunan  kalimat,  i’rob,  penambahan  dan
pengurangan  kata  yang melahirkan  perbedaan  makna  dan
pengaruhnya kepada hukum yang diproduknya.  Fenoma ini
mengindikasikan  eksibilitas  (penyesuaian)  terhadap
pembacaan  al-Qur’an  (qira’at  sab’ah  akhruf)  yang  telah

terjadi  sejak masa Nabi  saw, hal  ini  harus  diambil  sebagai
indikasi  beberapa  dukungan  untuk  eksibilitas  dalam
menafsirkan  al-Qur’an,  khususnya  pada  ayat  yang  berisi
hukum. ekasibilitas  ini  sangat  penting  dalam  membuat
wahyu lebih mudah diakses untuk khalayak yang lebih luas.

h. Fleksibilitas  terhadap  pembacaan  al-qur’an  oleh  Nabi  saw
pada  masanya  antara  lain  dalam  rangka  memenuhi

kebutuhan  masyarakatnya  karena  itu  pada  masa  ini  pun,
eksibilitas yang sama harus teresdia dalam pemahaman dan

penafsiran  rman tuhan sejalan  dengan  kebutuhan muslim
saat ini.
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NASIKH DAN MANSUKH

1.    Pengertian Nasikh dan Mansukh dan Syarat-Syaratnya
Nasikh  menurut  bahasa  memilki  dua  arti  yaitu:  hilangkan  dan

hapuskan. Misalnya dikatakan nasakhat asy-syamsu azh-zhilla, artinya
matahari menghilangkan bayang-bayang dan nasakhat ar-rih atsara al-

masyyi, artinya angin menghapuskan jejak langkah kaki.  Kata naskh
juga  dipergunakan  untuk  makna  memindahkan  sesuatu  dari  suatu
tempat  ke  tempat  lain.  Misalnya:nasakhtu  al-  kitab,  artinya,  saya
menyalin isi kitab. Didalam Al-quran dikatakan:

ا ك تعمل س  ا نس ح  إنا ك ا لي  ا   ا   ك

Artinya:  “  Sesunguhnya  kami  menyuruh  untuk  menasakhkan  apa

dahulu kalian kerjakan.” (Al-jatsiyah:29).
Maksudnya,  kami  (Allah)  memindahkan amal  perbuatan  kedalam

lembaran-lembaran catatan amal.
Sedangkan  menurut  istilah  nasikh  ialah  “mengangkat

(menghapuskan) hukum syara’ dengan dalil hukum syara’ yang lain.”
Disebutkan disini kata “hukum”, menunjukkan bahwa prinsip “segala

sesuatu hukum asalnya boleh” (Al-Bara’ah Al-ashliyah) tidak termasuk
yang di naskh. Kata-kata “dengan dalil hukum syara’” mengecualikan
pengangkatan (penghapusan) hukum yang disebabkan kematian atau
gila, atau penghapusan dengan ijma’ atau qiyas. Contohnya:

لي له و  له إ  ما ت ف وجه  ر ف م مشر و  له  و
Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun

kamu  menghadap  di  situlah  wajah  Allah[83].  Sesungguhnya  Allah
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Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui. Disitulah wajah Allah”

(QS. Al-Baqarah [2] : 115.)

              Kemudian di nasakh oleh ayat:
حر د  مس ر  ف وج 

Artinya: “maka palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram....”

(QS. Al-Baqarah:144)

Ada  yang  berpendapat  inilah  yang  benar,  bahwa  ayat  pertama
tidak di  naskh  sebab ia berkanaan dengan sholat sunnah saat dalam
perjalanan yang dilakukan diatas kendaraan, juga dalam keadaan takut
dan  daruarat.  Dengan  demikian,  hkum  ayat  ini  tetap  berlaku,
sebagaimana  dijelaskan  dalam  Ash-Shahihain.  Sedang  ayat  kedua

berkenaan  dengan  sholat  fardlu  lima  waktu.  Dan  yang  benar,  ayat
kedua ini menasakh perintah kehadap Baitul Maqdis yang ditetapkan
dalam sunnah.
Sedangkan pengertian mansukh adalah hukum yang diangkat atau
dihapuskan.  Maka  ayat  mawarits  (warisan)  atau  hukum  yang
terkandung  di  dalamnya,  misalnya  adalah  menghapuskan (nasikh)

hukum wasiat kepada kedua orang tua atau kerabat.
       Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  naskh

diperlukan syarat-syarat berikut:
a.       Hukum yang mansukh adalah hukum syara’
b.      Dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar’i yang datang

lebih kemudian hari khitab yang hukumnya di mansukh
c.       Khitab  yang  dihapuskan  atau  diangkat  hukumnya  tidak  terikat

(dibatasi)  dengan  waktu  tertentu.  Sebab  jika  tidak  demikian  maka

hukum akan berakhir dengan berakhiranya waktu tersebut. Dan yang
demikian tidak dinamakan nasakh.

Makki  berkata:  “segolongan  Ulama  menegaskan  bahwa  khitab

yang mengisyaratkan waktu dan batas tertentu, seperti rman Allah:
“Maka  maafkanlah  dan  biarkanlah  mereka  sampai  Allah

mendatangkan perintah-Nya”  (QS.  Al-Baqarah;109), adalah  muhkam,

tidak  mansukh,  sebab ia dikaitkan dengan batas waktu, dan sesuatu

yang dibatasi oleh waktu tidak ada naskh di dalamnya.
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2.    Sejarah Nasikh dan Mansukh
Asal mula timbulnya teori nasikh ialah bermula adanya ayat-ayat

yang menurut anggapan mereka saling bertentangan dan tidak dapat
dikompromikan.

Nasikh mansukh alam konteks eksternal agama yang lazim dikenal
dengan  sebutan  al-badadiperselisihkan  dikalangan  antar  pemeluk
agama.Penolakan  Yahudi  dan  Nasrani  terhadap  kemungkinan  bada’
dan penerimaan kaum muslimin terhadap naskh antar agama, pada
dasarnya timbul  karena adanya perbedaan paham ketiga agama ini
terhadap  kenabian  dan  kitab  sucinya.  Yahudi  dan  Nasrani  tidak
mengakui adanya naskh, karena menurut mereka, naskh mengandung

konsep  al-bada’,  yakni  muncul  setelah  tersembunyi.  Maksudnya
mereka adalah,  naskh  itu adakalanya tanpa hikmah, dan ini mustahil
bagi Allah. Dan adakalanya karena suatu kejelasan yang didahului oleh
ketidakjelasan. Dan ini pun mustahil pula bagi-Nya.

Cara  berdalil  mereka  ini  tidak  dapat  dibenarkan,  sebab  masing-
masing  hikmah  naskh  dan  mansukh  telah diketahui oleh Allah labih
dahulu. Jadi pengetahuan-Nya tentang hikmah tersebut bukan hal yang

baru  muncul.  Ia  membawa  hamba-hambaNya  dari  satu  hukum  ke
hukum  yang  lain  adalah  karena  sesuatu  maslahat  yang  telah
diketahuiNya yang absolut terhadap segala milikNya.

Pengetahuan  tentang  Nasikh  dan  Mansukh  mempunyai  manfaat
besar, agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kabur dan tidak
terjadi kesalahpahaman. Oleh sebab itu, terdapat banyak  atsar  yang

mendorong agar mengetahui masalah ini.  Seperti  yang diriwayatkan
Ali  pada suatu hari,  ia bertanya pada seorang hakim “Apakah kamu
mengetahui yang naskh dan yang mansukh?” “Tidak” jawab hakim itu.
Maka  kata  Ali,  “Celakalah  kamu  dan  kamupun  akan  mencelakakan
orang lain.”

Untuk mengetahui Nasikh dan Mansukh terdapat beberapa cara:
a.       Keterangan tegas dari Nabi
b.      Ijma’ umat bahwa ayat ini nasikh dan yang itu mansukh
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c.       Mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan
berdasarkan sejarah.

3.    Klasi kasi Nasikh dan Mansukh
a.       Naskh Al-qur’an dengan Al-qur’an(Naskhul Qur’aani bil Qur’aani)

Bagian  ini  dsiepakati  kebolehannyaa  dan  telah  terjadi  di  dalam
pandangan mereka yang mengatakan adanya  naskh.  Misalnya,  ayat
tentang ‘iddah empat bulan sepuluh hari.

b.      Naskh Al-qur’an dengan As-Sunnah(Naskhul Qur’aani bis Sunnati)
Naskh ini ada dua macam:

1)      Naskh Al-qur’an dengan hadits ahad. Jumhur berpendapat, Al-qur’an
tidak  boleh  dinasakh  oleh  hadits  ahad,  sebab  Al-qur’an  adalah

mutawattir  dan  menunjukkan  keyakinan,  sedang  hadits  ahad  itu
zhanni,  bersifat  dugaan,  disamping  tidak  sah  pula  menghapusakan
sesuatu  yang  maklum  (jelas  diketahui)  dengan  yang  mazhnun

(diduga).
2)      Naskh  Al-qur’an  dengan  hadits  mutawattir.  Naskh  senacam  ini

dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat,
sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Allah ber rman:
Artinya:  “Dan  Tiadalah  yang  diucapkannya  itu  (Al-Quran)  menurut

kemauan hawa nafsunya.  Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu

yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm 3-4)
Dalam  pada  itu  Asy-sya ’i,  Zhahiriyah  dan  Ahmad  dalam

riwayatnya yang lain menolak  naskh  seperti  ini,  berdasarkan rman
Allah,
Artinya:  “Ayat  mana saja  yang Kami  nasakhkan,  atau  Kami  jadikan

(manusia)  lupa  kepadanya,  Kami  datangkan  yang  lebih  baik

daripadanya  atau  yang  sebanding  dengannya.  tidakkah  kamu

mengetahui  bahwa  Sesungguhnya  Allah  Maha  Kuasa  atas  segala

sesuatu?” (QS. Al-Baqarah:106)
Sedang hadits tidak lebih baik dari atau sebanding dengan Al-qur’an.

c.       Naskh sunah dengan Al-qur’an(Naskhus Sunnah bil Qur’aani)
Naskh  ini  menghapuskan  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan

sunnah  diganti  dengan  hukum  yang  didasarkan  dengan  Al-qur’an.

Naskh jenis ini diperbolehkan oleh jumhur Ulama’. Contohnnya seperti
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berpuasa  wajib  pada  hari  Asy-Syura  yang  ditetapkan  berdasarkan
sunnah juga dinasakh rman Allah:

ا فم رق د و ا   ي ا و ل د  رآ  ا  أنز فيه  ر 
له  د  ر ا أخر  ر فعد  أ لى  ا أو  ر مه و كا  ر فلي ش د  

رو عل تش ك و د ا  لى  له  برو  عد و مل  عسر و د   ر يسر و 
Artinya:  “Maka  barang  siapa  menyaksikan  bulan  Ramadlan  hendaklah  ia

berpuasa.” (QS. Al-Baqarah:185) 
Maksudnya,  semula  berpuasa  hari  Asy-Syura  itu  wajib,  tetapi

setelah  turun  ayat  yang  mewajibkan  puasa  pada  bulan  Ramadlan,
maka puasa pada hari Asyura itu tidak wajib lagi, sehingga ada orang
yang berpuasa dan ada yang tidak.

d.      Nasikh sunah dengan sunah(Naskhus Sunnah bis Sunnah)
Adapun menasakh ijma’  dengan ijma’  dan qiyas  dengan qiyas  atau
menasakh  keduanya,  maka  pendapat  yang  shohih  tidak
membolehkannya. 

4.      Perbedaan antara Nasikh dan Mansukh
Adat  Naskh  adalah  pernyataan  yang  menunjukkan  adanya

pembatalan hukum yang telah ada. Nasikh yaitu dalil kemudian yang

menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya Nasikh itu berasal
dari Allah, karena Dialah yang membuat hukum dan Dia pulalah yang
menghapusnya.

Sedangkan  Mansukh  adalah  hukum  yang  dibatalkan,  dihapuskan,
atau  dipindahkan.  Dan  Mansukh  ‘anh  yaitu  orang  yang  dibebani
hukum.

5.      Fungsi memahami Nasikh dan Mansukh
Fungsi memahami Nasikh dan Mansukh diantaranya sebagai berikut:

a.       Memelihara kepentingan hamba
b.      Perkembangan  tasyri’  menuju  tingkat  sempurna  sesuai  dengan

perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia
c.       Cobaan dan  ujian  bagi  orang  mukallaf  untuk  mengikutinya  atau

tidak
d.      Menghendaki  kebaikan  dan  kemudahan  bagi  umat.  Sebab  jika

Nasikh itu  beralih ke hal yang lebih berat maka di dalamnya terdapat
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tambahan  pahala,  dan  jika  beralih  kehal  yang  mengandung
kemudahan dan keringanan. 

Pengetaguan yang  benar  terhadap  teks  yang nasikh  dan yang
mansukh, disamping dapat membantu seseorang di dalam memahami

konteks  diturunkannya  sebuah  teks,juga  dapat  mengetahui  bagian
mana  teks  al-Qur’an  yang  turun  lebih  dahulu  dan  yang  turun
kemudian.Disisi  lain,  pengetahuan terhadap fenomena ini  juga akan
memperteguh  kekayaan  kita  bahwa  sumber  Al-Qur’an  yang  hakiki
adalah  Allah.  Sebab  Dialah  yang  menghapuskan  sesuatu  dan
menetapkan yang  lainnya  menurtut  kehendakNya dan kekuasaaNya
tidak dapat diintervensi oleh kekuatan apapun. 

6.      Pendapat tentang Nasikh dan Mansukh dan ketetapannya
Dalam masalah Naskh, para Ulama terbagi atas empat golongan:

a.       Orang  Yahudi.  Mereka  tidak  mangakui  adanya  Naskh,  karena
menurutnya, Naskh mengandung konsep al-bada’, yakni Nampak jelas
setelah  kabur  (tidak  jelas).  Yang  dimaksud  mereka  ialah,  Naskh  itu
adakalanya tanpa hikmah, dan ini mustahil bagi Allah. Dan adakalanya
Karena  sesuatu  hikmah  yang sebelumnya  tidak  nampak.  Ini  berarti
terdapat suatu kejelasan yang didahului  oleh ketidakjelasan. Dan ini

pun mustahilbagi-Nya.
Cara berdalil  mereka ini tidak dapat dibenarkan, sebab masing-

masing hikmah Nasikh dan Mansukh telah diketahui Allah lebih dahulu.
Jadi  pengetahuannya tentang hikmah tersebut  bukan hal  yang baru
muncul.  Ia membawa hamba-hamba-Nya dari satu hokum ke hukum
yang lain adalah karena suatu maslahat yang telah diketahui-Nya jauh

sebelum itu, sesuai dengan hikmah dan kekuasaan-Nya yang absolut
terhadap segala milik-Nya.

Orang  Yahudi  sendiri  mengakui  bahwa  syari’at  Musa
menghapuskan  syari’at  sebelumnya.  Dan dalam nas-nas  Taurat  pun
terdapat  Naskh,  sepert  pengharaman  sebagian  binatang  atas  Bani
Israil  yang  semula  dihalalkan.  Berkenaan  dengan  mereka  Allah
ber rman:
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ز ه  قب أ ت س ى ن ل ئي  ر ر إ ا  ئي إ  ر ب إ عا كا   ك 
قي ا إ ك صا ا فاتل ت   ق ف

“Semua  makanan  adalah  halal  bagi  Bani  Israil  melainkan

makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya’kub) untuk dirinya sendiri.”

(QS. Ali Imran [3]:93)[ 
Ditegaskan dalam Taurat, bahwa Adam menikah dengan saudara

perempuannya.  Tetapi  kemudian  Allah  mengharamkan  pernikahan
dengan demikian atas Musa, dan Musa memerintahkan Bani Israil agar
membunuh siapa saja di antara mereka yang menyembah patung anak
sapi namun kemudian perintah in idicabut kembali.

b.      Orang Syi’ah Ra dah, mereka sangat berlebihan dalam menetapkan
Naskh  dan  meluaskannya.  Mereka  memandang  konsep  al-bada’

sebagai suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Dengan demikian,
maka posisi  mereka  sangat kontradiksi  dengan orang Yahudi.  Untuk
mendukung pendapatnya itu mereka mengajukan argumentasi dengan
ucapan-ucapan  yang  mereka  nisbahkan  kepada  Ali  r.a.secara  dusta
dan palsu. Juga dengan rman Allah:

ا د أ  ب و شاء و ا  له  مح 

Artinya: “Allah menghapuskan apa yang ia kehendaki dan menetapkan

(apa yang ia kehendaki).” (ar-Ra’d [13]:39) dengan pengertian bahwa
Allah siap untuk menghapuskan dan menetapkan.
          Paham  demikian  merupakan  kesesatan  yang  dalam  dan
penyelewengan terhadap Qur’an. Sebab makna ayat tersebut adalah:
Allah menghapuskan segala sesuatu yang dipandang perlu dihapuskan
dan  menetapkan  penggantinya  jika  penetapannya  mengandung

maslahat.  Disamping  itu  penghapusan dan penetapan terjadi  dalam
banyak hal, misalnya menghapuskan keburukan dengan kebaikan.

c.       Abu  Muslim al-Asfahani.  Menurutnya,  secara  logika  Naskh  dapat
saja  terjadi,  tetapi  tidak  mungkin  terjadi  menurut  syara’.  Dikatakan
pula bahwa ia menolak sepenuhnya terjadi Naskh dalam Al-Qur’an.

Pendapat Abu Muslim ini tidak dapat diterima, karena makna ayat
tersebut  ialah,  bahwa  Qur’an  tidak  didahului  oleh  kitab-kitab  yang
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membatalkannya  dan  tidak  datang  pula  sesudahnya  sesuatu  yang
membatalkannya.

d.      Jumhur Ulama. Mereka berpendapat Naskh adalah suatu hal yang
dapat diterima akal dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum syara’,

berdasarkan dalil-dalil:
1.      Perbuatan-perbuatan  Allah  tidak  tergantung  padahal  alasan  dan

tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan
melarangnya pada waktu yang lain. Karena hanya Dialah yang lebih
mengetahui kepentingan hamba-hamba-Nya.

2.      Nas-nas  kitab  dan  Sunah  menunjukkan  kebolehan  Naskh  dan
terjadinya. Antara lain:

a)      Firman Allah:
“Dan apabila Kami mengganti suatu ayat di tempa ayat yang lain…”

(QS.An-Nahl [16]:101)
b)      Dalam  sebuah  hadist  shahih,  dari  Ibn  Abbas  r.a.,  umar

r.a.berkata  :  ”Yang  paling  paham  dan  paling  menguasai  Qur’an
diantara kami adalah Ubai. Namun demikian kami pun meninggalkan
sebagian  perkataannya,  karena  ia  mengatakan:  “Aku  tidak  akan
meninggalkan  sedikit  pun  segala  apa  yang pernah aku dengar  dari

Rasulullah  SAW,  padahal  Allah  telah  ber rman:  Apa  saja  ayat  yang
Kami Naskhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya…” (Al-
Baqarah [2]:106) 

Ilmu Tafsir
Pengertian Tafsir dan Takwil

Kata  “tafsir” merupakan  bentuk  “taf’il” dari  kata  al-Fasr,  yang
secara  etimologis  berarti  al-Bayan  wa  al-Kasyf  (penjelasan  dan
penyingkapan). Dikatakan :  fasara al-Syai’, yafsiruhu  dan  yafsuruhu,
fasran. Dan kata fassara-tafsiran, yang berarti menjelaskan sesuatu.
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Kata  al-Fasr  berarti  kasyf  al-Mughaththa’   (menyingkap  sesuatu
yang tertutup).  Sedangkan kata  al-Tafsir  berarti  menyingkap makna
yang  dikehendaki  dari  suatu  kata,  yakni  penjelasan  terhadap  kata
tersebut. Di dalam al-Qur’an disebutkan : 

را س حسن  ث إ جئ ب و و يأ ب
“Tidaklah  orang-orang  ka r  itu  datang  kepadamu  (membawa)

sesuatu  yang  ganjil,  melainkan  Kami  datangkan kepadamu sesuatu
yang benar dan yang paling baik tafsirannya.”
Yakni yang paling baik penjelasannya.

Sebagian  ulama’  berkata  :  Ia  merupakan  kata  yang  susunan
hurufnya  berkebalikan  dengan  kata  safara,  yang  artinya  juga
penyingkapan. Dikatakan : “Safarat al-Mar’atu Sufuran” , yang artinya
“seorang perempuan membuka  kerudung  mukanya”.  Perempuan itu
disebut “sa rah”. Kata “Asfara al-Shubhu” , berarti pagi telah menjadi
terang.

Al-Raghib  al-Ashfahani  berkata,  kata  “al-Fasru”   dan  “al-Safru”
berdekatan  maknanya,  sebagaimana  kedekatan  susunan  hurufnya.
Namun kata  “al-Fasru”   digunakan untuk menyatakan penyingkapan
sesuatu  yang  abstrak,  sedangkan  kata  “al-Safru”  digunakan  untuk
menyatakan penyingkapan sesuatu yang konkrit. Sehingga dikatakan :
Safarat  al-Mar’atu  (seorang  perempuan  menyingkapkan  kerudung
mukanya) dan Asfara al-Subhu  (pagi telah menjadi terang).

Dengan  uraian  singkat  itu  jelaslah  bahwa  makna  tafsir  secara
etimologis adalah penjelasan, penyingkapan dan penampakan makna
suatu kata. Kata itu juga dipakai untuk menyingkapkan sesuatu yang
konkrit.

Fi’il  mujarrad  (yakni  kata  kerja  yang  jumlah  hurufnya  belum
mendapatkan  tambahan)nya,  yakni  “fasara”  sewazan  dengan
“dharaba”  dan  “nashara”. Namun  bentuk  mazid  (yang  sudah
mendapatkan  tambahan)  lebih  banyak  digunakan.  Mereka
menggunakan  bentuk  berwazan  “taf’il”,  karena  untuk  menunjukkan
makna banyak. Misalnya rman Allah swt. :

ءك ب يذب 
“mereka banyak menyembelih putra-putra kalian”.
Karena seorang mufassir melakukan penafsiran surat demi surat dan
ayat demi ayat.

Sedangkan secara terminologis, ada banyak sekali defenisi tafsir
yang dikemukakan ulama’, yang populer antara lain :

1.      Abu hayyan menuturkan, bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas
tata cara pengucapan kata-kata al-Qur’an, maknanya, hukum-hukum
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yang terkandung di  dalamnya, baik per-kata maupun rangkaian kata
dan  kelengkapannya,  seperti  pengetahuan  tentang  nasakh,  sabab
nuzul  dan lain-lain.

2.      Yang lain mende nisikan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas
hal ihwal al-Qur’an dari segi makna yang dikehendaki oleh Allah Ta’ala
sesuai dengan kemampuan manusia.

3.      Al-Zarkasyi mende nisikan, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk
memehami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad
saw., menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum
dan hikmah-hikmahnya.

4.      Ulama  juga  mende nisikan  bahwa  tafsir  adalah  ilmu  yang
membahas  hal  ihwal  al-Kitab  al-Aziz  dari  segi  turunnya,  sanadnya,
penyampaiannya, kata-katanya dan makna-maknanya yang berkaitan
dengan kata dan yang berkaitan dengan hukum.

Masih  banyak  de nisi  lainnya.  Sebagian  besar  mufassir
cenderung kepada de nisi pertama, yakni de nisi Abu Hayyan. Hanya
saja  de nisi  kedua,  menurut  saya  lebih  mudah  dan  lebih  singkat.
Disamping itu, defenisi kedua juga tidak terlalu jauh dengan de nisi
pertama. De nisi kedua ini juga didukung oleh al-Zarqani.

Takwil

Secara etimologis, takwil terambil dari kata  al-aul, yang berarti  al-
Ruju’  (kembali). Dari kata dasar ala al-Syai‘-ya’ulu-aulan wa ma‘alan,
yang  berarti  raja’a (kembali).  Kata  Awwala  ilahi  al-syai  ‘   berarti
kembali  kepadanya. Kata  ultu ’an al-syai‘   berarti  aku mencabut diri
dari  sesuatu.  Seakan  akan  seorang  pentakwil  mengembalikan
pembicaraan  kepada  salah  satu  maknanya.  Dikatakan  :  awwala  al-
kalam  ta‘wilan,  berarti  seseorang  menjelaskan  dan  memperkirakan
suatu pembicaraan. Kata takwil juga digunakan untuk arti tafsir mimpi.

Orang  yang  mencermati  ayat-ayat  al-Qur’an  al-Karim  akan
menemukan  bahwa  kata  takwil  digunakan  untuk  berbagai  arti.
Misalnya  di  dalam  rman  Allah  Ta’ala: ه  ل أويله إ ا ل  dan  و ي
tidaklah  ada  yang   mengetahui  takwilnya  kecuali  Allah”.  Maknanya
adalah tafsirnya. Jadi keduanya memiliki makna yang sama (sinonim).

Dalam  rman-Nya:  “Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikaknlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
takwilnya.” Maksudnya  lebih  baik  konsekuensi  dan  kesudahannya.
Dalam  rman-Nya:  “Tiadalah  mereka  menunggu-nunggu  kecuali
takwilnya.” Dan  Firman-Nya  :  “Bahkan  yang  sebenarnya  mereka
mendustakan  apa  yang  mereka  belum  mengetahuinya  dengan
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sempurna,  padahal  belum  datang  kepada  mereka  takwilnya.” Yang
dimaksud adalah terjadinya apa yang diberitakan. Dan masih banyak
lagi makna takwil lainnya yang digunakan di dalam al-Qur’an.

Dari makna pertama, yakni takwil dengan makna tafsir, Syaikh al-
Mufassirin al-Thabari menggunakannya. Ketika menafsirkan suatu ayat
atau beberapa ayat, beliau mengatakan : Pendapat tentang takwil itu
adalah begini dan begini. Beliau juga berkata, para ahli takwil berbeda
pendapat  tentang  ayat  ini.  Yang  beliau  maksud  adalah  tafsir.  Ini
menunjukkan  bahwa  yang  dimaksud  takwil  adalah  tafsir  menurut
ulama salaf, dan keduanya merupakan kata sinonim.

Adapun  de nisi  takwil  menurut  terminologi  ulama  tafsir,  ada
perbedaan pendapat dikalangan mereka. Perbedaan ini mengharuskan
adanya  penjelasan  antara  perbedaan  dan  penjelasan  hubungan
diantara takwil dan tafsir. Berikut saya kemukakan pendapat mereka :

1.      Abu Ubaidah berkata, takwil adalah menafsirkan suatu pembicaraan
dan  menjelaskan  maknanya.  Denngan  demikian,  tafsir  dan  takwil
adalah sinonim.

2.      Al-Raghib berkata, tafsir lebih luas daripada takwil dan lebih banyak
digunakan  untuk  kata  per-kata,  baik  dalam  Kitab-Kitab  Samawi
maupun yang lain. Sedang takwil digunakan untuk makna kalimat per-
kalimat  dan  hanya  pada  Kitab-Kitab  Samawi.  Dengan  demikian,
diantara tafsir dan takwil terdapat makna umum dan khusus.

3.      Al-Maturidi berkata, tafsir adalah memastikan bahwa yang dimaksud
oleh Allah Ta’ala adalah begini, sedangkan takwil adalah men-tarjih-kan
salah satu makna yang mungkin, tanpa memastikan. Keduanya jelas
berbeda.

4.      Ada  yang  mengatakan,  tafsir  adalah  yang  berhubungan  dengan
riwayat, sedangkan takwil adalah yang berhubungan dengan dirayah.
Ini  diceritakan  oleh  al-Zarkasyi  dari  al-Bajili.  De nisi  ini  juga
menunjukkan bahwa keduanya berbeda.

5.      Ada yang mengatakan, takwil adalah yang dikehendaki dari suatu
kalimat.  Bila  kalimat  itu  berbentuk  kalimat  berita,  maka  takwilnya
adalah  obyek  yang  diberitakan.  Dan  bila  kalimat  itu  berbentuk
tuntutan, maka takwilnya adalah obyek yang dituntut.
Namun  hal  ini,  menurut  al-majd  ibn  Tamiyyah,  adalah  bahasa  al-
Qur’an, sehingga kata takwil yang ada di dalam al-Qur’an al-Karim bisa
dikembalikan kepada makna ini.

Macam-Macam Corak Tafsir:
1.) Tafsir bi al-Ma'tsur

            Penafsiran (penjelasan) ayat al-Qur'an terhadap maksud ayat

al-Qur'an  yang  lain.  Termasuk  dalam  tafsir  bi  al-ma'tsur  adalah
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penafsiran  al-Qur'an  dengan  hadits-hadits  yang  diriwayatkan  dari
Rasulullah saw.  Penafsiran al-Qur'an dengan pendapat  para sahabat
berdasarkan ijtihad mereka dan penafsiran al-Qur'an dengan pendapat
para tabi'in. diantara kitab tafsir bi al-ma'tsur adalah kitab:  jami'  al-

Bayan  tafsir al-Qur'an, karangan Imam Ibnu Jarir al- Thabari.
2. Tafsir bi al-Ra'yi

            Penafsiran yang dilakukan mufassir dengan menjelaskan ayat
al-Qur'an berdasarkan pendapat  atau  akal.  Para ulama menegaskan
bahwa tafsir bi al-ra'yi ada yang diterima dan ada yang ditolak. Suatu
penafsiran bi al-ra'yi dapat dilihat dari kualitas penafsirnya. Apabila ia
memenuhi sejumlah persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama

tafsir,  maka  diterimalah  penafsirannya.  Jika  tidak,  maka  ditolak
penafsirannya. Di antara kitab  tafsir  bi al-ra'yi  adalah kitab:  Madarik

tanzil wa Haqaiq al-ta'wil, karangan al-ustadz Mahmud al-Nasa .
3. Tafsir Shu

            Penafsiran  yang  dilakukan  para  su  yang  pada  umumnya
dikuasai  oleh  ungkapan  mistik.  Ungkapan-ungkapan  tersebut  tidak

dapat dipahami kecuali oleh orang-orang su  yang melatih diri untuk
menghayati ajaran tasawwuf. Diantara kitab tafsir shu  adalah kitab:
Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, karangan Imam al-Tusturi.
4. Tafsir Fikih

            Penafsiran  ayat  al-Qur'an  yang  dilakukan  (tokoh)  suatu
madzhab  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  dalil  atas  kebenaran
madzhabnya.  Tafsir  kih  banyak  ditemukan  dalam  kitab-kitab  kih

karangan  imam-imam  dari  berbagai  madzhab  yang  berbeda,
sebagaimana  kita  temukan  sebagian  para  ulama  mengarang  kitab
tafsir kih adalah kitab: "Ahkam al-Qur'an" karangan al-Jasshash.
5. Tafsir Falsa

            Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori
lsafat. Contoh kitab tafsir falsa  adalah kitab:  Mafatih al-Ghaib yang

dikarang al-fakhr al-Razi. Dalam kitab tersebut ia menempuh cara ahli

133



lsafat  keituhan  dalam  mengemukakan  dalil-dalil  yang  didasarkan
pada ilmu kalam dan simantik (logika)
6. Tafsir 'Ilmi

            Penafsiran ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam al-Qur'an

dengan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang
timbul pada masa sekarang. Diantara kitab tafsir 'ilmi adalah kitab: al-

Islam Yata'adda, karangan al-'Allamah Wahid al-Din Khan.
7. Tafsir Adabi

            Penafsiran  ayat-ayat  al-Qur'an  dengan  mengungkapkan  segi
balaghah al-Qur'an dan kemu'jizatannya, menjelaskam, makna-makna
dan saran yang dituju al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam,

dan  tatanan  kemasyarakatan  yang  dikandungnya.  Tafsir  adabi
merupakan  corak  baru  yang  menarik  pembaca  dan  menumbuhkan
kecintaannya  terhadap  al-Qur'an  serta  memotivasi  untuk  menggali
makna-makna  dan  rahasia  al-Qur'an.  Di  antara  kitab  tafsir  adabi
adalah  kitab  tafsir  al-Manar,  karya  Muhammad  Abduh  dan  Rasyid
Ridha.

Metode-Metode Penafsiran al-Qur’an:
Tafsir Tahlili

            Tafsir  tahlili  dalah  mengkaji  ayat-ayat  al-Qur'an  dari  segala
segi  dan  maknanya,  ayat  demi  ayat  dan  surat  demi  surat,  sesuai
dengan urutan dalam mushaf  Utsmani. Untuk itu, pengkajian metode
ini kosa kata dan lafadz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran

yang dituju dan kandungan ayat, menjelaskan arti yang dikehendaki,
sasaran yang dituju dan kandungan ayat, menjelaskan apa yang dapat
di-istnbath-kan dari ayat serta mengemukakan kaitan antara ayat-ayat
dan relevansinya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Untuk itu
ia  merujuk  kepada  sebab-sebab  turunnya  ayat,  hadits-hadits
Rasulullah saw dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in.
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Tafsir Ijmali

            Tafsir Ijmali yaitu, penafsiran al-Qur'an dengan uraian singkat
dan global, tanpa uraian panjan lebar. Mufassir menjelaskan arti dan
makna ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas

arti  tanpa menyinggung hal-hal selain arti  yang dikehendaki.  Hal  ini
dilakukan terhadap ayat-ayat al-Qur'an ayat demi ayat dan surat demi
surat,  sesuai  urutan  dalam  mushaf  dalam  kerangka  uraian  yang
mudah  dengan  bahasa  dan  cara  yang  dapat  dipahami  orang  yang
pintar  dan  orang  yang  bodoh  dan  juga  orang  pertengahan  antara
keduanya.
            Kadangkala mufassir dengan metode ini menafsirkan al-Qur'an

dengan  lafadz  al-Qur'an,  sehingga  pembaca  merasa  bahwa  uraian
tafsirnya  tidak  jauh  dari  konteks  al-Qur'an.  Kadangkala  pada  ayat
tertentu ia menunjukkan sebab turunnya ayat, peristiwa yang dapat
menjelaskan  arti  ayat,  mengemukakan  hadits  Rasulullah  atau
pendapat ulama yang saleh. Dengan cara demikian, dapatlah dieroleh
pengetahuan yang sempurna dan sampailah ai kepada tujuan dengan

cara yang mudah serta uraian yang singkat dan bagus.
Tafsir Muqaran

            Metode tafsir muqaran yaitu metode yang ditempuh seseorang
mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian
mengemukakan penafsiran para ulamat  terhadap  ayat-ayat  itu,  dan
mengungkapkan  pendapat  mereka  serta  membandingkan  segi-segi
dan kecendrungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan

al-Qur'an.  Kemidian  menjelaskan  bahwa  diantara  mereka  ada  yang
corak  penafsirannya ditentukan oleh  disiplin  ilmu  yang dikuasainya.
Ada diantara mereka yang menitik beratkan pada bidang nahwu, yakni
segi-segi  I'rab, seperti  Imam  al-Zarkasyi.  Ada  yang  corak
penafsirannya  ditentukan  oleh  kecendrungannya  kepada  bidang
balaghah, seperti 'Abd al-Qahhar al-Jurjany dalam kitab tafsirnnya I'jaz

al-Qur'an  dan  Abu  Ubaidah  Ma'mar  ibn  al-Mutsanna  dalam  kitab
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tafsirnya al-mujaz, di mana ia memberi perhatian pada penjelasan ilmu
ma'any, bayan, badi, baqiqat dan majaz.

            Seorang mufassir  dengan metode  muqaran dituntut mampu
menganalisis pendapat para ulma tafsir yang ia temukan, lalu ia harus

mengambil sikap menerima penafsiran yang dinilai benar dan menolak
penafsiran ya tidak dapat diterima rasionya, serta menjelaskan kepada
pembaca  alasan  dari  sikap  yang  diambilnya,  sehingga  pembaca
merasa puas.
Tafsir Maudhu'i

            Metode tafsir maudhu'I (tematik) yaitu metode yang ditempuh
seorang  mufassir  dengan  cara  menghimpun  seluruh  ayat-ayat  al-

Qur'an yang berbicara tentang suatu masalah/ tema (maudlu)  serta
mengarah kepada suatu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-
ayat itu (cara) turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam
al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.
            Kemudian  ia  menentukan  ayat-ayat  sesuai  dengan  masa
turunnya,  mengemukakan  sebab  turunnya  sepanjang  hal  itu

dimungkinkan (jika ayat itu turun karena sebab tertentu), menguraikan
dengan  sempurna  menjelaskan  makna  dan  tujuannya,  mengkaji
terhadap seluruh segi dan apa yang dapat diistimbathkan darinya, segi
I'rabnya,  unsur-unsur  balaghahny,  segi-segi  i'jaznya  (kemu'jizatannya)
dan  lain-lain,  sehingga  satu  tema  dapat  dipecahkan  secara  tuntas
berdasarkan  seluruh  ayat  al-Qur'an  itu  dan  oleh  karenanya,  tidak
diperlukan ayat-ayat lain.

Syarat-Syarat Seorang Mufassir Adalah:

1. Mengetahui  bahasa  Arab dan kaidah-kaidah bahasa  (ilmu tata
bahasa, sintaksis, etimologi, dan morfologi), ilmu retorika (ilmu
ma’ani, ilmu bayan, dan ilmu Badi’), ilmu ushul qh (Khas, ‘Am,
Mujmal,  dan  mufasshal).  Tanpa  memahami  secara  mendalam
tentang bahasa al-Quran, maka besar kemungkinan bagi seorang
mufassir akan melakukan penyimpangan (distorsi) dan kesalahan
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interpretasi. Jika seseorang tidak dapat memahami makna ayat,
kosa  kata  dan  idiom  secara  literal  maka  ia  akan  terjerumus
kepada kesalahan dan menyebabkan terjadinya penafsiran yang
kontroversial.

2. Mengetahui  pokok-pokok  ulum  al-Quran,  seperti  ilmu  Qira’at,
Ilmu  asbabun  Nuzl,  Ilmu  nasikh  mansukh,  Ilmu  Muhkam
Mutasyabih, Ilmu makkai madani, Ushul Tafsir, ilmu Qashash al-
Quran,  ilmu  Ijaz  al-Quran,  ilmu  amtsa  al-Quran.  Tanpa
mengetahui kesemuanya itu seorang mufassir tidak akan dapat
menjelaskan arti dan maksud ayat dengan baik dan benar.

3. Mengetahui  Ilmu  sains  dan  teknologi  untuk  bisa  bersaing  dan
menemukan teori-teori baru yang terkandung dalam al-Quran.

4. Mengetahui  Hadits-Hadits  Nabi  dan  segala  macam  aspeknya.
Karena  Hadits-Hadits  itulah  yang  berperan  sebagai  penjelas
terhadap al-Quran, sebagaimana keterangan surat al-Nahl:44.

5. Mengetahui  hal  ihwal  manusia  dan  tabia’t  nya,  terutama  dari
orang-orang Arab pada masa turunnya al-Quran, agar mengerti
keselerasan  hukum-hukum  al-Quran  yang  diturunkan  untuk
mengatur perbuatan-perbuatan mereka.

Hazim  Sa’id  al-Haidar  menambahkan,  untuk  mendapatkan
penafsiran  yang  berkualitas,  selain  menguasai  ilmu-ilmu  tersebut
mufassir  juga  harus  memahami  cabang-cabang  ilmu  pengetahuan
yang mendalam dan menyeluruh, sebagaimana berikut ini: 

1. Memaham watak dan rasa terminology yang benar, yang sering
digunakan dalam al-Quran berdasarkan atas pemakaian para ahli
bahasa.

2. Ilmu  tentang  prosedur  yang  indah  (pendekatan  sastra  yang
dipakai  dalam  praktik  al-kalam  (kefasihan  berbicara  dan
penerapannya).

3. Pengetahuan  tentang  ilmu-ilmu  humaniora,  lsafat  ketuhanan,
dan prosedur dalam evolusi bangsa-bangsa bersama perbedaan-
perbedaannya,  baik  dalam  kekuatan,  kelemahan,  iman,  kufur,
maupun kekerasan dan kelembutan.

4. Pengetahuan tentang hidayah al-Quran untuk manusia. berkaitan
dengan hal ini sahabat umar bin Khatab berkata: “kebaikan Islam
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tidak akan jelas jika seseorang tidak paham tentang kehidupan
jahiliyyah.”

5. Pengetahuan  tentang biogra  Nabi  Muhammad SAW dan para
sahabatnya  terkait  dengan  pengetahuan  dan  amaliah  dalam
urusan agama maupun keduniaan.

Disamping  persyaratan kuali kasi dalam bidang intelektual diatas,
seorang mufassir juga harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

1. Beraqidah  shahihah,  karena  aqidah  sangat  pengaruh  dalam
menafsirkan al-Qur’an serta memiliki  pengaruh besar terhadap
jiwa pemiliknya, dan seringkali mendorongnya untuk mengubah
nash-nash,  tidak  jujur  dalam  penyampaian  berita.  Apabila
seseorang menyusun sebuah tafsir,  maka ditakwilkannya ayat-
ayat  yang  bertentangan  dengan  akidahnya,  kemudian
menggiringnya  kepada  madzhabnya  yang  bathil,  guna
memalingkan  orang-orang  dari  mengikuti  golongan  golongan
dan jalan petunjuk.

2. Tidak dengan hawa nafsu semata, Karena dengan hawa nafsu
seseorang  akan  memenangkan  pendapatnya  sendiri  tanpa
melilhat  dalil  yang ada.  Bahkan  terkadang  mengalihkan  suatu
ayat hanya untuk memenangkan pendapat atau madzhabnya.

3. Menafsirkan dahulu al-Qur’an dengan al-Qur’an, karena sesuatu
yang masih global pada satu tempat telah terperinci di tempat
lain  dan sesuatu  yang dikemukakan  secara  ringkas  di  tempat
telah diuraikan di tempat lain.

4. Mencari  penafsiran  dari  sunnah,  karena  sunnah  berfungsi
sebagai pensyarah Al-Qur’an dan penjelasnya.

5. Apabila  tidak  didapatkan  penafsiran  dalam sunnah,  hendaklah
meninjau  pendapat  dari  para  sahabat  karena  mereka  lebih
mengetahui  tentang  tafsir  Qur’an,  mengingat  merekalah  yang
menyaksikan qarinah dan kondisi ketika Qur’an diturunkan.

6. Apabila tidak ditemukan juga penafsiran dalam Qur’an, sunnah
maupun dalam pendapat sahabat maka sebagian besar ulama,
dalam hal ini memeriksa pendapat tabi’in. 

7. Menguasai Bahasa Arab dan cabang-cabangnya.
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8. Menguasai pokok-pokok ilmu nyang berkaitan dengan Al Qur’an
seperti ilmu tauhid, ilmu usul, dll.

9. Seorang mufassir haruslah orang yang cerdas dan sehat akalnya
agar tidak terjadi kekeliruan dalam menghasilkan suatu hukum. 

B. Adab- adab seorang Mufassir

Adapun adab seorang mufasir dalam menafsirkan al-Qur an adalah
sebagai berikut:

1. Niatnya  harus  bagus,  hanya  untuk  mencari  keridloan  Allah
semata. karena seluruh amalan tergantung dari niatannya.

2. Berakhlak mulia, agar ilmunya bermanfaat dan dapat dicontoh
oleh orang lain.

3. Mengamalkan ilmunya, karena dengan merealisasikan apa yang
dimilikinya akan mendapatkan penerimaan yang lebih baik.

4. Hati-hati  dalam menukil  sesuatu, tidak menulis  atau berbicara
kecuali setelah menelitinya terlebih dahulu kebenarannya.

5. Berani dalam menyuarakan kebenaran dimana dan kapanpun dia
berada.

6. Tenang  dan  tidak  tergesa-gesa  terhadap  sesuatu.  Baik  dalam
penulisan maupun dalam penyampaian.

7. Mendahulukan orang yang lebih utama darinya. 

Sementara itu, Imam As-Suyuthy mengatakan, “Ketahuilah bahwa
seseorang  tidak  dapat  memahami  makna  wahyu  dan  tidak  akan
terlihat  olehnya  rahasia-rahasianya  sementara  di  dalam  hatinya
terdapat  bid‘ah,  kesombongan,  hawa  nafsu,  atau  cinta  dunia,  atau
gemar  melakukan  dosa,  atau  lemah  iman,  atau  bersandar  pada
pendapat  seorang  mufassir  yang tidak  memiliki  ilmu,  atau  merujuk
kepada akalnya.

Berdasarkan perkataan Imam As-Suyuthy di  atas,  Ahmad Bazawy
Adh-Dhawy  meringkaskan  sejumlah  adab  yang  harus  dimiliki  oleh
seorang mufassir, yaitu: (a) Akidah yang lurus, (b) Terbebas dari hawa
nafsu, © Niat yang baik, (d)Akhlak yang baik, (e) Tawadhu‘ dan lemah
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lembu, (f) Bersikap zuhud terhadap dunia hingga perbuatannya ikhlas
semata-mata  karena  Allah  ta‘ala,  (g)  Memperlihatkan  taubat  dan
ketaatan terhadap perkara-perkara syar‘i serta sikap menghindar dari
perkara-perkara yang dilarang,  (h)  Tidak bersandar pada ahli  bid‘ah
dan kesesatan dalam menafsirkan, (i) Bisa dipastikan bahwa ia tidak
tunduk kepada akalnya dan menjadikan Kitâbullâh sebagai pemimpin
yang diikuti.

Termasuk  adab  yang  harus  diperhatikan  oleh  mufassir  adalah  ia
wajib  menghindari  perkara-perkara  berikut  ketika  menafsirkan  Al-
Quran:

1. Terlalu berani menjelaskan maksud Allah ta‘ala dalam rman-Nya
padahal tidak mengetahui tata bahasa dan pokok-pokok syariat
serta tidak terpenuhi ilmu-ilmu yang baru boleh menafsirkan jika
menguasainya.

2. Terlalu  jauh membicarakan perkara yang hanya diketahui  oleh
Allah,  seperti  perkara-perkaramutasyâbihât.  Seorang  mufassir
tidak  boleh  terlalu  berani  membicarakan  sesuatu  yang  ghaib
setelah Allah ta‘ala menjadikannya sebagai salah satu rahasia-
Nya dan hujjahatas hamba-hamba-Nya.

3. Mengikuti hawa nafsu dan anggapan baik (istihsân).

4. Tafsir  untuk  menetapkan  madzhab  yang  rusak  dengan
menjadikan  madzhab  tersebut  sebagai  landasan,  sementara
tafsir mengikutinya. Akibatnya, seseorang akan melakukan takwil
sehingga  memalingkan  makna  ayat  sesuai  dengan  akidahnya
dan mengembalikannya pada madzhabnya dengan segala cara.

5. Tafsir dengan memastikan bahwa maksud Allah begini dan begini
tanpa  landasan  dalil.  Perbuatan  ini  dilarang  secara  syar’i
berdasarkan rman Allah ta‘ala,  “Dan (janganlah) mengatakan
terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.” (QS Al-Baqarah:
169). 
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Ilmu Qashashil Qur’an

Pengertian Ilmu Qashashil Qur’an
Ilmu  Qashashil  Qur’an  ialah  ilmu  yang  membahas  kisah-kisah

yaitu  jejak-jejak  umat  dan  Nabi  terdahulu  serta  peristiwa-peristiwa
yang telah terjadi di dalam Al-Qur’an. 

Kata al-qasas adalah bentuk masdar. Firman Allah:
 “Musa  berkata:  “Itulah  (tempat)  yang  kita  cari”.  lalu  keduanya
kembali, mengikuti jejak mereka semula”.(Q.S Al-Kah  ayat: 64).

Maksudnya, kedua orang itu kembali lagi untuk mengikuti jejak
dari mana keduanya itu datang. 

Qasas berarti berita yang berurutan. Firman Allah: 

“Sesungguhnya ini adalah berita yang benar”. (Q.S Ali-Imran ayat: 62).
Dan rman Allah: 
orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita

yang  dibuat-buat,  akan  tetapi  membenarkan  (kitab-kitab)  yang
sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk
dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (Q.S Yusuf ayat: 111).

Qasas  al-Qur’an  adalah pemberitaan  Qur’an  tentang  hal  ihwal
umat  yang telah lalu, nubuwat (kenabian) yang terdahulu dan peris-
tiwa-peristiwa  yang  telah  terjadi.  Qur’an  banyak  mengandung
keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa,
keadaan  negeri-negeri  dan  peninggalan  atau  jejak  setiap  umat.  Ia
menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan
mempesona. 

Macam-Macam Qashshashil Qur’an
1.      Ditinjau dari segi waktu
a.       Kisah  hal-hal  ghaib  pada  masa  lalu  (al-qashashul  ghuyub  al-

madhiyah)
Yaitu  kisah  yang  menceritakan  kejadian-kejadian  ghaib  yang

sudah tidak bisa ditangkap panca indera yang terjadi dimasa lampau.
Contohnya: kisah nabi Nuh, nabi Musa, dan kisah Maryam seperti

yang diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 44
Artinya : Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita

ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal
kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-
anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di  antara mereka yang
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akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika
mereka bersengketa.

b.      Kisah-kisah ghaib pada masa kini (al-qashashul ghuyub al-hadhirah)
Yaitu kisah yang menerangkan hal ghaib pada masa sekarang,

(meski sudah ada sejak dulu dan masih akan tetap ada sampai masa
yang akan datang) dan menyingkap rahasia orang muna k. Contohnya
seperti:  kisah  yang  menerangkan  para  malaikat,  jin,  syaitan  dan
siksaan neraka serta kenikmatan surga, kisah-kisah tersebut dari dulu
sudah  ada,  sekarangpun  masih  ada  dan  hingga  masa  yang  akan
datang pun akan tetap ada. Misalnya saja kisah yang terdapat pada
surat Al-Qari’ah ayat 1-5:

Artinya : Hari kiamat, Apakah hari kiamat itu? tahukah kamu
Apakah hari kiamat itu?  pada hari itu manusia adalah seperti anai-
anai  yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang
dihambur-hamburkan.

c.       Kisah  hal-hal  ghaib  pada  masa  yang  akan datang  (al-qashashul
ghuyub al-mustaqbilah)

Yaitu kisah-kisah yang menceritakan peristiwa yang akan datang
yang belum terjadi pada waktu turunnya al-qur’an, kemudian peristiwa
tersebut betul-betul terjadi. Contohnya seperti kisah nabi Muhammad
bermimpi  akan dapat  masuk Masjidil  Haram bersama para sahabat.
Pada saat perjanjian Hudaibiyah nabi gagal masuk Makkah  sehingga
dihina oleh orang-orang ka r.  Maka turunlah ayat yaitu surat Al-Fath
ayat 27

Artinya:  Sesungguhnya  Allah  akan  membuktikan  kepada
Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya  (yaitu)
bahwa  Sesungguhnya  kamu  pasti  akan  memasuki  Masjidil  haram,
insya Allah dalam Keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala
dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut.
  

2.      Ditinjau dari segi materi
Sedangkan jika  ditinjau dari  segi  materi  kisah al-qur’an dibagi

menjadi tiga yaitu:
1)        Kisah  para  nabi,  mu’jizat  mereka,  fase-fase  dakwah  mereka,

penentang serta pengikut mereka.
Contoh:kisah nabi Nuh, nabi Ibrahim, serta nabi Musa dan lain-lain.11[3]

2)        Kisah  keshalihan  orang-orang  yang  belum  diketahui  status
kenabiannya agar diteladani dan kisah tokoh-tokoh durjana masa lalu
agar dijauhi dan tidak diikuti.12[4]

Contoh:Ashabul Kah , Qarun, Dzul Qurnain dan lain-lain.
3)        Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada

masa Rasulullah SAW.
11
12
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Contoh:perang  Badr,  perang  Uhud  (dalam  surat  Al-Imran),  perang
Hunain  dan  perang  Tabuk  (dalam  surat  At-Taubah),  perang  Ahzab
(dalam surah Al-Ahzab), hijrah, isra’ mi’raj dan lain sebagainya.

3.      Ditinjau dari segi pelaku 
a)      Manusia, yaitu kisah yang pelakunya berupa manusia. Contoh kisah

nabiSulaiman, Fir’aun, Maryam, dan lain-lain. 
b)      Malaikat, yaitu kisah yang pelakunya berupa malaikat. Contoh, kisah

malaikat  yang  terdapat  dalam  surat  Hud  ayat  69-83  yaitu  yang
mengisahkan bahwa malaikat datang kepada nabi  Ibrahim dan nabi
Luth dengan menjelma sebagai seorang tamu.

c)      Jin, kisah yang digambarkan oleh jin. 
d)     Binatang, yaitu kisah yang pelakunya adalah binatang. Contoh kisah

burung  yang  terdapat  pada  zaman  nabi  Sulaiman  yang  diabadikan
dalam surat An-Naml ayat 18-19. 

Metode atau Cara Penyampaian Kisah-Kisah dalam al Qur’an
Al  Qur’an  memiliki  ciri  khas  dalam  menyampaikan  atau

menceritakan  kisah  atau  cerita.  Karena  kisah  dalam  al  qur’an
mengandung tujuan dan nilai religi, mengandung unsur mauidzoh yang
berbeda  dengan  kisah  pada  umumnya.  Diantara  cara  atau  metode
yang digunakan al qur’an dalam menyampaikan kisah sebagai berikut:

1. Kisah  dalam  al  qur’an  tidak  disampaikan  sekaligus  secara
utuh,  akan  tetapi  disampaikan  sebagaian  sesuai  dengan
tujuan yang diperlukan.

2. mengandung unsur religi, pelajaran dan mauidzoh di sela-sela
cerita. 

3. Pengulangan (tikror).
Pengulangan  adalah  salah  satu  keistimewaan  dalam  gaya
bahasa  al  qur’an.  Pengulangan  dalam al  qur’an  dapat  kita
bagi  menjadi  dua: pengulangan kisah dalam al  qur’an,  dan
pengulangan susunan kata dalam al qur’an. 

Pengulangan kisah dalam al qur’an. 
Kita  menemukan  satu  cerita  dalam  al  qur’an  yang  diulang

berkali-kali  di  beberapa  surat.  Akan  tetapi  pengulangan  cerita
dalam al qur’an tersebut memiliki makna dan tujuan. Pengulangan
di sini bukan berarti mengulangi secara hakiki, yakni secara lafat
yang  sama,  akan  tetapi  dengan  gaya  yang  berbeda  dan
mengandung makna serta tujuan yang bermacam-macam. 

Kisah nabi adam alaihis salam, kita temukan dalam al qur’an
diulang  sebanyak  6  kali.  Kisah  nabi  Ibrahim  alaihis  salam  kita
temukan  diulang-ulang  sebanyak  20  kali  dengan  tujuan  dan
pelajaran yang bermacam-macam, tentang pembangunan ka’bah,
haji, tauhid dan lain-lain.

Pengulangan susunan kata dalam al qur’an.
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Pengulangan susunan kata dalam al qur’an ini mengandung
keistimewaan  dan  rahasia  balaghoh  al  qur’an.  Pengulangan  ini
terkadang berbentuk sama tanpa penambahan atau pengurangan.
Seperti ayat ذب ب  ء  أ آ dalam surat ar rohman, dengan ف
tujuan  mengingatkan  besarnya  nikmat  Allah,  dan  banyaknya
manusia yang lupa bahkan ingkar terhadap nikmat tersebut.

C.      Hikmah Pengulangan Kisah Dalam Al-qur’an
Didalam  kitab  suci  al-qur’an  banyak  sekali  kisah-kisah  yang

disebutkan  berulang-ulang.  Hanya  saja  pengulangan  kisah-kisah  Itu
dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal tersebut mengandung hikmah
yang antara lain:

1)        Menjelaskan ketinggian mutu sastra balaghah al-Qur’an, terbukti
bisa  mengungkapkan  kisah  sampai  beberapa  kali  tetapi  dalam
ungkapan  yang  berlainan  sehingga  tidak  membosankan  bahkan
mengasikkan pendengarnya.

2)        Membuktikan  ketinggian  mukjizat  al-Qur’an,  yakni  bisa
menjelaskan satu makna (satu kisah) dalam berbagai bentuk kalimat
yang bermacam-macam.

3)        Untuk  lebih  memperhatikan  kepada  pentingnya  kisah-kisah  al-
qur’an  sehingga  perlu  disebutkan  dengan  berulang-ulang  sampai
beberapa kali agar dapat lebih meresap terpatri dalam hati sanubari. 

4)        Menunjukkan  perbedaan  tujuan  dari  tiap-tiap  kali  pengulangan
penyebutan  kisah  al-Qur’an  itu,  sehingga  menunjukkan  banyaknya
tujuan penyebutan kisah sebanyak pengulangannya.

D.      Pertalian Kisah Dengan Hajat Hidup Manusia
Dari uraian diatas kita dapat mengambil gambaran bahwa kisah

dalam al-Qur’an mempunyai multi fungsi, selain berisi pelajaran yang
amat  berharga,  juga  berfungsi  mengokohkan  akidah  tauhid  dan
sekaligus  menenteramkan  jiwa,  bahkan  dapat  berfungsi  sebagai
penghibur terutama bila menghadapi tantangan keras dari umat dan
penolakan mereka. Jika demikian halnya maka eksistensi kisah dalam
al-Qur’an  mempunyai  kaitan  yang  sangat  erat  dengan  hajat  hidup
umat manusia. Selain itu kisah dalam al-qur’an lebih mengutamakan
pelajaran,  pendidikan dan dakwah,  yang pada kenyataannya sangat
dibutuhkan manusia.

E.       Kisah-kisah dalam Al-Qur’an.
1.    Kisah tentang Nabi Sulaiman yang terdapat dalam Al-Qur’an surat

An-Naml ayat 36, yaitu:
 “(Maka  tatkala  utusan  itu  sampai)  utusan  ratu  Balqis  yang

membawa  hadiah  berikut  dengan  pengiring-pengiringnya (kepada
Sulaiman.  Sulaiman  berkata,  "Apakah  patut  kalian  menolong  aku
dengan harta?, apa yang diberikan Allah kepadaku)  berupa kenabian
dan  kerajaan (lebih  baik  daripada  apa  yang  diberikan-Nya  kepada
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kalian)  yakni  keduniaan yang diberikan kepada kalian (tetapi  kalian
merasa  bangga  dengan  hadiah  kalian  itu)  karena  kalian  merasa
bangga dengan harta keduniaan yang kalian miliki”.

2.    Kisah tentang Luqman Al-Hakim yang terdapat dalam Al-Qur’an surat
Luqman ayat 13, yaitu:      

“(Dan)  ingatlah (ketika  Luqman  berkata  kepada  anaknya,  di
waktu ia menasihatinya, "Hai anakku)  lafadz bunayya  adalah bentuk
tashghir  yang  dimaksud  adalah  memanggil  anak  dengan  nama
kesayangannya (janganlah  kamu  mempersekutukan  Allah,
sesungguhnya  mempersekutukan)  Allah  itu (adalah  benar-benar
kedzaliman yang besar.") Maka anaknya itu bertobat kepada Allah dan
masuk Islam”.

3.    Kisah tentang Baiat Ridwan yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-
Fath ayat 10, yaitu:

 “(Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu)
yaitu  melakukan  baiat  Ridwan  di  Hudaibiah (sesungguhnya  mereka
berjanji setia kepada Allah)  pengertian ini sama dengan makna yang
terkandung dalam ayat lainnya, yaitu rman-Nya, "Barang siapa yang
menaati  rasul,  sesungguhnya  ia  telah  menaati  Allah."  (Tangan
kekuasaan Allah berada di atas tangan mereka) yang berbaiat kepada
Nabi  saw.  Maksudnya,  bahwa  Allah  swt.  menyaksikan  pembaiatan
mereka, maka Dia kelak akan memberikan balasan pahala-Nya kepada
mereka (maka barang siapa yang melanggar janjinya)  yakni merusak
baiatnya (maka sesungguhnya ia hanya melanggar)  karena itu akibat
dari pelanggarannya akan menimpa (dirinya sendiri dan barang siapa
menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya)  dapat
dibaca Fasaya`tiihi atau Fasanu`tiihi, kalau dibaca Fasanu`tihi artinya,
Kami akan memberinya (pahala yang besar)”.

F.       Faedah-faedah dari Qashash Al-Qur’an
Diantara faedah-faedah dari kisah atau Qashash Al-Qur’an, ialah:

1. Menjelaskan dasar-dasar dakwah agama Allah SWT dan menerangkan
pokok-pokok syari’at yang disampaikan oleh para Nabi.

2. Menetapkan kenabian Muhammad SAW. 
3. Mengkokohkan  hati  Rasul  dan  hati  umat  Muhammad  SAW  dalam

beragama dengan agama Allah SWT dan menguatkan kepercayaan
para mukmin tentang datangnya kebathilan.

4. Mengabadikan  usaha-usaha  para  Nabi-nabi  dahulu  dan  pernyataan
bahwa Nabi-nabi terdahulu adalah benar.

5. Memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, dalam dakwahnya
dengan dapat menerangkan keadaan-keadaan umat yang telah lalu.

6. Menyikapi  kebohongan  Ahlul  Kitab  yang  telah  menyembunyikan  isi
kitab mereka yang masih murni.

7. Menarik perhatian mereka yeng diberikan pelajaran.
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Ilmu Aqsam Al-Qur’an

Pengertian Aqsam Al-Qur’an

Secara  bahasa  aqsam adalah  bentuk  jamak  dari  qasam yang
berarti  al-hilf  dan  al-yamin, yang  berarti  sumpah.  Bentuk  asli  dari
qasam  adalah  dengan  menggunakan  kata
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kerja aqsama  atau ahlafa yang  dimuta’adi(transitif)kan
kepada muqsam  bih  (sesuatu  yang  digunakan  untuk
bersumpah) dengan  huruf ba,  setelah  itu  baru  disebutkan muqsam

‘alaih  (sesuatu  yang  karena  sumpah  diucapkan),  atau  disebut  juga

dengan jawab qasam.
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  sumpah  (aqsam)  berarti  dengan

pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersakasi  kepada Tuhan atau sesuatu

yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.

Abu al-Qosim al-Qusyairiy menerangkan bahwa rahasia Allah swt. menyebutkan

kalimat  qasam atau  sumpah  dalam  Kitab-Nya  adalah  untuk  menyempurnakan  serta

menguatkan hujjah-Nya, dan dalam hal ini, kalimat  qasam memiliki dua keistimewaan,

yaitu  pertama  sebagai  syahadah atau  persaksian  serta  penjelasan  dan  kedua sebagai

qasam atau sumpah itu sendiri.

Sedangkan  menurut  Manna’  al-Qattan,  qasam adalah  sebagai
pengikat  jiwa  (hati)  agar  melakukan atau  tidak  melakukan sesuatu,
dengan suatu makna  yang dipandang besar atau agung, baik secara
hakiki  maupun  i’tiqadi oleh  yang  bersumpah  itu.  Bersumpah  juga

dinamakan dengan al yamin (tangan kanan), karena orang Arab ketika
sedang bersumpah memegang tangan kanan sahabatnya. 

Jika demikian, maka pengertian aqsamul Qur’an adalah salah satu dari ilmu-ilmu

tentang  al-Qur’an  yang mengkaji  tentang  arti,  maksud,  hikmah,  dan  rahasia  sumpah-

sumpah Allah yang terdapat dalam al-Qur’an.

B.     Huruf-huruf Qasam

Huruf-huruf  yang  digunakan  untuk  qasam (sumpah)  ada  tiga
macam, yaitu :

1.      Huruf wawu, seperti dalam firman Allah swt . :

حى ى﴾١﴿و لي إذ  ﴾٢﴿و
“Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila

telah sunyi (gelap)”. (QS. adh-Dhuha [93] : 1-2)
2.       Huruf ba’, seperti firman Allah swt. :
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ة يا ي  ﴾١﴿ أقس 
“Aku bersumpah demi hari kiamat”. (QS. al-Qiyamah [75] : 1)

3.      Huruf ta’, seperti firman Allah swt. :

رو ما ك ت س  له  ﴾٥٦﴿تا

“Demi  Allah,  sesungguhnya  kamu  akan  ditanyai  tentang  apa  yang

telah kamu ada-adakan”. (QS. an-Nahl [16] : 56)

C.    Macam-macam Qasam dalam Al-Qur’an

Sumpah dalam al-Qur’an terbagi dua macam:13[5] 
1.      Zhahir, yaitu  sumpah  yang  di  dalamnya  disebutkan ’il

qasam dan muqsam bih nya,  atau  qasam yang tidak disebutkan  ’il

qasamnya,  tapi  diganti  dengan  huruf   ba’, wawu, ta’.  Seperti  rman

Allah swt. : 

ة يا ي  ة﴾١﴿ أقس  ل ا     ﴾٢﴿ و أقس 
“Aku bersumpah demi hari  kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa

yang Amat menyesali (dirinya sendiri).”14[6] (QS. al-Qiyamah [75] : 1-
2)

2.      Mudhmar, yaitu sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan ’il qasam

dan tidak pula muqsam bih, tapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang

masuk pada jawab qasam. Seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran
ayat 186

س    بل ف أ وأن

“Kamu  sungguh-sungguh  akan  diuji  terhadap  hartamu  dan  dirimu”.

(QS. Ali Imran [3] : 186)

D.    Unsur-unsur Qasam

Unsur-unsur qasam dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai
berikut.15[7]

13
14
15
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1.      Muqsim

Muqsim adalah pelaku yang mengucapkan sumpah.

2.      Adat Qasam

Adat qasam adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk

bersumpah,  baik  menggunakan  ’il  qasam maupun  huruf  seperti

wawu, ba’, ta’. Perangkat qasam baik yang berbentuk uqsimu ataupun

ahlifu harus  disertai  dengan  huruf  ba’ seperti  yang  terdapat  pada

dalam surat an-Nahl.

مان د أ له ج ا  وأقسم 
“Mereka bersumpah dengan nama Allah” (QS. an-Nahl [16] : 38)

3.      Muqsam Bih

Muqsam  bih yaitu  sesuatu  yang  dijadikan  sumpah  sebagai

penguat pembicaraan. Sumpah dalam al-Qur’an ada kalanya dengan

memakai  nama  yang  Agung  (Allah),  dan  ada  kalanya  dengan

menggunakan nama-nama ciptaan-Nya.

Umat Islam dilarang bersumpah dengan menyebut nama selain

Allah. Seperti yang telah disabdakan Rasulullah saw.

ر و  ر  له فقد ك ر ا ن حل بغ
“Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah ka r atau

berbuat syirik.” (HR. Ibnu Hibban dan Tirmidzi)

4.      Muqsam ‘Alaih (Jawab Qasam)

Muqsam ‘alaih yaitu isi atau bentuk berita yang dilakukan dalam

bersumpah  atau  sesuatu  yang  disumpahkan,  berfungsi  sebagai

jawaban dari qasam. Seperti rman Allah,

ي﴾١﴿ ح رآ  لي﴾٢﴿و مر م      ﴾٣﴿إن 
“Yaa siin Demi.  Al  Quran yang penuh hikmah.  Sesungguhnya kamu

salah seorang dari rasul-rasul" (QS. Yaasiin [36] : 1-3)

E.     Fungsi dan Urgensi Aqsam Al-Qur’an
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Qasam adalah  taukid yang  terkenal  untuk  menekankan

kebenaran apa yang kita sebut. Al-Qur’an diturunkan untuk segenap

manusia  yang  menanggapi  Al-Qur’an  dengan  bermacam-macam

keadaan.  Ada  yang ragu-ragu,  ada  yang menolak,  ada yang sangat

menantang,  maka  dikuatkan  dengan  sumpah,  adalah  untuk

menghilangkan keragu-raguan itu. Menurut syaikh manna’ al-qatthan,

qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk

memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. 

F.     Hikmah Qasam dalam Al-Qur’an

Diantara  hikmah-hikmah  adanya  qasam di  dalam  al-Qur’an  adalah

sebagai berikut.

1.      Untuk menegaskan kebenaran al-Qur’an.

2.      Salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan agar lawan bicara

dapat percaya dan menerima.

3.      Menjelaskan betapa agungnya al-muqsam bih dan betapa pentingnya

al-muqsam ‘alaih.

4.      Allah  menggunakan  beberapa  benda  sebagai  sumpah-Nya,

dimaksudkan  agar  manusia  memperhatikan  kebesaran Allah  melalui

ciptaan-Nya. Dengan begitu manusia merasa rendah di hadapan Allah.

5. Mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah.
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