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Kata Pengantar
.  علمه ابليان،  خلق اإلنسان، احلمد هلل اذلي علم القرآن
والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه ومن وااله
ً
 وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال. تسليما يرىض به الرمحن
ً
 وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل املبعوث.رشيك هل ابلاهر الربهان
- أما بعد. إىل اإلنس واجلان
Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah SWT, penulis
dapat menghantarkan kepada para pembaca sebuah buku dengan
judul Kuliah Ulumul Qur’an.
Buku ini disusun pertama dan utama sekali sebagai buku
teks mata kuliah Ulumul Qur’an untuk para mahasiswa yang
mengambil mata kuliah Ulumul Qur’an atau Studi Al-Qur'an baik
pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri seperti UIN, IAIN,
dan STAIN maupun pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
Tetapi buku ini juga ditujukan untuk mahasiswa dari perguruan
tinggi mana saja dan masyarakat luas yang ingin memahami
tentang Al-Qur'an.
Yang dimaksud dengan Ulumul Qur’an adalah ilmu-ilmu
yang membahas segala sesuatu tentang Al-Qur’an, mulai dari
pengertian Al-Qur’an, pengertian wahyu, sejarah turunnya AlQur’an, makkiyah dan madaniyah, yang pertama dan terakhir
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diturunkan, sejarah pengumpulan Al-Qur’an, ayat-ayat dan suratsurat Al-Qur’an, latar belakang turunnya ayat atau kelompok ayat
tertentu, turunnya Al-Qur’an dalam tujuh huruf, qirâât Al-Qur’an,
nâsikh mansûkh, muhkam dan mutasyâbih, munâsabah dalam AlQur’an, kisah-kisah dalam Al-Qur’an, mukjizat Al-Qur’an, dan lain
sebagainya sampai kepada pembahasan tentang tafsir Al-Qur’an.
Buku ini disajikan dalam bahasa yang sederhana, mudah
dimengerti, dan pembahasan bab demi bab tidak terlalu panjang
tetapi juga tidak terlalu ringkas. Bagi yang ingin mendalaminya
lebih lanjut dapat merujuk langsung kepada kitab-kitab atau bukubuku Ulumul Qur’an seperti yang terdapat dalam kepustakaan.
Demikianlah, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.
Selamat membaca.
Wallahu Waliyut Taufîq. Wassalâm.
Yogyakarta, 30 Mei 2013
Penulis

Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A.
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A. PENGERTIAN ULUMUL QUR’AN
Yang dimaksud dengan Ulumul Qur’an (‘Ulûm Al-Qur’an)
adalah ilmu-ilmu yang membahas segala sesuatu tentang AlQur’an, mulai dari pengertian Al-Qur’an, pengertian wahyu, sejarah
turunnya Al-Qur’an, sejarah pengumpulan Al-Qur’an, makkiyah
dan madaniyah, latar belakang turunnya ayat atau kelompok ayat
tertentu, kisah-kisah dalam Al-Qur’an, mukjizat Al-Qur’an dan lain
sebagainya sampai kepada pembahasan tentang tafsir Al-Qur’an.
Pengertian Ulumul Qur’an seperti yang disebutkan dalam
alinea di atas dapat kita temukan dalam definisi yang dibuat oleh
para ulama Ulumul Qur’an walaupun tidak dengan ungkapan
yang persis sama. Sebagai contoh mari kita lihat beberapa definisi
berikut ini:
1.

Mannâ’ al-Qaththân:

العلم اذلي يتناول األحباث املتعلقة بالقرآن من حيث
 ومعرفة امليك، ومجع القرآن وترتيبه،معرفة أسباب الزنول
َ ْ ُ
 إىل غري،والمحك ِم واملتشابه
، وانلاسخ واملنسوخ،واملدين
1
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ذلك مما هل صلة بالقرآن

1

“Ilmu yang meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan AlQur’an, baik dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turun ayat,
pengumpulan Al-Qur’an dan penyusunannya, pengetahuan tentang
makki dan madani, nâsikh dan mansûkh, muhkam dan mutasyâbih
dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Qur’an.”
2.

Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni

مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوهل وترتيبه
ومجعه وكتابته وقراءته وتفسريه وإعجازه وناسخه
. ومنسوخه ودفع الشبه عنه وحنو ذلك
2

“Beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur’an alKarim, baik dari segi turunnya, susunannya, pengumpulannya,
penulisannya, qirâahnya, tafsirnya, kemukjizatannya, nâsikh dan
mansûkhnya, dan menolak tuduhan-tuduhan terhadapnya dan lainlain semacamnya.”
Jika ditinjau dari segi bahasa semata, maka semua ilmu yang
berkaitan dengan Al-Qur’an dapat disebut sebagai Ulumul Qur’an.
Tetapi di dalam sejarah ilmu ini, ilmu-ilmu yang sekali pun berasal
dari kajian tentang Al-Qur’an, tetapi sudah menjadi ilmu sendiri,
tidak dimasukkan dalam kategori Ulumul Qur’an. Misalnya ilmu
fiqh dan ushul fiqh, sekalipun pada awalnya ilmu itu lahir dari kajian
terhadap ayat-ayat tentang masalah hukum dalam Al-Qur’an, tetapi
karena sudah berkembang sedemikian rupa dan sudah menjadi
ilmu sendiri, maka kedua ilmu tersebut tidak dimasukkan dalam
kajian Ulumul Qur’an. Demikian juga ilmu nahwu dan sharf, sekali
pun pada awalnya bermula dari kajian terhadap bahasa Al-Qur’an,
1
Mannâ’ al-Qaththân Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyâdh: Muassasah ar-Risâlah,
1976), hlm. 15.
2
Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut:
Dâr ‘Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), Jld I, hlm. 20.
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tetapi karena sudah berkembang demikian rupa sehingga menjadi
ilmu berdiri sendiri, maka ilmu nahwu dan sharf tidak dimasukkan
dalam bagian dari Ulumul Qur’an. Begitu juga ilmu aqidah atau
ilmu tauhid, sekali pun pada mulanya berawal dari pemahaman
terhadap ayat-ayat Al-Qur’an menyangkut masalah aqidah, tetapi
karena sudah berdiri sendiri, maka ilmu ini tidak dimasukkan
dalam bagian Ulumul Qur’an.

B. 	RUANG LINGKUP ULUMUL QUR’AN
Ruang lingkup Ulumul Qur’an adalah segala pembahasan
mengenai Al-Qur’an baik langsung maupun tidak langsung. Dalam
buku ini, ruang lingkup Ulumul Qur’an dapat terlihat dalam daftar
isi sebelumnya. Mula-mula dibahas tentang pengertian Al-Qur’an,
baik secara etimologis maupun terminologis, termasuk di dalamnya
tentang wahyu. Kemudian dibahas tentang bagaimana cara AlQur’an turun dari Allah SWT ke Lauh Mahfûzh, dari Lauh Mahfûzh
ke Baitul ‘Izzah di langit dunia, dan dari Baitul ‘Izzah kepada
Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dibahas tentang makkiyah
dan madaniyah, apa yang menjadi ukuran satu surat atau ayat
dikelompokkan menjadi makkiyah dan madaniyah, apakah tempat
turunnya, waktu turunnya atau sasaran kepada siapa pesan-pesan
Al-Qur’an disampaikan. Para ulama juga tidak lupa membahas
tentang ayat yang pertama dan terakhir turun secara mutlak dan
juga yang pertama dan terakhir turun dalam tema-tema tertentu.
Pembahasan dilanjutkan tentang sejarah pengumpulan AlQur’an, baik dari sisi hafalan dan penulisannya, mulai dari zaman
Rasulullah SAW, zaman Khalifah Abu Bakar ash-Shiddîq dan
zaman Khalifah Utsmân ibn ‘Affân. Tidak lupa pada bagian ini
dikemukakan beberapa tuduhan tentang pengumpulan Al-Qur’an
dan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Seterusnya
dibahas tentang ayat dan surat, berapa jumlah ayat dan suratsurat Al-Qur’an, susunan ayat dan surat-surat, dan juga penamaan
masing-masing surat, apakah susunan dan penamaan itu bersifat
tauqîfi atau taufîqi?
3
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Selanjutnya dibahas tentang asbâb an-nuzûl yaitu peristiwa yang
terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad
SAW kemudian turun Al-Qur’an (satu ayat atau beberapa ayat atau
satu surat) meresponnya. Juga dibahas tentang turunnya Al-Qur’an
dalam tujuh huruf sebagaimana yang disebutkan dalam hadits
Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan tujuh huruf tersebut,
apakah tujuh dialek bahasa Arab, atau ada pengertian lain. Para
ulama tidak satu kata dalam masalah ini. Sejalan dengan itu juga
dibahas tentang qirâah atau cara baca Al-Qur’an yang bersumber
dari cara baca Rasulullah SAW. Qirâah mana yang dapat diterima
dan mana yang ditolak, apa kriterianya dan siapa saja imam-imam
qirâah yang masyhur.
Selanjutnya dibahas tentang nâsikh mansûkh, apakah terdapat
nâsikh mansûkh dalam Al-Qur’an. Sebagian ulama menolak adanya
nâsikh mansûkh dalam Al-Qur’an, sebagian lagi menerima bahkan
sangat mudah menetapkan satu ayat dimansukh oleh ayat-ayat yang
lain, sehingga jumlah nâsikh mansûkh sangat banyak, tetapi ada juga
yang ambil jalan tengah, yaitu menerima dengan sangat selektif
setelah mencoba menggabungkan ayat-ayat yang kelihatannya
bertentangan dengan menggunakan pendekatan tahapan hukum,
takhshîsh hukum yang umum dan sejenisnya. Kemudian dibahas
tentang muhkam dan mutasyâbih, apa yang dimaksud dengan
muhkam dan mutasyâbih, apa saja aspek-aspek tasyâbuh, bagaimana
sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyâbihât, dan apa hikmah
dengan adanya ayat-ayat mutasyâbihât dalam Al-Qur’an. Tidak lupa
juga dibahas tentang munâsabah dalam Al-Qur’an, yaitu hubungan
antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Hubungan
antara satu surat dengan surat sebelum dan sesudahnya. Dan juga
dibahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur’an, macam-macam
kisah di dalam Al-Qur’an, kenapa beberapa bagian dari kisah AlQur’an diulang-ulang dalam beberapa tempat, apakah ada kisahkisah dalam Al-Qur’an yang fiktif?
Mukjizat Al-Qur’an juga merupakan pembahasan sendiri.
Dibahas tentang mukjizat Al-Qur’an dari aspek bahasa, sejarah,
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ramalan masa depan dan aspek ilmu pengetahuan. Terakhir dibahas
tentang tafsir Al-Qur’an, pengertian tafsir, bentuk, metode dan
corak atau warna penafsiran. Termasuk juga dalam pembahasan
ini pembahasan tentang Tafsir Al-Qur’an tematis atau at-tafsîr almaudhû’i.
Demikianlah gambaran ringkas ruang lingkup pembahasan
Ulumul Qur’an dalam buku ini. Memang belum semua ruang
lingkup pembahasan Ulumul Qur’an digambarkan, masih ada
tema-tema lain seperti amtsâl Al-Qur’an (perumpamaan di dalam
Al-Qur’an), aqsâm Al-Qur’an (sumpah-sumpah dalam Al-Qur’an),
jadal Al-Qur’an (debat-debat dalam Al-Qur’an dan pembahasan lain
yang lebih sepesifik seperti huruf-huruf potong di dalam Al-Qur’an,
tentang muthlaq dan muqayyad, ‘âm dan khâsh, mantûq dan mafhûm
dan lain sebagainya yang belum dibahas. Bagi pembaca yang
berminat lebih mendalami lagi silahkan membaca langsung dalam
berbagai kitab ulum Al-Qur’an yang tersedia di perpustakaan.

C. PEMBUKUAN DAN PEMBAKUAN ULUMUL QUR’AN
Rasulullah SAW dan para sahabat tentu lebih tahu tentang
Al-Qur’an dan Ulumul Qur’an dibandingkan dengan para ulama
mana pun yang datang kemudian. Akan tetapi pengetahuan
mereka belum lagi tersusun dalam bentuk disiplin ilmu seperti
yang dikenal belakangan dan belum ditulis dalam buku sendiri
karena mereka belum memerlukannya.3
Namun demikian aktifitas para sahabat semenjak zaman
Rasulullah SAW dalam menghafal, menulis dan menafsirkan AlQur’an sudah merupakan cikal bakal lahirnya Ulumul Qur’an.
Setiap ayat Al-Qur’an turun Nabi menyampaikannya kepada para
sahabat, lalu mereka menghafal dan sebagian menuliskannya, lebihlebih para sahabat yang dapat tugas langsung dari Nabi sebagai
penulis Al-Qur’an.

3

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, I: 21.
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Para penulis wahyu yang masyhur antara lain: Abu Bakar ashShiddîq (w. 13 H), `Umar ibn al-Khathâb (w. 23 H), `Utsmân ibn
Affân (w. 35 H), `Ali ibn Abi Thâlib (w. 40 H), Mu`awiyah ibn Abi
Sufyân (w. 60 H), Zaid ibn Tsâbit (w. 45 H), Ubayya ibn Ka`ab (w. 32
H), Khâlid ibn al-Walîd (w. 23 H), dan Tsâbit ibn Qais--radhiyallahu
‘anhum4. Ada yang menjadi penulis wahyu sejak periode Makkah
dan ada yang hanya pada periode Madinah. Di samping penulis
wahyu resmi yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, kita menyakini
tentu masih ada sahabat lain yang dengan inisiatif sendiri
menuliskannya.
Kemudian Al-Qur’an dikumpulkan dalam satu Mushaf pada
zaman Abu Bakar ash-Shiddîq, dan disempurnakan penulisan
dan pengumpulannya dalam satu mushaf pada zaman ‘Utsmân
ibn ‘Affân dengan satu sistem penulisan yang disebut ar-rasm al’utsmâni. Dengan demikian satu cabang dari Ulumul Qur’an sudah
dimulai yaitu ilmu rasmi al-Qur’an yang mencakup penulisan dan
penyusunan ayat dan surat.
Sementara itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Qur’an
sudah ditafsirkan oleh Nabi sendiri, kemudian sepeninggal beliau
diteruskan oleh para sahabat. ‘Ali ibn Abi Thâlib (w. 40 H), ‘Abdullah
ibn ‘Abbâs (w. 68 H), ‘Abdullah Ibn Mas’ûd (w. 32 H) dan Ubay
ibn Ka’ab (w. 32 H) adalah di antara para sahabat yang terkenal
banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dibandingkan dengan
sahabat-sahabat yang lain.5 Dengan demikian di samping ilmu
rasm Al-Qur’an sudah dimulai juga ‘ilmu tafsîr Al-Qur’an. Dalam
menafsirkan Al-Qur’an tentu juga para sahabat sudah membahas
tentang asbâbun nuzûl, nâsikh mansûkh dan gharâib Al-Qur’an dan
semacamnya yang nanti menjadi bagian dari Ulumul Qur’an.
Tafsir pada masa sahabat ini belum merupakan ilmu sendiri,
masih merupakan bagian dari riwayat-riwayat hadits yang
4
Subhi ash-Shalih, Mabâhits fî `Ulûm Al-Qur`an (Beirut:Dâr al`Ilmi li al- Malâyîn,
1977) hlm 70.
5
Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an
(Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2003), juz 1 hlm. 187.
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berserakan, belum sistematis seperti tafsir yang kita kenal sekarang
dan belum mencakup keseluruhan ayat-ayat Al-Qur’an serta
pembahasannya juga belum luas dan mendalam.6 Pada masa
tabi’in pun tafsir Al-Qur’an masih bagian dari hadits seperti zaman
sahabat.
Dalam perkembangan selanjutnya tafsir dipisahkan dari
kandungan kitab hadits dan menjadi kitab sendiri. Para ulama seperti
Ibn Mâjah (w. 273 H), Ibn Jarîr at-Thabari (w. 310 H), Abû Bakar ibn
Al-Munzir an-Naisabûri (w. 318 H) dan lain-lain mengumpulkan
riwayat-riwayat yang berisi tafsir dari Nabi, sahabat dan tabi’in
dalam kitab sendiri. Riwayat-riwayat yang dikumpulkan itu sudah
mencakup keseluruhan ayat-ayat Al-Qur’an dan disusun sesuai
dengan sistematika mushaf. Bentuk penafsiran yang dirintis Ibn
Jarîr dan mufasir lain pada masa awal pembukuan tafsir inilah yang
kemudian di kenal dengan bentuk at-tafsîr bi al- ma’tsûr.7
Contoh kitab-kitab tafsir yang menggunakan bentuk at-tafsîr
bi al- ma’tsûr ini antara lain adalah: (1) Muhammad Ibn Jarîr athThabari (w. 310 H), Jâmi’ al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur’ân; (2) Abu al-Laits
Nâshir ibn Muhammad as-Samarqandi (w.373 H), Bahr al-‘Ulûm;
dan (3) Abu Ishaq Ahmad ibn Ibrâhim ats-Tsa’labi (w. 427 H), alKasysyâf wa al-Bayân ‘an Tafsîr Al-Qur’ân.8
Sementara itu, di samping ilmu tafsir, para ulama pun mulai
menulis beragam tema yang berkaitan dengan Al-Qur’an. Ali ibn
al-Madini (w. 234 H) gurunya Imam Bukhâri, menulis tentang
Asbâb an-Nuzûl; Abu ‘Ubaid al-Qâsim ibn Salâm (w. 224 H) menulis
tentang Nâsikh Mansûkh. Keduanya ulama abad ke-3: Pada abad
ke-4 muncul Abu Bakar as-Sijastâni (w. 330 H) menulis tentang
Gharîb Al-Qur’an; Abu Bakar Muhammad ibn al-Qâsim al-Anbâri
(w. 328 H) menulis tentang Sab’ah Ahruf, penulisan mushaf, jumlah
bilangan surat dan ayat dalam Al-Qur’an, ‘Ali ibn Ibrâhim ibn
6
Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 17-18.
7
Muhammad Husain adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn (Kairo: Dar al-Kutub
al-Hadîtsah, 1976), jilid I, hlm. 141-142.
8

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn..., I:204.
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Sa’îd yang populer dengan sebutan al-Jaufi (w. 330 H), menulis
kitab al-Burhân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, terdiri dari 30 jilid, tetapi hanya
ditemukan sampai sekarang 15 jilid saja. Inilah kitab pertama yang
secara khusus membahas cabang ilmu ini.
Pada abad ke-5 muncul ‘Ali ibn Ibrâhîm ibn Sa’îd al-Hûfi ( w.
430 H) menulis tentang ‘Irâb Al-Qur’an; Abu ‘Amr ad-Dâni (w. 444
H) menulis tentang Qirâât Al-Qur’an. Pada abad ke-6 muncul Abu
al-Qâsim ibn Abd ar-Rahmân as-Subaili (w. 581 H) menulis tentang
Mubhamât Al-Qur’an; Ibn al-Jauzi (w. 597 H) menulis tentang ‘Ajâib
Al-Qur’an. Pada abad ke-7 penulisan bagian ilmu-ilmu Al-Qur’an
berkembang terus. Pada abad ini muncul Alamuddin as-Sakhâwi
(w. 643 H) menulis tentang ilmu Qirâât; Ibn ‘Abd as-Salâm (w. 660 H)
menulis tentang ilmu Majâz Al-Qur’an. 9 Itulah beberapa di antara
ulama yang menulis bagian-bagian tertentu dari Ulumul Qur’an
sampai abad ketujuh. Tentu tidak semuanya disebutkan dalam
kesempatan ini.
Pada abad ke-8 muncul Al-Imâm Badr ad-Dîn Muhammad ibn
Abdillah az-Zarkâsyi (745-794 H) menulis kitab al-Burhân fi ‘Ulûm
al-Qur’an. Inilah kitab kedua yang disusun khusus untuk cabang
ilmu ini yaitu Ulumul Qur’an. Zarkasyi membahas 47 tema Ulumul
Qur’an mulai tentang Abâbun Nuzûl, Munâsabah, Makki Madani,
Qirâât dan lain-lain sampai masalah Adawât. Dua jilid tebal 528+532
halaman.
Pada abad ke-9 muncul Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn Abd Ar-Rahmân
As-Suyûthi (849- 911 H). Pada tahun 872 H beliau selesai menulis
kitab at-Tahbîr fî ‘Ulûm Al-Qur’an. Dalam buku ini as-Suyûthi
membahas 102 masalah Ulumul Qur’an. Tetapi rupanya as-Suyûthi
belum puas sehingga beliau menyusun kembali sebuah buku yang
lebih mendalam dan sistematis pembahasannya, diberi judul AlItqân fî ‘Ulûm Al-Qur’an. Suyuthi membahas 80 tema dimulai dengan
Makki Madani, Awal mâ Nuzila Akhir mâ Nuzila, Asbâbun Nûzul, I’jâz
Al-Qur’an dan lain-lain sampai tentang Thabaqât al-Mufassirîn.
9
Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm Al-Qur’an …hlm. 24-25; Rosihon Anwar,
Ulum Al-Qur’an (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.19-22.
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Empat jilid sedang 331+356+335+305 halaman. Kitab karya asSuyûthi ini dinilai oleh para ulama sebagai puncak karya tentang
Ulumul Qur’an. Dengan meninggalnya as-Suyuthi sepertinya
berhenti pulalah perkembangan Ulumul Qur’an. 10
Barulah pada abad ke-14 penulisan tentang Ulumul Qur’an
bergairah kembali. Para ulama mulai menulis kembali beberapa
karya tentang Ulumul Qur’an, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Syeikh Thâhir Al-Jazâiri yang menyusun kitab at-Tibyân fi Ulûm
Al-Qur’an, selesai pada tahun 1335 H.
2. Jamâluddîn A’l-Qâsimy (w. 1332 H) yang menyusun kitab
Mahâsin at-Ta’wîl. Juz pertama kitab ini dikhususkan untuk
pembicaraan Ulumul Qur’an.
3. Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, yang menyusun kitab
Manâhil Al-Irfân fî Ulum Al-Qur’an (2 jilid).
4. Muhammad ‘Ali Salâmah yang menyusun kitab Manhaj AlFurqân fî ‘Ulûm Al-Qur’an.
5. Syeikh Tanthâwi Jauhari yang menyusun kitab al-Jawâhir fî
Tafsîr Al-Qur’an dan Al-Qur’an wa ‘Ulûm ‘Ashriyyah.
6. Musthafa Shadiq Ar-Râfi’i yang menyusun kitab I’jâz Al-Qur’an.
7. Ustadz Sayyid Quthub yang menyusun kitab at-Tashwîr al-Fani
fi Al-Qur’an.
8. Ustadz Malik bin Nabi yang menyusun kitab az-Zâhirah AlQurâniyah. Kitab ini sangat penting dan banyak bicara mengenai
wahyu.
9. Sayyid Imam Muhammad Rasyîd Ridhâ yang menyusun kitab
Tafsîr Al-Qur’an Al-Hakîm yang terkenal pula dengan nama
Tafsîr Al-Manâr. Di dalamnya banyak juga penjelasan tentang
Ulumul Qur’an.
10. Syeikh Muhammad Abdullah Darrâz yang menyusun kitab anNaba’ al-’Azhîm ‘an Al-Qur’an Al-Karim: Nazharât Jadîdah fî AlQur’an.

10 Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm Al-Qur’an …hlm. 30; Rosihon Anwar, Ulum
Al-Qur’an…, hlm.23.
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11. Shubhi As-Shâlih, Guru Besar Islamic Studies dan Fiqhu Lugah
pada Fakultas Adab Universitas Libanon, yang menyusun kitab
Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an. Kitab ini selain membahas Ulum
Al-Qur’an, juga menanggapi secara ilmiah pendapat-pendapat
orientalis yang dipandang salah mengenai berbagai masalah
yang berhubungan dengan Al-Qur’an.
12. Syeikh Mahmûd Abu Daqiqi yang menyusun kitab ‘Ulûm AlQur’an.
13. Syeikh Muhammad ‘Ali Salâmah, yang menyusun kitab Manhaj
al-Furqân fî ‘Ulûm Al-Qur’an.
14. Muhammad Al- Mubarak yang menyusun kitab Al-Manhal AlKhâlid.
15. Muhammad Al-Ghazali yang menyusun kitab Nazharât fî AlQur’an.
16. Syeikh Muhammad Musthafa al-Marâghi yang menyusun
sebuah risalah yang menerangkan kebolehan kita
menerjemahkan Al-Qur’an. Ia pun menulis kitab Tafsir AlMarâghi.11
17. Muhammad Husain Adz-Dzahabi, menulis kitab at-Tafsîr wa alMufassirûn.
18. Mannâ’ Khalil al-Qaththân, menulis kitab Mabâhits fî ‘Ulûm AlQur’an.
19. Muhammad ‘Ali Ash-Shabûni, menulis kitab At-Tibyân fî ‘Ulûm
Al-Qur’an.
20. Muhammad Abu Syahbah, menulis kitab al-Madkhal li Dirâsah
Al-Qur’an Al-Karîm.
Demikianlah pembukuan dan pembakuan Ulumul Qur’an yang
terlihat dari perkembangan penulisan kitab-kitab tentang Ulumul
Qur’an sepanjang masa dari abad permulaan hijriyah sampai abad
keempat belas hijriyah. Buku-buku tentang Ulumul Qur’an karya
para ulama dan sarjana Indonesia belum ditulis dalam bagian ini.

11
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Rosihon Anwar, Ulum Al-Qur’an…, hlm. 24-25.
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D. KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN ULUMUL QUR’AN
Apakah Ulumul Qur’an masih mungkin dikembangkan?
Misalnya kita ambil contoh kasus asbabun nuzul. Tidak ada cara
untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali melalui riwayat yang
sahih dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan turunnya
ayat-ayat Al-Qur’an dan mengetahui peristiwa yang terjadi atau
pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang
melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Al-Wâhidi menyatakan:
“Tidak boleh berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan
berdasarkan kepada riwayat atau mendengar langsung dari orangorang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya
dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sugguh
dalam mencarinya”.12
Berbeda dengan Makkiyah dan Madaniyah yang dapat
ditentukan selain dengan metode simâ’i naqli juga dengan qiyâsi
ijtihâdi, artinya di samping melalui riwayat tentang tempat atau
masa turunnya ayat-ayat Al-Qur’an, juga bisa ditentukan melalui
ijtihad, yaitu melalui metode qiyas, mempelajari kriteria ayatayat Makkiyah dan Madaniyah, kemudian menerapkan kriteria
itu terhadap ayat-ayat dari surat-surat yang belum diketahui
Makkiyah dan Madaniyahnya. Tetapi apakah metode ijtihad juga
bisa digunakan untuk menetapkan asbabun nuzul?
Sebagai contoh untuk penggunakan ijtihad dalam menentukan
asbabun nuzul, kita ambil kasus ayat poligami yaitu Surat An-Nisâ’
ayat 3.

ْ ُ ََّ ْ ْ ُ ْ َ ا
ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َيْ َ َ ى
ُ
َك ْم ِمن
كحوا ما طاب ل
ِ وإِن ِخفتم أل تق ِسطوا يِف التام فان
َ َ ُ َ َ َِّ َ َ ْ ىَ َ ُلا
َاع فَإ ْن خ ْفتُ ْم َأ اَّل َت ْعدلُوا فَ َواح َد ًة أَ ْو ما
النسا ِء مثن وث ث ورب
ِ
ِ
ِ ِ
ُ ُ َ ََّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ىَ َ ا
)3( ملكت أيمانكم ذلِك أدن أل تعولوا
12

As-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, juz 1 hlm. 89.
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisâ’ 4:3)
Tidak ada seorang mufassirpun mengaitkan ayat tentang
poligami ini dengan perang Uhud sekalipun ayat ini turun setelah
peristiwa perang Uhud. Sebagaimana yang dicatat oleh sejarah,
dalam perang Uhud lebih kurang 70 orang sahabat gugur menjadi
syuhada’, termasuk paman Nabi Hamzah ibn Abd al-Muthallib.
Jika diasumsikan 70 orang sahabat itu masing-masing punya satu
isteri, berarti ada 70 orang perempuan yang ditinggal mati oleh
suami mereka. Jika masing-masing janda itu mempunyai 3 orang
anak, berarti ada 210 orang anak yatim yang perlu perhatian dan
perlindungan. Pertanyaannya, bolehkah peristiwa banyaknya gugur
para syuhada’ dengan segala akibat turunannya itu dinyatakan
sebagai sababun nuzul ayat tentang poligami di atas, padahal tidak
ada satu riwayatpun yang menyebutkankannya.
Jika mengikuti pengertian asbabun nuzul yang sudah baku,
jika tidak ada riwayat—baik dengan redaksi yang sharîh ataupun
muhtamal--yang menyebutkan persitiwa itu sebagai sebab asbabun
nuzul maka dia tidak bisa dikatakan sebagai asbabun nuzul. Kalau
dinyatakan bisa dan diterima, maka terbuka juga asbabun nuzul
dari aspek lain sekalipun tidak ada riwayat yang menyebutkan.
Latar belakang geografis, politik, ekonomi, sosial masyarakat
Arab di jazirah Arabia waktu itu bisa juga dijadikan sebagai
asbabun nuzul. Pengembangan pengertian asbabun nuzul ini
akan berpengaruh pada konklusi hukum sebagaimana yang dapat
terlihat dari pemikiran Syahrur, ilmuan dari Suriah.
Bagi Muhammad Syahrur, poligami hanya dibolehkan dengan
janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya (armalah) dan
mempunyai anak-anak, kecuali dalam kasus perang, di mana
jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan, poligami
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dibolehkan dengan para janda yang ditinggal mati oleh suaminya
sekalipun tidak punya anak. Tetapi sebaliknya sama sekali tidak
boleh, yaitu menikahi janda yang ditinggal mati oleh suaminya
tanpa memelihara anak-anaknya. Kasus seperti ini harus dilarang
sama sekali.13
Ini hanyalah sebuah contoh, bagaimana kemungkinan
pengembangan Ulumul Qur’an. 

13 Muhammad Syahrûr, Al-Kitâb wa Al-Qur’an, Qirâah Mu’âshirah (Damaskus: AlAhâli li at-Thabâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî’, 1990), hlm. 600.

13
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Bab II

Al-Qur’an
Dan Wahyu
A. PENGERTIAN AL-QUR’AN
Secara etimologis Al-Qur’an adalah mashdar (infinitif) dari qaraa---yaqra-u—qirâ-atan—qur’â-nan yang berarti bacaan. Al-Qur’an
dalam pengertian bacaan ini misalnya terdapat dalam firman Allah
SWT:

ُ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ُ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ََّ َ َ ْ َ جم
)18( ) ف ِإذا قرأناه فات ِبع قرآنه17( إِن علينا عه وقرآنه

“Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah
selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.” (Q.S. Al-Qiyâmah
75:17-18)
Di samping dalam pengertian mashdar dengan pengertian
bacaan atau cara membacanya, Qur’an juga dapat dipahami dalam
pengertian maf’ûl, dengan pengertian yang dibaca (maqrû’). Dalam
hal ini apa yang dibaca (maqrû’) diberi nama bacaan (qur’an) atau
penamaan maf’ûl dengan mashdar.
Menurut sebagian ulama seperti Imam Syafi’i, sebagaimana
dikutip as-Suyûthi, Qur’an adalah ism ‘alam ghairu musytâq (nama
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sesuatu yang tidak ada asal katanya), merupakan nama khusus
untuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW, seperti halnya Taurat dan Injil yang juga tidak ada asal
katanya. Jika Qur’an berasal dari kata qara-a berarti setiap yang
dibaca dapat dinamai Qur’an.1
Secara terminologis, Al-Qur’an adalah:

ّ املزن ُل ىلع
ُ
ّ كالم اهلل
ُ ىل
ّ اهلل علي ِه وسلّم املتلو
ّ
واتر
باتل
ص
د
حمم
ٍ
ِ
ِ
ّ
واملتعب ُد بتالوت ِه

“Firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yang dibaca
dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya”.
Pengertian terminologis di atas dinilai cukup untuk
mendefinisikan apa itu Al-Qur’an. Penyebutan lafzh al-jalâlah Allah
setelah kalâm (firman-perkataan) membedakan Al-Qur’an dari kalâm
atau perkataan malaikat, jin dan manusia. Sifat al-munazzal (yang
diturunkan) setelah kalâmullah (firman Allah) diperlukan untuk
membedakan Al-Qur’an dari kalam Allah yang lainnya, karena
langit dan bumi dan seluruh isinya juga termasuk kalam Allah.
Keterangan ‘Ala Muhammadin Shallahu ‘alaihi wa sallam diperlukan
untuk membedakan Al-Qur’an dengan kalam Allah lainnya yang
diturunkan kepada nabi dan rasul sebelumnya seperti Taurat yang
diturunkan kepada Nabi Mûsa AS, Zabûr kepada Nabi Daud AS,
Injil kepada Nabi ‘Isa AS dan Shuhuf Ibrâhim dan Mûsa AS. Sifat
bi at-tâwatur diperlukan untuk membedakan Al-Qur’an dengan
firman Allah lainnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW tapi tidak masuk kategori mutawatir seperti hadits âhâd.
Karena hadits nabawi pun ada yang bersifat mutawatir maka untuk
membedakannya dengan Al-Qur’an ditambahkan keterangan di
bagian akhir definisi al-muta’abbad bi tilâwatihi, karena hanya Al1
Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an
(Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2003), juz 1, hlm. 146. Lihat juga Shubhi as-Shâlih,
Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’an, terjemahan Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1993), hlm. 10.
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Qur’an lah firman Allah SWT yang dibaca   waktu melaksanakan
ibadah seperti shalat (maksudnya setelah membaca Surat AlFâtihah), sedangkan firman Allah berupa hadits tidak dibaca dalam
shalat.
Sebagian ulama masih menambahkan sifat lain. Misalnya,
Muhammad ‘Ali ash-Shabûni menambahkan sifat al-mu’jiz
(mukjizat), bi wâsithah al-Amîn Jibril ‘alaihi as-salâm (melalui
perantaraan Malaikat Jibril), al-maktûb fi al-mashâhif (tertulis dalam
mushaf-mushaf), al-Mabdu’ bi Sûrah al-Fâtihah (diawali dengan
Surat Al-Fâtihah), dan al-Mukhattam bi Sûrah an-Nâs (ditutup dengan
Surat An-Nâs). Lengkapnya definisi Al-Qur’an versi ash-Shabûni2
adalah:

ّ ,هو كالم اهلل املعجز
,املزنل ىلع خاتم الألنبياء واملرسلني
, املكتوب يف ااملصاحف, بواسطة األمني جربيل عليه السالم
ّ
, املبدؤ بسورة الفاحتة,املتعبد بتالوته
,املنقول إيلنا باتلواتر
ّ املختم بسورة
انلاس

“Al-Qur’an adalah firman Allah yang bersifat mukjizat, diturunkan
kepada penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan al-Amîn Jibrîl
‘alaihi as-salâm, ditulis di mushaf-mushaf, diriwayatkan kepada kita
dengan mutawatir, bernilai ibadah membacanya, dimulai dengan Surat
Al-Fâtihah dan ditutup dengan Surat An-Nâs”
Definisi ash-Shabûni di atas lebih tepat digunakan untuk mushaf,
bukan Al-Qur’an, karena yang disebut Al-Qur’an tidak hanya
yang ditulis di dalam mushaf, tetapi juga yang dibaca secara lisan
berdasarkan hafalan. Apalagi pada era teknologi informasi sekarang
ini, Al-Qur’an tidak hanya dalam bentuk mushaf yang tertulis tetapi
juga dalam bentuk digital, compact disc dan rekaman suara.
Perlu juga ditambahkan di sini bahwa istilah Al-Qur’an di
2
Muhammad ‘Ali ash-Shabûni, At-Tibyân Fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Makkah: Sayyid
Hasan ‘Abbas Syarbatly, 1980). hlm. 6
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samping digunakan untuk keseluruhan juga untuk sebagian. Jika
anda membaca satu Surat bahkan satu ayat saja dari Kitab Suci
Al-Qur’an anda sudah disebut membaca Al-Qur’an. Allah SWT
berfirman:

َ ُ ََ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ لهَ ُ َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ ْحم
)204( وإِذا ق ِرئ القرآن فاست ِمعوا وأن ِصتوا لعلكم تر ون

“Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan
perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al‘Arâf 7:204)
Perintah untuk mendengarkan Al-Qur’an dalam ayat di
atas berlaku baik tatkala Al-Qur’an dibacakan seluruhnya atau
dibacakan sebagiannya saja.
Demikianlah definisi Al-Qur’an secara etimologis dan
terminologis. Lalu apa beda Al-Qur’an dengan Hadits Qudsi yang
juga merupakan kalam Allah? Perbedaannya ada pada teks (redaksi).
Al-Qur’an adalah firman Allah yang teks (redaksi) dan maknanya
(isi) dari Allah SWT (lafzhan wa ma’nan minallah). Nabi Muhammad
SAW hanya berperan menerima dan menyampaikan apa adanya
sebagaimana yang diwahyukan kepada beliau. Sedangkan Hadits
Qudsi, adalah firman Allah yang maknanya (isi) datang dari Allah
tetapi teks (redaksi) nya dari Rasulullah SAW.
Di samping itu, Al-Qur’an seluruhnya diriwayatkan dengan
mutawatir, sehingga bersifat qath’iyy ats-tsubût, sedangkan hadits
qudsi sebagian besar riwayatnya âhâd, sehingga bersifat zhanniyy atstsubût. Hadits qudsi ada yang shahîh, hasan, dan dha’îf. Perbedaan
lain, Al-Qur’an adalah mukjizat yang abadi sampai Hari Kiamat,
tidak ada yang bisa menjawab tantangannya untuk membuat
seperti Al-Qur’an, walaupun hanya satu surat. Sementara hadits
qudsi tidak bersifat mukjizat dan bangsa Arab dan yang lainnya
tidak pernah ditantang untuk membuatnya. Begitu juga Al-Qur’an
beribadah membacanya (dibaca waktu shalat) sedangkan hadits
tidak, kecuali hanya pahala bersifat umum. 3
3

18

Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risâlah,

Al-Qur’an dan Wahyu

Sementara itu hadits Nabi umumnya (yang bukan hadits
qudsi) sekali pun teks (redaksi) dan maknanya (isi) datang dari
Nabi Muhammad SAW, tetapi tetap bersumber dari wahyu baik
secara langsung mau pun tidak langsung. Untuk hal-hal yang tidak
mungkin bersumber dari hasil ijtihad beliau sendiri tentu Nabi
mengetahuinya dari firman Allah SWT yang diwahyukan kepada
beliau, misalnya tentang alam barzakh, peristiwa yang akan terjadi
di Akhirat, pahala dan dosa, surga dan neraka dan hal-hal ghaib
lainnya. Untuk hal-hal seperti itu tentu sumbernya dari Allah sekali
pun Nabi tidak mengatakannya sebagai firman Allah sebagaimana
Al-Qur’an dan Hadits Qudsi. Ini lah yang dimaksud dengan hadits
nabawi yang bersumber dari wahyu secara langsung. Sedangkan
untuk hal-hal yang diungkapkan oleh Nabi berdasarkan ijtihad
beliau sendiri, maka nilai wahyu nya terletak pada kontrol yang
diberikan. Jika ada di antara ijtihad Nabi itu yang salah, Allah SWT
akan langsung mengoreksinya seperti peristiwa yang terjadi antara
Nabi dan Abdullah ibn Ummi Maktûm di Makkah yang kemudian
menjadi sebab turunnya Surat ‘Abasa. Inilah yang dimaksud dengan
hadits nabawi yang bersumber dari wahyu secara tidak langsung.
Jadi ringkasnya perbedaan antara Al-Qur’an, Hadits Qudsi dan
Hadits Nabawi lainnya adalah sebagai berikut:
Al-Qur’an: Isi dan redaksi dari Allah SWT
Hadits Qudsi: Isi dari Allah SWT dan redaksi dari Nabi
Muhammad SAW
Hadits Nabawi: Isi dan redaksi dari Nabi Muhammad SAW,
tetapi bersumber dari wahyu langsung atau tidak langsung.

B. 	NAMA-NAMA, SIFAT DAN FUNGSI AL-QUR’AN
Al-Qur’an mempunyai beberapa nama yang sekaligus
menunjukkan fungsinya. Al-Qur’an dan Al-Kitâb adalah dua nama
yang paling populer. Di samping itu Al-Qur’an juga dinamai AlFurqân, Adz-Dzikr dan At-Tanzîl. Berikut ini adalah ayat-ayat
1976), hlm.26.
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Al-Qur’an yang menyebutkan nama-nama tersebut, dan sedikit
penjelasan tentang wajh at-tasmiyah.
1.

Al-Qur’an

َّ
َِّ َ ْ َ ُ َ ُ َ ر
ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ
َ ش ال ْ ُم ْؤمن
َني الذَّ ِ ين
ُ
ِإن هذا الق ْرآ َن يه ِدي لِل يِت يِه أقوم ويب
ِِ
َ ً ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
ً
)9( ات أن لهم أجرا ك ِبريا
ِ ِيعملون الصالح
“Sesungguhnya Al- Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan)
yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang
Mu›min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala
yang besar.” (Q.S. Al-Isrâ’ 17:9)
Dinamai Al-Qur’an, karena kitab suci terakhir yang
diturunkan Allah SWT ini berfungsi sebagai bacaan sesuai
dengan arti kata Qur’an itu sendiri sebagaimana yang sudah
dijelaskan pada bagian awal bab ini.

2.

Al-Kitâb

َ َ
ُ َك الْكت
َ ب فيه ُه ًدى للْ ُم َّتق
َ ْاب لاَ َري
)2( ني
ِ ذل
ِ ِ
ِ
ِ ِ

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi
mereka yang bertaqwa.” (Q.S. Al-Baqarah 2:2)
Al-Kitâb secara bahasa berarti al-jam’u (mengumpulkan).
Menurut as-Suyûthi, dinamai Al-Kitâb karena Al-Qur’an
mengumpulkan berbaga macam ilmu, kisah dan berita.4
Menurut Muhammad Abdullah Drâz, sebagaimana dikutip
Manna’ al-Qathân, Al-Qur’an di samping dipelihara melalui
lisan, juga dipelihara dengan tulisan. Penamaannya dengan
Al-Qur’an dan Al-Kitâb, dua nama yang paling populer,
mengisyaratkan bahwa kitab suci Al-Qur’an haruslah dipelihara
melalui dua cara secara bersama, tidak dengan salah satu saja,
yaitu melalui hafalan (hifzhuhu fi as-shudûr) dan melalui tulisan

4
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(hifzhuhu fi as-suthûr).5
3.

Al-Furqân

َ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ لذَّ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ علَى
َ ون للْ َعالَم
ً ني نَ ِذ
)1( يرا
ِ ِ تبارك ا ِ ي نزل الفرقان عب ِد ِه يِلك

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqân (Al-Qur’an)
kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada
seluruh alam.” (Q.S. Al-Furqân 25:1)
Al-Furqân, mashdar dari asal kata faraqa, dalam wazan
fu’lân, mengambil bentuk shifât musyâbahah dengan arti ‘yang
sangat memisahkan’. Dinamai demikian karena Al-Qur’an
memisahkan dengan tegas antara haq dan batil, antara benar
dan salah dan antara baik dan buruk.
4.

Adz-Dzikr

َ ُ َ ََّ نحَ ْ ُ َ َّلنْ َ ِّ ْ َ َ َّ لهَ ُ لح
)9( افِظون
ِإنا ن نز ا اذلكر وإِنا

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adz-Dzikr (Al-Qur’an)
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Q.S. Al-Hijr
15:9)

Adz-Dzikr artinya ingat, mengingatkan. Dinamai AdzDzikr karena di dalam kitab suci ini terdapat pelajaran dan
nasehat dan kisah umat masa yang lalu. Adz-Dzikr juga berarti
asy-syaraf (kemuliaan) sebagaimana terdapat dalam firman
Allah:

َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ ْ ََ َّ ُ لذ
)44( وإِنه ِ كر لك و ِلقو ِمك وسوف تسألون

“Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu benar-benar adalah suatu
kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan
dimintai pertanggung jawaban.” (Q.S. Az-Zukhruf 43:44)6

5

Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an, hlm. l22.

6

As-Suyûthi, al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., I: 147-148.
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5.

At-Tanzîl

َ ُّْ ُ لأ
َ َ
ُ َْ َّ ُ لتَ َنز
َ يل َر ِّب الْ َعالَم
ُ
)193( ) ن َزل بِ ِه الروح ا ِمني192( ني
ِ
ِ وإِنه

“Dan Sesungguhnya Al Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh
Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Rûh Al-Amîn
(Jibrîl).” (Q.S. Asy-Syu’arâ 26: 192-193)
At-Tanzîl artinya yang benar-benar diturunkan. Dinamai
demikian karena Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan
oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui
Malaikat Jibrîl.
Demikianlah lima nama Al-Qur’an yang umumnya disepakati
oleh para ulama sebagai nama-nama Al-Qur’an. Ada pun namanama lain seperti An-Nûr, Mau’izhah, Syifâ’, Hudan, Rahmah dan
lain sebagainya, menurut sebagian ulama bukanlah nama-nama
Al-Qur’an, tetapi sifat-sifatnya. Sementara sebagian ulama seperti
as-Suyûthi mengganggapnya sebagai nama-nama Al-Qur’an juga.
Menurut as-Suyûthi, mengutip Abu al-‘Ali ‘Uzaiza ibn Abdillah
Syaidzalah, salah seorang fuqahâ’ Syafi’iyyah, penulis kitab AlBurhân fi Musykilât Al-Qur’an, Allah SWT menamai Al-Qur’an
dengan 55 nama. 7
Di antara sifat-sifat Al-Qur’an yang disebutkan dalam beberapa
ayat adalah sebagai berikut:
1.

Nûr

ُ ْ ََ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ٌ ْ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ لنْ َ ي
ْكم
يا أيها انلاس قد جاءكم برهان ِمن ربكم وأنز ا ِإل
ً ُن
)174( ورا ُم ِبينًا

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran
dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami
turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an).”
(Q.S. An-Nisâ’ 4:174)
7
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2.

Mau’izhah, Syifâ’, Hudan dan Rahmah

َ َ ْ ُ ّ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ َ َ
َ
ٌ
يا أيها انلاس قد جاءتكم مو ِعظة ِمن ربِكم و ِشفاء لِما ف
ُّ
َ الص ُدور َو ُه ًدى َو َرحمْ َ ٌة للْ ُم ْؤمن
)5٧( ني
ِِ ِ
ِ
“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”
(Q.S. Yûnus 10:57)

3.

Mubîn

ُ َ َ َْ
ٌ َور َوكت
ٌ اب ُمب
ٌ ُك ْم م َن اهلل ن
)15( ني
 قد جاء...
ِ
ِ
ِ
ِ

“... Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan
kitab yang menerangkan.” (Q.S. Al-Mâidah 5:15)
4.

Mubârak

َْ َ َ َ ٌ َ ْ َ لنْ َ ُ ُ َ َ ٌ ُ َ ِّ ُ لذَّ َين
َ
ْ
َ
َ
)92( ... وهذا ِكتاب أنز اه مبارك مصدق ا ِ ي ب يدي ِه

“Dan ini (Al-Qur’an) adalah kitab yang telah Kami turunkan
yang diberkahi; membenarkan Kitab-Kitab yang (diturunkan)
sebelumnya...” (Q.S. Al-An’âm 6: 92)
5.

Basyîr dan Nadzîr

َ ُ َ ْ َ ْ َ ًّ َ َ ً ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ِّ ُ ٌ َ
ً ) بَش3( ون
ريا
ِكتاب فصلت آ َياته قرآ َنا عربِيا ِلقومٍ يعلم
ِ
َ ُ َ ْ َ ََ َ ً َ َ ْ َ َ َ ْ رَ ُ ُ ْ َ ُ ْ لا
)4( ون ِذيرا فأعرض أكثهم فهم يسمعون

“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa
Arab, untuk kaum yang mengetahui. Yang membawa berita gembira
dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling,
tidak mau mendengarkan.” (Q.S. Fushilat 41: 3-4)
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6.

Majîd

ٌ ََ ْ ُ َ ُ ْ ٌ ج
)21( ميد
ِ بل هو قرآن

“Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia. “
(Q.S. Al-Burûj 85:21)

C. PENGERTIAN WAHYU
Kata wahyu ( )الويحadalah bentuk mashdar (infinitif) dari auhayûhi-wahyan dengan dua pengertian pokok yaitu al-khafâ’
(tersembunyi) dan as-sur’ah (cepat). Oleh sebab itu, secara etimologis
wahyu didefinisikan sebagai:

اإلعالم اخليف الرسيع اخلاص بمن يوجه إيله حبيث خييف ىلع
غريه
“Pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan
kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh yang lainnya” 8
Secara terminologis wahyu adalah:

كالم اهلل تعاىل املزنل ىلع نيب من أنبياءه
“Firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi-nabi-Nya.”9

D. PENGGUNAAN ISTILAH WAHYU DALAM AL-QUR’AN
Istilah wahyu di dalam Al-Qur’an tidak hanya digunakan
dalam pengertian firman Allah SWT yang diturunkan kepada
nabi-nabi-Nya, tetapi juga digunakan dalam pengertian lain yang
beragam. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur’an yang menggunakan
istilah wahyu dalam pengertian lain tersebut:

8

Manna’ al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., hlm. 32.

9

Manna’ al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., hlm. 32.
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1.

Al-Ilhâm al-fithri li al-insân

َ ْ َ َُ ِّ ُ ى
ََْ َْ َ
ْ َ َ
ْ
ت علي ِه فأل ِقي ِه
ِ أم موس أن أر ِض ِعي ِه ف ِإذا ِخف
ُّ َ َّ َ ْ َخَ َ َ لاَ تح
ُ ُوه إ يَلْك َو َجا ِعل
ُ اد
وه ِم َن
ز يِن ِإنا ر
ت يِاف و
ِ ِ

ََ َ ْ َ ْ َ لى
وأوحينا ِإ
َيْ َ ِّ َ لا
يِف الم و
َ ال ْ ُم ْر َسل
)7( ني
ِ

“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.” (Q.S. Al-Qashash
28:7)
Wahyu dalam ayat di atas berarti ilham yang diberikan
Allah SWT kepada ibu Musa untuk menyusukan bayinya yang
dihanyutkan ke sungai Nil dalam rangka menyelamatkannya
dari pembunuhan semua bayi laki-laki Bani Isrâîl sebagaimana
yang diperintahkan Fir’aun.
2.

Al-Ilhâm al-gharîzi li al-hayawân

ََّ َ ْ ىَ َ ُّ َ لىَ َّ ْ َ خ
َاتذي ِم َن الجْ بَال ُبيُوتًا َو ِمن
ِ ِ وأوح ربك ِإ انلح ِل أ ِن
ِ ِ
َّ
َ ُ َْ
َ الش
)68( ج ِر َو ِم َّما يع ِرشون
“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang
di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang
dibikin manusia”, (Q.S. An-Nahl 16:68)
Wahyu dalam ayat di atas berarti instink yang diberikan
oleh Allah SWT kepada lebah untuk membuat sarang di bukit,
pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibikin manusia.

3.

Al-Isyârah as-sarî’ah

ْ َ ْ ْ ََ َ ْ ىَ ي
َ َ
ْ ْ َ
ِّ
ُ
َ
ْ َخ َر َج علَىَ ق
َح
اب فأوح ِإل ِهم أن سبحوا
ر
م
ال
ن
م
ه
م
و
ف
ِ ِِ
ِ
ِ
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ً ْ
)11( بُك َرة َو َع ِش ًّيا

“Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi
isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan
petang.” (Q.S. Maryam 19:11)
Wahyu dalam ayat di atas berarti isyarat fisik yang diberikan
oleh Zakariya kepada umatnya untuk bertasbih di waktu pagi
dan petang. Ayat ini bercerita tentang Nabi Zakariya yang
berpuasa bicara tiga hari tiga malam sebagai tanda isterinya
akan hamil dan kemudian melahirkan Yahya.
4.

Waswasatu asy-Syaithân

َ ْ ُ ْ َ َّ
ُ ُ ْ َ ََ لا
َّ َ ٌ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ
ْ
ُ
هلل علي ِه وإِنه ل ِفسق وإِن
ِ و تأكلوا ِمما لم يذك ِر اسم ا
ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ََّ َ َ يَ ُ ُ َ لى
ْوهم
اطني لوحون ِإ أو يِلائِ ِهم يِلجا ِدلوكم وإِن أطعتم
ِ الشي
َ ُ َّْ ُ ْ َ ُ ر
)121( شكون
ِ ِإنكم لم
“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak
disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan
yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan
itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah
kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah
menjadi orang-orang yang musyrik.” (Q.S. Al-An’âm 6:121)
Wahyu dalam ayat di atas berarti bisikan sesama syaitan
untuk membantah orang-orang yang beriman.

5.
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ْ
ُ َ َ َِّ ُّ َ لىَ ْ َ لاَ َ َ ني
َك ْم َفثَبِّتُوا الذَّ ِ ين
ِإذ يُوحيِ ربك ِإ الم ئِك ِة أ مع
ُْ َ ُ َ
ُُ
َ َ َ َّلذ
َ ْ َ ُ ُّْ ْ َ َ ر
ُ
اضبوا فوق
ِ آمنوا سأل يِق يِف قل
ِ وب ا ِ ين كفروا الرعب ف
َُّلأْ َ ْ َ َ رْ ُ ْ ُ ْ ل
َ
َ
)12( ان
ٍ اضبوا ِمنهم ك بن
ِ ا عن
ِ اق و
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“(ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para Malaikat:
“Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian)
orang-orang yang telah beriman. Kelak akan Aku jatuhkan rasa
ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala
mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.” (Q.S. Al-Anfâl
8:12)
Wahyu dalam ayat di atas berarti perintah Allah SWT
kepada para malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang
yang beriman (dalam Perang Badar) dan memasukkan rasa
takut ke dalam hati musuh-musuh mereka kaum musyrikin
Makkah.

E. CARA TURUNNYA WAHYU KEPADA PARA NABI
Karena wahyu secara terminologis adalah firman Allah yang
diturunkan kepada nabi-nabi-Nya maka perlu juga dikemukakan
dalam kesempatan ini bagaimana cara Allah menurunkan wahyu
kepada para nabi.
Di dalam Surat As-Syûra ayat 51 dijelaskan bagaimana Allah
menurunkan wahyunya kepada seseorang. Allah SWT berfirman:

ْ َ ََّ َ اَ َ َ رَ َ ْ ُ َ ِّ َ ُ ُ ا
َ حيًا أَ ْو م ْن َو َرا ِء ح
ْجاب أَو
ش أن يكلمه اهلل ِإل و
ِ
ٍ ِ
ٍ وما كن ِلب
َ ُ َّ ُ يُ ْرس َل َر ُسولاً َفيُو َ بإ ْذنه َما ي َ َش
ٌ ل َحك
)51( يم
ِ ٌّ ِاء ِإنه ع ي
ِ ِ ِ ِ ِحي
ِ

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata
dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau
dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya
dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha
Tinggi lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. Asy-Syûra 42:51)
Yang dimaksud dengan perantaraan wahyu dalam ayat di atas
adalah melalui mimpi atau ilham.10 Sedangkan yang dimaksud
dengan di belakang tabir ialah seorang dapat mendengar kalam
10 Jalâl ad-Dîn Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli dan Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân
ibn Abi Bakar as-Suyûthi, Tafsir al-Jalâlain (Maktabah Syâmilah ) jld 9, hlm. 334
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Ilahi akan tetapi dia tidak dapat melihat-Nya seperti yang terjadi
kepada Nabi Musa AS. Rasul yang dimaksud dalam ayat di atas
adalah Malaikat seperti Malaikat Jibîl AS.
Dari ayat di atas dapat disimpulkan ada tiga cara turunnya
wahyu kepada para Nabi. (1) Melalui mimpi yang benar (ru’ya
shâdiqah fi al-manâm); (2) Dari balik tabir (min warâ’ hijâb); (3) Melalui
perantaraan Malaikat seperti Malaikat Jibril.
1.

Melalui Mimpi Yang Benar
Wahyu dengan cara ini disampaikan langsung kepada para
nabi tanpa perantara Malaikat. Contohnya adalah mimpi Nabi
Ibrâhîm AS agar menyembelih puteranya Ismâ’îl. Allah SWT
berfirman:

َّ ) فَلَ َّما بَلَ َغ َم َع ُه101( شنَ ُاه ب ُغلاَ مٍ َحليم
ْ َّفَبَ ر
َ ْالس ي
ََّع قَ َال يَا ُب ي
ن
ٍ ِ
ِ
ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ نيِّ َ ْبح
َ ِّني
َ
ت
ِ ِإ أرى يِف المنامِ أ أذ ك فانظر ماذا ترى قال يا أب
ْ
َّ اللهَّ م َن
ُ اء
َ الصابر
َ اف َع ْل َما تُ ْؤ َم ُر َستَج ُد إ ْن َش
)102( ين
ِ
ِ ِِ ني
ِِ
َ
ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
ْ ُ ََْ ََ
ْ
َ
َ
ُ
َ
)104( ) وناديناه أن يا ِإبرا ِهيم103( ني
ِ فلما أسلما وتله لِلج ِب
َ َ َّ
ْ ََ ْ َ َّ ْ َ ُّ ْ َ َّ َ َ َ ج
ْ ُْ
َ حسن
) ِإن هذا105( ني
م
ال
ي
ز
ِ ِ
ِ قد صدقت الرؤيا ِإنا كذلِك ن
ْ َ
َ ) َوفَ َد ْينَ ُاه بذبْح106( ني
ُ ل َ ُه َو البْ َلاَ ُء ال ْ ُمب
) َوت َركنَا107( يم
ظ
ع
ٍ ِ ٍ ِِ
ِ
َ َ َ
َ ) َسلاَ ٌم علَىَ إب ْ َرا ِه108( ين
َ َعلَيْ ِه ف آْال َ ِخر
) كذلِك109( يم
ِي
ِ
ِ
ْ َج
ْ ُْ
َ ) إنَّ ُه م ْن عبَادنَا ال ْ ُم ْؤمن110( ني
َ حسن
)111( ني
م
ال
ي
ز
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِن
َ َ ْ
َ ْ ََّ َ ر
َّ اق نَب ًّيا م َن
َ الصا
)112( ني
وب
ِ ِلح
ِ ِ شن ُاه بِ ِإسح

“Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang
amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup)
berusaha bersama-sama Ibrâhîm, Ibrâhîm berkata: «Hai anakku
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sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
Maka pikirkanlah apa pendapatmu!» Ia menjawab: «Hai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu
akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar».Tatkala
keduanya telah berserah diri dan Ibrâhîm membaringkan anaknya atas
pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ). Dan Kami panggillah
dia: “Hai Ibrâhîm, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi
itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orangorang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian
yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan
yang besar. Kami abadikan untuk Ibrâhîm itu (pujian yang baik) di
kalangan orang-orang yang datang kemudian, (yaitu)”Kesejahteraan
dilimpahkan atas Ibrâhîm”. Demikianlah Kami memberi balasan
kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk
hamba-hamba Kami yang beriman. Dan Kami beri dia kabar gembira
dengan (kelahiran) Ishâq seorang Nabi yang termasuk orang-orang
yang saleh.” (Q.S. Ash-Shaffât 37: 101-112)
2.

Dari Balik Tabir
Wahyu dengan cara ini juga disampaikan secara langsung
kepada para nabi tanpa perantara Malaikat. Nabi yang
menerima wahyu dapat mendengar kalam Ilahi akan tetapi
dia tidak dapat melihat-Nya seperti yang terjadi kepada Nabi
Mûsa AS. Allah SWT berfirman:

َ ْ ََ َ َ لََّ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ ِّ َ َ ْ ُ ْ ي
ََ َ َّ َ َ ى
اء ُموس ل ِ ِميقاتِنا وكمه ربه قال رب أ ِر يِن أنظر ِإلك
ولما ج
ََ ََ ْ َ َ َ
َ َ ُ َ َْ ُ ْ لىَ لجْ َ َ َ ْ َ ا
استَق َّر َمكنه ف َس ْوف
ك ِن انظر ِإ ا ب ِل ف ِإ ِن
ِ قال لن ترانيِ ول
ََ ً
َ ًَّ ُ َ ا
َى
َ ْتَ َرا فَلَ َّما جَتَلىَّ َر ُّب ُه لل
جبَ ِل َج َعله دك َوخ َّر ُموس َص ِعقا فل َّما
ِ
ِني
َ
َ
ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ي
َ
)143( أفاق قال سبحانك تبت ِإلك وأنا أول المؤ ِم ِنني

“Dan tatkala Mûsa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu
yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung)
kepadanya, berkatalah Mûsa: “Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri
Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau». Tuhan
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berfirman: «Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah
ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala)
niscaya kamu dapat melihat-Ku». Tatkala Tuhannya menampakkan
diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan
Mûsa pun jatuh pingsan. Maka setelah Mûsa sadar kembali, dia
berkata: «Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku
orang yang pertama-tama beriman”. (Q.S. Al-‘Arâf 7: 143)

ُ َ
َ َ
ْ ْ َ َ ًلا
ُ ْ َ ْ َ ًلا
َو ُر ُس قد ق َصصنَاه ْم َعليْك ِم ْن قبْل َو ُر ُس ل ْم نق ُصص ُه ْم
ْ َ ََ َ ْ َ َ لََّ َ ُ ُ ى
ً كل
)164( يما
ِ عليك وكم اهلل موس ت

“Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami
kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang
tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah telah
berbicara kepada Musa dengan langsung.” (Q.S. An-Nisâ’ 4: 164)
Di samping dengan Nabi Mûsa AS, Allah SWT pun telah
berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW pada malam
Isrâ’ Mi’râj. Nabi dapat mendengar firman Allah langsung
tanpa perantara Jibrîl tetapi tidak dapat melihat-Nya. Di dalam
Al-Qur’an tidak ada satu pun ayat yang diterima dengan cara
ini.11
3.

Melalui Perantaraan Malaikat
Cara yang ketiga wahyu Allah diturunkan kepada para
nabi-Nya adalah melalui perantaraan malaikat penyampai
wahyu seperti Malaikat Jibrîl AS. Keseluruhan ayat-ayat dari
Kitab Suci Al-Qur’an diturunkan dengan cara ini. Ada dua cara
Malaikat Jibrîl datang menyampaikan wahyu kepada Nabi
Muhammad SAW:
a. Datang kepada Nabi suara seperti dencingan lonceng dan
suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor
kesadaran, sehingga Nabi dengan segala kekuatannya
siap menerima pengaruh itu. Cara ini yang paling berat

11

Manna’ al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., hlm. 38.
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buat Nabi. Apabila wahyu turun kepada Rasulullah SAW
dengan cara ini maka beliau akan mengumpulkan segala
kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal
dan memahaminya. Dan suara itu mungkin sekali suara
kepakan sayap-sayap para malaikat, seperti diisyaratkan
dalam hadits:

َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ََّّبيَِّ َ لى
ََََُُُْْ َ ْ َ
عن أ يِب هريرة يبلغ بِ ِه انل ص اللهم علي ِه وسلم قال ِإذا
ْ َ ُ َ ََّ َ رَ َ َ ْ َ لا
ْ َ ُْ لأ
ََ ى
َحتها
َ جن
َ
أ
ب
ة
ك
ئ
م
ال
ت
ب
ض
ء
ا
م
الس
ف
ر
م
ا
اهلل
ض
ق
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِي
ِّ ُخ ْض َعانًا ل َق ْو اَك
َ لسلْسلَ ِة علَىَ َص ْف
)ان (رواه ابلخاري
و
ِ ِِ له
ِ
ٍ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda:
“Apabila Allah menghendaki suatu urusan di langit, maka para
malaikat memukul-mukulkan sayapnya karena tunduk kepada
firman-Nya bagaikan gemerincingnya mata rantai di atas batubatu yang licin.” (H. R. Bukhâri)12
b.

12

Malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki lalu datang
menyampaikan wahyu kepada Nabi. Cara ini lebih ringan
dari cara yang pertama, karena adanya kesesuaian antara
pembicara dan pendengar, seperti seseorang yang berbicara
dengan saudaranya sendiri. Menurut Ibn Khaldûn, seperti
dikutip Mannâ‘ Qaththân, dalam keadaan yang pertama
Rasulullah, melepaskan kodratnya sebagai manusia yang
bersifat jasmani untuk berhubungan dengan malaikat yang
rohani sifatnya. Sedangkan dalam keadaan lain sebaliknya,
malaikat merubah diri dari yang rohani semata menjadi
manusia jasmani.13

Maktabah Syâmilah, Shahîh al-Bukhâri, hadits no 4332.

13 Manna’ Khalil Qaththan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, terjemahan Mudzakkir (Jakarta:
Litera Antar Nusa, cet ke-8 tahun 2004), hlm. 49.
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Tentang dua cara Malaikat Jibril datang membawa
wahyu kepada Nabi ini disebutkan dalam hadits riwayat
Aisyah RA.

َ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ َّ لح
ْ ُ ْ ِّ ُ َ َ ََ ْ ا
َ
َ
ٍارث بن ِهشام
ِ عن عئِشة أم المؤ ِم ِنني ر يِض اهلل عنها أن ا
َ ُ َ ََ َ ْ َ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ََّ لى
َ
اللهَّ ص اهلل علي ِه وسلم فقال
ِ ر يِض اهلل عنه سأل رسول
َ َُ َ
ُ ُ َ َ َ َ ُ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ حي
ََّ لى
هلل ص اهلل
ِ هلل كيف يأ ِتيك الو فقال رسول ا
ِ يا رسول ا
ْ
َُعلَيْه َو َسلَّ َم أَ ْحيَانًا يَأتين ِمثْ َل َصلْ َصلَ ِة الجْ َ َر ِس َو ُه َو أَ َش ُّده
ِ
ِِ ي
َ
ُ ْل َفيُ ْف َص ُم َع يِّن َوقَ ْد َو َعي
َت َعنْ ُه َما قَ َال َوأ ْحيَانًا َيتَ َم َّث ُل يِل
َََّع ي
ُ َ َْ َ َ ُ َ ُ لاً َ ُ لَ ِّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ا
َ
الملك رج فيكم يِن فأ يِع ما يقول قالت عئِشة ر يِض اهلل
َّ ْ َ ْي
َْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َنزْ ُ َ َ ْ ْ َ حي
ْالشديد الْبرَ د
ُ
ِعنها ولقد رأيته ي ِ ل علي ِه الو يِف الوم
ِ ِ ِ
ْ َ
ً
َ َُ ي
َّ ُ ْ َ
)فيَف ِص ُم عنه َوإِن َج ِبينَه لَتَف َّص ُد َع َرقا *(رواه ابلخاري

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah Ummul Mukminin RA, bahwasanya
al-Hârits ibn Hisyâm RA bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia
berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana datang wahyu kepada
engkau?”. Rasulullah SAW menjawab: “Kadang-kadang datang
kepadaku bagaimana gemerincing lonceng dan itulah yang paling
berat bagiku. Lalu ia pergi dan aku telah menyadari apa yang
dikatakannya. Dan kadang pula Malaikat menjelma di hadapanku
sebagai seorang laki-laki lalu dia berbicara kepadaku dan aku pun
memahami apa yag dia katakan. Aisyah RA mengatakan: “Aku
pernah melihat beliau tatkala wahyu sedang turun kepadanya,
pada suatu hari yang amat dingin. Lalu Malaikat itu pergi,
sedang keringat pun mengucur dari dahi Rasulullah SAW.”
(H.R. Bukhâri)14 

14
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Bab III

Nuzul Al-Qur’an
A. PENGERTIAN NUZUL AL-QUR’AN
Secara etimologis, ( الزنولturun) berarti احللول يف ماكن واألوي به
(menempati suatu tempat); orang Arab mengatakan نزل األمري املدينة
(Pangeran itu bertempat tinggal di kota). Dalam bentuk muta’addi
( اإلنزالmenurunkan) berarti ( إحالل الغري يف ماكن وإواءه بهmenempatkan
sesuatu padaَ suatu tempat),
seperti dalam firman Allah SWT:
َْ ُ ْ َ ِّ َ ْ ْ ُ نزْ َ لاً ُ َ َ اً َ ْ َ َيرْ ُ ْ ُ نز
 ( وقل رب أن ِزل يِن م مبارك وأنت خ الم ِ ِلنيDan berdoàlah: “Ya Tuhanku,
tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah
sebaik-baik Yang memberi tempat.”Q.S. Al-Mu’minûn 23:29). 1
Dalam arti lain  الزنولadalah احندار الىشء من علو إىل
(سفلmeluncurnya sesuatu dari atas ke bawah), seperti dalam
kalimat ( نزل فالن من اجلبلFulan turun dari gunung). Dalam bentuk
muta’addi ( اإلنزالmenurunkan) berarti حتريك الىشء من علو إىل سفل
(mendorong sesuatu dari atas
ke bawah), seperti dalam firman
َ َََْ
َ
َ
َّ
َ
ً
Allah SWT ( وأنزل ِمن السما ِء ماءdan Dia menurunkan air (hujan) dari
langit..-Q.S. Al-Baqarah 2:22). 2
Pengertian etimologis di atas bersifat tempat (makâniyah) dan
fisik (jismiyah) sehingga tidak tepat digunakan untuk turunnya
1
Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut:
Dâr ‘Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), Jld I, hlm. 34.
2

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., I:34.
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Al-Qur’an, karena Al-Qur’an yang diturunkan bukanlah sesuatu
yang bersifat jismiyah sehingga memerlukan tempat atau turun
dari atas ke bawah. Jadi nuzul Al-Qur’an haruslah dipahami secara
majâzi (metaforis), bukan hakiki, yaitu ( اإلظهارmenampakkan) atau
( اإلعالمmemberitahukan) atau ( اإلفهامmemahamkan).3 Dengan
pemahaman secara metaforis tersebut nuzul Al-Qur’an berarti
peroses penampakan, pemberitahuan dan pemahaman Al-Qur’an
kepada Nabi Muhammad SAW.
Secara terminologis yang dimaksud dengan nuzul4 Al-Qur’an
adalah cara dan fase turunnya Al-Qur’an dari Allah SWT kepada
Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan dalam kitab-kitab Ulum
Al-Qur’an, bahwa sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW, Al-Qur’an terlebih dahulu diturunkan Allah SWT ke Lauh
Mahfûzh. Kemudian dari Lauh Mahfûzh diturunkan ke Baitul ‘Izzah
di langit dunia. Barulah dari Baitul ‘Izzah itu Al-Qur’an diturunkan
melalui perantaraan Malaikat Jibril AS secara berangsur-angsur
kepada Nabi Muhammad SAW.

B. CARA DAN FASE NUZUL AL-QUR’AN
Al-Qur’an Al-Karim diturunkan oleh Allah SWT dalam tiga
fase: (1) Diturunkan sekaligus ke Lauh Mahfûzh; (2) Diturunkan
ke Bait al-‘Izzah di Langit Dunia; dan (3) Diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW secara berangsur-angsur.
1.

Nuzûl Al-Qur’an ke Lauh Mahfûzh
Keberadaan Al-Qur’an di Lauh Mahfûzh disebutkan secara
jelas di dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

ُ ْ ََ ْ مح
ٌ ََ ْ ُ َ ُ ْ ٌ ج
)22( وظ
ٍ ) يِف لو ٍح ف21( ميد
ِ بل هو قرآن

“Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia.
Yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfûzh.” (Q.S. Al-Burûj 85:21-22)
3
Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., I:34; Abdul Djalal, Ulumul
Qur’an (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hlm. 48.
4
Istilah nuzul Al-Qur'an tidak dicetak miring karena sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia.
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Menurut Ibn Katsîr, Al-Qur’an yang mulia, berada di Lauh
Mahfûzh, artinya di suatu tempat yang tinggi, yang terpelihara
dari segala bentuk penambahan, pengurangan, pemalsuan
dan perubahan (هو يف املأل األىلع حمفوظ من الزيادة وانلقص واتلحريف

)واتلبديل5

Kapan dan bagaimana caranya Al-Qur’an diturunkan ke
Lauh Mahfûzh adalah masalah ghaib--hanya Allah SWT yang
mengetahuinya. Yang jelas, kata Sayyid Quthub, keberadaan
Al-Qur’an di Lauh Mahfûzh menunjukkan bahwa Al-Qur’an
terpelihara, dan akan selalu menjadi rujukan akhir, yang
mencakup segala persoalan, dan kepadanyalah dikembalikan
semua perkataan.6
Menurut az-Zarqâni Al-Qur’an diturunkan ke Lauh
Mahfûzh sekaligus, tidak bertahap seperti tatkala diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW. Argumen az-Zarqâni: Pertama,
teks ayat sendiri menunjukkan hal itu. Kedua, tidak ada alasan
Al-Qur’an harus diturunkan bertahap pada fase ini, karena
hikmah diturunnya Al-Qur’an secara bertahap tidak akan
terwujud dan juga tidak diperlukan.7
2.

Nuzûl Al-Qur’an ke Bait Al-‘Izzah fi as-Samâ’ ad- Dunya
Dari Lauh Mahfûzh, Al-Qur’an diturunkan sekaligus ke
Bait al’Izzah di Langit Dunia. Berdasarkan firman Allah berikut
ini:

ْ ُ َّ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ََّ َ ْ َ لنْ َ ُ ي
َ
)3( ِإنا أنز اه يِف لل ٍة مبارك ٍة ِإنا كنا من ِذ ِرين

“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang
diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.”
(Q.S. Ad-Dukhân 44:3)

5
Al-Hâfizh ‘Imâd ad-Dîn Abû al-Fadâ’ Ismâîl Ibn Katsîr al-Qurasyi ad-Dimasyqi,
Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm (Riyâdh: Dâr ‘Alam al-Kutub, 1997), juz 8, hlm. 373
6

Sayyid Quthub Fî Zhilâl Al-Qur’an (Beirut: Dâr asy-Syurûq, 1977), jld 6, hlm. 3876.

7

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, I: 36
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ْ َ ْ َ ْ ََّ َ ْ َ لنْ َ ُ ي
)1( ِإنا أنز اه يِف لل ِة القد ِر

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur’an) pada
malam kemuliaan.” (Q.S. Al-Qadar 97:1)

َ ْ ُ ََّ ْ ُ َ َ َ َ لذ
ُ ْ ُْ
)185( ... شهر رمضان ا ِ ي أن ِزل ِفي ِه القرآن

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an....” (Q.S. AlBaqarah 2:185)
Tiga ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Qur’an diturunkan
pada satu malam yang diberkahi, yaitu malam kemuliaan
(lailatul qadr) dan malam itu adalah salah satu dari malammalam Ramadhan. Menurut az-Zarqâni yang dimaksud
dengan turunnya Al-Qur’an dalam tiga ayat di atas bukanlah
turunnya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi turun yang
lain, karena sebagaimana diketahui, Al-Qur’an diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dua
puluh dua tahun lebih, bukan hanya satu malam saja. Beberapa
riwayat yang sahih dari Ibn Abbâs menjelaskan bahwa yang
dimaksud adalah turunnya Al-Qur’an dari Lauh Mahfûzh ke
Bait al-‘Izzah di Langit Dunia. 8
Beberapa riwayat yang dimaksud oleh Az-Zarqâni tersebut
antara adalah sebagai berikut:
a.

Riwayat Hâkim

 فصل القرآن: عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال
من اذلكر فوضع يف بيت العزة يف السماء ادلنيا فجعل
جربيل عليه السالم يزنل ىلع انليب صىل اهلل عليه و
سلم يرتله ترتيال
8
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“Dari Sa’id ibn Jâbir, dari Ibn ‘Abbâs, dia berkata: Al-Qur’an
itu dipisahkan dari az-Dzikr, lalu diletakkan di Bait al-‘Izzah di
Langit Dunia; Maka Jibril AS mulai menurunkannya kepada
Nabi SAW dan membacanyakannya secara tartil.”
b. Riwayat Nasâ’i, Hâkim dan Baihaqi

:  عن عكرمة عن ابن عباس،عن داود بن أيب هند
 أنزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء ادلنيا يف يللة:قال
ً ُ
 { َوق ْرآنا: وقرأ. ثم أنزل بعد ذلك يف عرشين سنة،القدر
ًَ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ علَىَ َّ علَىَ ُ ْ َ َ َّلنْ َ ُ َنزْ لا
} ث ونز اه ت ِ ي
اس
فرقناه لتِ قرأه
ِ انل
ٍ مك
)106 :(اإلرساء
“Dari Daud ibn Abi Hind, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbâs, dia
berkata: Al-Qur’an diturunkan sekaligus ke Langit Dunia
pada malam Qadar, kemudian diturunkan sesudah itu dalam
20 tahun. Kemudian dia membaca firman Allah SWT (Dan Al
Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar
kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami
menurunkannya bagian demi bagian-Al-Isrâ’ 106)”
c.

Riwayat Hâkim, Baihaqi dll

عن منصور بن املعتمر عن سعيد بن جبري عن ابن
ُ { إنَّا أَن ْ َزلنْ َاه: يف قوهل تعاىل- ريض اهلل عنهما- عباس
ِ
ْ َ ْ َ َي
 أنزل القرآن مجلة واحدة يف يللة:يِف لْل ِة القد ِر } قال
القدر إىل السماء ادلنيا واكن بمواقع انلجوم واكن اهلل
يزنهل ىلع رسوهل صىل اهلل عليه وسلم بعضه يف إثر بعض
َ َ ََّ َ َ لذ
ْك َف ُروا ل َ ْولاَ نُ ِّز َل َعلَيه
 { وقال ا ِ ين:قال اهلل تعاىل
ِ
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ْ َّ
َ َ َ ً َ َ ً َ ْ ُْ ُ ْ ُ جم
َ ُ
َ ِّك ُثَب
ت بِ ِه ف َؤاد َك َو َرتلنَ ُاه
ِاحدة كذل ِ لن
ِ القرآن لة و
ًَ لا
)32 :ت ْر ِتي } (الفرقان

“Dari Mansur ibn al-Mu’tamir, dari Sa’îd ibn Jâbir, dari Ibn
‘Abbâs RA, tentang firman Allah (“Sesungguhnya Kami telah
menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.” (Q.S. AlQadar 97:1), dia berkata: Al-Qur’an diturunkan sekaligus pada
malam Qadar ke Langit Dunia, tempat turunnya secara berangsurangsur. Lalu Allah menurunkannya kepada Rasulullah SAW
bagian demi bagian. Allah SWT berfirman: (Berkatalah orangorang yang kafir: “Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan
kepadanya sekali turun saja?”; demikianlah supaya Kami perkuat
hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil
(teratur dan benar). (Q.S. Al-Furqân 25:32)
Ketiga riwayat Hâkim, Nasâ’i dan Baihaqi di atas-yang menyatakan bahwa Al-Qur’an diturunkan sekaligus
ke Baitul ‘Izzah fi as-Samâ’ ad-Dunya pada malam qadar-semuanya bersumber dari Ibn ‘Abbâs, bukan dari Rasulullah
SAW. Artinya dari segi sanad riwayatnya berstatus
mauqûf, bukan marfû’. Akan tetapi karena menyangkut
masalah ghaib, di mana Ibn ‘Abbâs tidak mungkin dapat
mengetahuinya sendiri tanpa pemberitahuan dari Nabi
Muhammad SAW, maka riwayat tersebut sekalipun mauqûf
dia bernilai marfû’.
3.
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Nuzûl Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW
Dari Bait al’Izzah di Langit Dunia, kemudian Al-Qur’an
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada
malam Qadar, malam yang diberkati, yaitu pada salah satu
malam bulan Ramadhan. Setelah itu Al-Qur’an diturunkan
secara bersangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun.
Sebagian ulama seperti asy-Sya’bi, sebagaimana dikutip alQaththan, berpendapat—berbeda dengan pendapat Ibn ‘Abbâs
di atas--bahwa tiga ayat di atas (QS 44:3; 97:1 dan 2:185) tidaklah
menunjukkan turunnya Al-Qur’an dari Lauh Mahfûzh ke
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Baitul ‘Izzah di Langit Dunia, tetapi menunjukkan permulaan
turunnya Al-Qur’an kepada Rasulullah SAW. Permulaan
turunnya Al-Qur’an itu terjadi pada malam qadar, malam yang
diberkati, yang terjadi pada bulan Ramadhan. Sesudah itu
Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur selama lebih
kurang 23 tahun.9
Dan juga, keistimewaan bulan Ramadhan dan lailatul
qadar yang merupakan malam yang diberkahi itu tidak akan
kelihatan oleh manusia kecuali apabila yang dimaksudkan
oleh ketiga ayat di atas adalah turunnya Al-Qur’an kepada
Rasulullah SAW.10
Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah
SAW--menurut pendapat yang paling populer dan kuat
berdasarkan hadits riwayat Bukhâri dan Muslim dari ‘Aisyah
Ummul Mu’minîn--adalah lima ayat pertama Surat Al-‘Alaq.
Allah SWT berfirman:

َّْ َ ْ ْ َ ِّ َ لذ
َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ لإ
َ َ
َ
)2( ) خلق ا ِ نسان ِمن عل ٍق1( اقرأ بِاس ِم ربك ا ِ ي خلق
َّلذ
ْ َ ْْ َ ْ َ َ ُّ َ لأ
َ َ ْ َ َّ َ
َ َ ْ َْ َّ َ لإ
ُ
َ
) علم ا ِ نسان4( ) ا ِ ي علم بِالقل ِم3( اقرأ وربك ا كرم
ََْ َ
)5( َما ل ْم يعل ْم

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia
telah menciptakan manusia dari ‘alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang
Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”(Q.S.
Al-‘Alaq 96:1-5)
Kapankah lima ayat pertama itu diturunkan? Menurut
para mufassir dan ulama Ulumul Qur’an, lima ayat tersebut
diturunkan pada malam 17 Ramadhan. Kesimpulan tersebut
diambil berdasarkan Surat Al-Anfâl ayat 41:
9
Manna’ al-Qaththan, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risalah,
1976), hlm. 102.
10

Manna’ al-Qath than, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 102.
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َّ َ َ ْ ََ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ي
ُ َ ُ ُم
ُ
َّ
َ
َ
ول ولذِ ِ ي
ِ واعلموا أنما غ ِنمتم ِمن ش ٍء فأن لهلِ ِ خسه ولِلرس
ْ َ ْ ُْ ُ ْ
َالْ ُق ْر ىَب َو يْالَتَ ى
َّ ام َوال ْ َم َساكني َوابْن
آمنتُ ْم
يل ِإن كنتم
ب
الس
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َْ َ َ ْ َ لنْ َ علَىَ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ لتْ َ ىَ لج
ْ
َ
َ
ان
ِ بِا
ِ ان يوم ا ق ا مع
ِ هلل وما أنز ا عب ِدنا يوم الفرق
ِّ َُ ُ علَىَ ل
ٌ ش ٍء قَ ِد
ْ َك ي
)41( ير
واهلل
“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk
Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin
dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang
Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqân,
yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfâl 8:41)

Yang dimaksud dengan hari Al-Furqân ialah hari jelasnya
kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu
hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada
hari Jum›at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. Tanggal itulah—
bukan tahunnya--yang digunakan oleh para mufasir untuk
menentukan tanggal turunnya Al-Qur’an pertama kali yang
kemudian dikenal sebagai hari Nuzulul Qur’an.

C. 	ARGUMEN DAN HIKMAH
SECARA BERTAHAP

NUZUL

AL-QUR’AN

Kitab suci Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam dua priode,
Makkah dan Madinah. Priode Makkah dimulai pada malam
17 Ramadhan tahun 41 dari Milad Nabi sampai dengan 1 Rabi’
al-Awwal tahun 54 dari Milad Nabi (12 tahun 5 bulan 13 hari).
Sedangkan priode Madinah dimulai tanggal 1 Rabi’ al-Awwal
tahun 54 sampai dengan 9 Dzulhijjah11 tahun 63 dari Milad Nabi,
11 Dengan asumsi ayat terakhir turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriyah,
pada waktu Haji Wada'.
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atau bertepatan dengan tahun ke-10 dari Hijrah (9 tahun 9 bulan 9
hari). Jadi total lama kedua priode tersebut adalah 22 tahun 2 bulan
dan 22 hari.
Tentang Al-Qur’an diturunkan berangsur-angsur tersebut
dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

ًَ ُ ْ ً َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ علَىَ َّ علَىَ ُ ْ َ َ َّلنْ َ ُ َنزْ لا
)106( ث ونز اه ت ِ ي
ِ وقرآنا فرقناه لتِ قرأه انل
ٍ اس مك
“Dan Al Qur’an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur
agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami
menurunkannya bagian demi bagian.” (Q. S. Al-Isrâ’ 17:106)
Turunnya Al-Qur’an secara berangsur-angsur itu mendapatkan
celaan dari orang-orang kafir. Allah SWT berfirman:

ً َ ْ َُ َ َ لذَّ َ َ َ ُ َ ْ لاَ ُ ِّ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ جم
َ َ َ ً
َ
اح َدة كذلِك
و
ة
وقال ا ِ ين كفروا لو نزل علي ِه القرآ َن ل
ِ
ًَّ ْ َ لا
َ ُ
َ ُِّثَب
)32( ت بِ ِه ف َؤاد َك َو َرتلنَ ُاه ت ْر ِتي
ِلن

“Berkatalah orang-orang yang kafir: “Mengapa Al Qur'an itu tidak
diturunkan kepadanya sekali turun saja?”; demikianlah supaya Kami
perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil
(teratur dan benar).” (Q.S.Al-Furqân 25:32)

Dalam anggapan orang-orang kafir, baik Ahlul Kitab maupun
kaum musyrikin, kitab-kitab yang datang dari Tuhan, lazimnya
diturunkan secara sekaligus. Mereka meragukan Al-Qur’an, sebab
diturunkan dengan cara-cara yang dianggapnya berbeda dari
cara penurunan kitab-kitab samawi lainnya. Karena itu, mereka
mengemukakan pertanyaan: “Kenapa Al-Qur’an tidak diturunkan
sekaligus?” Dalam ayat di atas Allah menjelaskan salah satu hikmah
Al-Qur’an diturunkan secara bertahap, yaitu untuk menguatkan
hati Nabi dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada
umat manusia. Dan juga dengan seringnya Nabi menerima wahyu,
hati Nabi semakin kuat menghadapi celaan dan tantangan orangorang kafir.
Secara tidak langsung ayat ini membenarkan bahwa kitab41
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kitab suci sebelum Al-Qur’an seperti Taurat, Zabur dan Injil, tidak
diturunkan secara berangsur-angsur atau terpisah-pisah, tetapi
diturunkan sekaligus. Andaikata kitab-kitab suci sebelum AlQur’an diturunkan juga secara berangsur-angsur, tentu Allah akan
meluruskan pandangan mereka. Akan tetapi nyatanya Allah tidak
membantahnya, malah menjelaskan hikmah kenapa Al-Qur’an
diturunkan secara berangsur-angsur. Sebagai perbandingan,
tatkala orang-orang kafir mencela Nabi kenapa   makan minum
dan berjalan-jalan di pasar ((Q.S. Al-Furqân 25:27)—seolah-olah
dalam anggapan mereka nabi-nabi sebelumnya tidak makan dan
berjalan-jalan di pasar—maka Allah menjawabnya bahwa rasulrasul sebelum Muhammad pun makan dan berjalan-jalan di pasar
(Q.S. Al-Furqân 25:20)12
Di samping memantapkan hati Nabi, turunnya Al-Qur’an
secara berangsur-angsur juga merupakan mukjizat bagi beliau,
untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir.
Seringkali mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan
maksud melemahkan dan menantang, juga untuk menguji kenabian
Rasulullah. Mereka pernah menanyakan tentang kiamat kapan
datangnya, menanyakan tentang Zul Qarnain, dan juga pernah
menantang Nabi untuk menurunkan azab dan sebagainya, maka
turunlah ayat menjawabnya.
Turunnya Al-Qur’an secara berangsur-angsur juga memudahkan
Nabi untuk membacakannya kepada umat, menjelaskan dan
memberikan contoh-contoh pelaksanaannya. Bayangkan jika AlQur’an diturunkan sekaligus tentu akan memberatkan Nabi jika
harus membacakan dan menjelaskannya sekaligus, mengingat
betapa banyaknya ayat dengan segala pelajaran, petunjuk dan
hukum yang terkandung di dalamnya.
Bagi umat Islam sendiri, diturunkannya Al-Qur’an secara
berangsur-angsur (munajjaman) memudahkan mereka untuk
menghafal, mencatat, dan memahami Al-Qur’an. Kita bisa
bayangkan, alangkah sukarnya—dengan sarana tulis menulis yang
12
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sangat terbatas—menghafal dan mencatat sekaligus enam ribu
lebih ayat Al-Qur’an. Lebih dari itu, selain membebaskan umat dari
kesulitan teknis menghafal dan mencatat, dengan diturunkannya
secara berangsur-angsur, umat lebih mudah memahami dan
menghayatinya karena Al-Qur’an turun menjawab pertanyaanpertanyaan yang muncul dan merespon peristiwa-peristiwa yang
terjadi dalam kehidupan nyata. Sehingga Al-Qur’an betul-betul
dapat berfungsi menjadi petunjuk kehidupan.
Turunnya Al-Qur’an secara berangsung-angsur sangat besar
pengaruhnya dalam proses dakwah Islam dan pembentukan
umat. Pada priode Makkah diturunkan lebih dahulu ayat-ayat
yang berhubungan dengan tauhid dan keadilan sosial. Barulah
pada priode Madinah diturunkan ayat-ayat tentang hukum dalam
berbagai aspek kehidupan, baik hukum keluarga, tentang harta
benda, pidana dan pemerintahan. Ayat-ayat tentang hukum pun
diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat
pada waktu itu, seperti tahapan penurunan ayat tentang riba dan
khamar.
Di atas semua itu, turunnya Al-Qur’an secara berangsur-angsur
adalah bukti yang pasti bahwa Al-Qur’an al-Karim diturunkan dari
sisi Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Sekalipun ayat-ayat
Al-Qur’an diturunkan sebagian demi sebagian, sedikit demi sedikit
dalam rentang waktu lebih kurang 23 tahun, tetapi rangkaian ayat
demi ayat, surat demi suratnya begitu serasi, padat, cermat, satu sama
lain saling bertaut dan terjalin bagaikan untaian mutiara yang indah
yang belum pernah ada bandingannya dalam perkataan manusia.
Andaikata Al-Qur’an ini perkataan manusia yang disampaikan
dalam berbagai situasi, peristiwa dan kejadian, tentulah di dalamnya
terjadi ketidak serasian dan saling bertentangan satu dengan yang
lain, serta sulit terjadi keseimbangan.13
Ringkasnya hikmah diturunkannya Al-Qur’an secara
13 Tentang hikmah diturunnya Al-Qur’an ini baca Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fî
‘Ulûm Al-Qur’an..., I:46-55 dan Manna’ al-Qathan, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an...hlm.
107-115.Baca juga edisi terjemahan Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an,
terjemahan Mudzakir AS (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2004), hlm. 157-177.
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berangsur-angsur adalah sebagai berikut:
1. Untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam
menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat
manusia. Dan juga dengan seringnya Nabi menerima wahyu,
hati Nabi semakin kuat menghadapi celaan dan tantangan
orang-orang kafir.
2. Merupakan mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan
mematahkan tantangan orang-orang kafir.
3. Memudahkan Nabi untuk membacakannya kepada umat,
menjelaskan dan memberikan contoh-contoh pelaksanaannya.
4. Memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat,
dan memahami Al-Qur’an.
5. Memberikan pengaruhnya yang besar dalam proses dakwah
Islam dan pembentukan umat.
6. Merupakan bukti yang pasti bahwa Al-Qur’an al-Karim
diturunkan dari sisi Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji.

D.	URGENSI KAJIAN TENTANG NUZUL AL-QUR’AN
Kajian tentang Nuzul Al-Qur’an sangat penting sekali untuk
membuktikan bahwa Al-Qur’an memang benar-benar berasal dari
Allah SWT, bukan karya Nabi Muhammad SAW. Terlihat dalam
pembahasan tentang Nuzul Al-Qur’an bagaimana cara dan fase
turunnya Al-Qur’an dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.
Kajian ini merupakan bagian dari bukti otentitas dan validitas AlQur’an Al-Karim bersamaan dengan kajian tentang pengumpulan
Al-Qur’an yang akan dibahas pada bab tersendiri dalam buku ini
Keyakinan terhadap otentitas dan validitas Al-Qur’an sangat
penting dan urgen bagi seorang Muslim, karena menyangkut
keimanan kepada sumber utama ajaran Islam. Jika keyakinan
terhadap Al-Qur’an sebagai firman Allah SWT semakin kuat karena
didukung dengan kajian akademik, maka keyakinan terhadap isinya
tentu juga akan semakin kuat dan kokoh. Dengan keyakinan yang
kuat dan kokoh, seorang Muslim semakin yakin dan bersemangat
mengamalkannya dalam kehidupannya. 
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Bab IV

Makkiyah Dan
Madaniyah
A. PENGERTIAN MAKKIYAH DAN MADANIYAH
Surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur’an dapat dikelompokkan
menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama mendasarkan
pembagian tersebut kepada salah satu dari tiga aspek berikut ini:
1. Berdasarkan masa turunnya (‘itibâr zamân an-nuzûl). Yang
diturunkan sebelum Hijrah dari Makkah ke Madinah disebut
Makkiyah walaupun turunnya bukan di Makkah dan sekitarnya;
dan yang diturunkan sesudah Hijrah dinamai Madaniyah
walaupun turunnya bukan di Madinah dan sekitarnya. Sebagai
contoh, Surat An-Nisâ’ ayat 58 tetap masuk kategori Madaniyah,
sekalipun ayat itu turun di Makkah, persisnya dalam Ka’bah
waktu Fathu Makkah pada tahun ke-8 setelah Hijrah.   Begitu
juga Surat Al-Mâidah ayat 3, tetap masuk kategori Madaniyah,
sekali pun turun pada waktu haji Wada’ tahun ke-10 setelah
Hijrah.
2. Berdasarkan tempat turunnya (i’tibâr makân an-nuzûl). Yang
diturunkan di Makkah dan sekitarnya (seperti Mina, Arafah
dan Hudaibiyah) disebut Makkiyah dan yang diturunkan di
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3.

Madinah dan sekitarnya (seperti Uhud, Qubâ dan Sal’) dinamai
Madaniyah.
Berdasarkan sasaran pembicaraan (i’tibâr al-mukhâthâb). Yang
ditujukan untuk penduduk Makkah dinamai Makkiyah dan
yang ditujukan kepada penduduk Madinah disebut Madaniyah.
Begitu juga yang ditujukan untuk semua manusia (dengan
lafazh yâ ayyuhannâs) dinamai Makkiyah dan yang ditujukan
untuk orang-orang yang beriman saja (dengan lafazh yâ ayyuha
al-ladzîna âmanû) disebut Madaniyah. 1

Dari ketiga kategori di atas, kategori pertamalah (masa
turunnya) yang dapat mencakup semua ayat-ayat Al-Qur’an,
karena untuk kategori kedua (tempat turunnya) tidak tercakup di
dalamnya ayat-ayat yang diturunkan di luar Makkah dan Madinah
serta sekitar keduanya seperti ayat-ayat yang turun di Tabuk, Baitul
Maqdis dan dalam perjalanan. Sebagai contoh Surat At-Taubah 42
turun di Tabuk, Surat Az-Zukhruf 45 turun di Baitul Maqdis pada
malam Isrâ’. Allah SWT berfirman:

َ َ َ ُ َ َّ ََ ْ اَ َ َ َ ً َ ً َ َ َ ً َ ً لا
ْ
ك ْن َب ُع َدت
ِ اصدا تبعوك ول
ِ لو كن عرضا ق ِريبا وسفرا ق
َ ُ ْ َ َ ُ َّ ُّ
ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ لخ
َْ َ
ْكم
هلل ل ِو استطعنا رجنا مع
ِ علي ِه ُم الشقة َوسيح ِلفون بِا
َ ُ َُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ا
)42( يه ِلكون أنفسهم واهلل يعلم ِإنهم لك ِذبون

"Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah
diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka
mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka.
Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup
tentulah kami berangkat bersama-samamu." Mereka membinasakan diri
mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benarbenar orang-orang yang berdusta. (Q.S. At-Taubah 9:42)

1
Lihat Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm AlQur’an (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2003), juz 1 hlm. 23, dan Mannâ’ Al-Qaththân
Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risâlah, 1976), hlm. 61-62.
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َّْحم
ُ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ
َ
ون الر ِن
ِ واسأل من أرسلنا ِمن قب ِلك ِمن رس ِلنا أجعلنا ِمن د
َ
ُْ ً
)45( آل ِ َهة يعبَ ُدون
"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum
kamu: "Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain
Allah yang Maha Pemurah?" (Q.S. Az-Zukhruf 43:45)
Jika kita menggunakan kategori kedua, yaitu berdasarkan
tempat turunnya, maka kedua ayat di atas tidak dapat dimasukkan
Makkiyah karena tidak turun di Makkah dan sekitarnya, dan juga
tidak bisa dimasukkan Madaniyah karena tidak turun di Madinah
dan sekitarnya.
Begitu juga untuk kategori ketiga (sasaran pembicaraan), jika
kategori ini yang digunakan, tentu banyak ayat-ayat Al-Qur’an
yang tidak dapat dimasukkan kategori Makkiyah atau Madaniyyah
karena Al-Qur’an tidak hanya diturunkan untuk penduduk Makkah
dan Madinah semata, tapi untuk seluruh manusia. Lagi pula tidak
semua ayat diawali dengan seruan yâ ayyuhannâs atau seruan yâ
ayyuha al-ladzîna âmanû.
Oleh sebab itu, sebagaimana sudah dinyatakan di atas, kategori
yang paling tepat, karena mencakup seluruh ayat Al-Qur’an adalah
kategori pertama, yaitu dari segi masa turunnya (‘itibâr zamân
an-nuzûl). Yang diturunkan sebelum Hijrah disebut Makkiyah
walaupun turunnya bukan di Makkah dan sekitarnya; dan yang
diturunkan sesudah Hijrah dinamai Madaniyah walaupun turunnya
bukan di Madinah dan sekitarnya.

B.	METODE MENGETAHUI MAKKIYAH DAN MADANIYAH
Ada dua cara untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah:
1.

Al-manhaj as-simâ’i an-naqli. Melalui riwayat dari para
sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari
tabi’in yang mengetahuinya dari para sahabat.
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2.

Al-Manhaj al-qiyâsi al-ijtihâdi. Berdasarkan karakteristik
surat atau ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah.2

Metode pertama untuk mengetahui Makkiyah dan
Madaniyah adalah melalui riwayat yang sahih dari para sahabat
yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari tabi’in yang
mengetahuinya dari sahabat. Metode ini disebut al-manhaj assimâ’i an-naqli yang secara harfiah berarti metode pendengaran
dan periwayatan. Jika dasar yang kita gunakan untuk menentukan
mana surat-surat dan ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah dan
Madaniyyah adalah masa turunnya (‘itibâr zamân an-nuzûl), maka
kita cukup menelusuri riwayat dari para sahabat yang menyaksikan
turunnya wahyu, kapan turunnya wahyu tersebut, apakah sebelum
atau sesudah hijrah. Semua surat-surat yang turun sebelum hijrah
seperti surat Al-‘Alaq, Al-Mudatsir, Al-Muzammil, Al-Fâtihah dan
lain sebagainya masuk kategori Makkiyah. Begitu juga sumua suratsurat yang turun setelah hijrah seperti Al-Baqarah, Ali-'Imrân, AnNisâ’, Al-Mâidah dan lain sebagainya masuk kategori Madaniyah.
Jika tidak ditemukan satu pun riwayat yang dapat diterima
tentang kapan atau di mana surat dan ayat-ayat itu diturunkan,
maka ditempuhlah metode yang kedua yaitu al-manhaj al-qiyâsi
al-ijtihâdi. Cara kerja metode ini adalah dengan mempelajari
karakteristik surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah
yang sudah diketahui melalui riwayat-riwayat yang dapat diterima.
Karakteristik yang dipelajari misalnya dari segi panjang pendeknya
surat, gaya bahasa, model kalimat seruan, kalimat-kalimat tertentu
seperti kalla, cakupan isi dan lain sebagainya. Karakteristik atau
kriteria ini kemudian dicari pada surat-surat dan ayat-ayat yang
belum diketahui Makkiyah dan Madaniyahnya. Surat-surat yang
sesuai dengan kategori Makkiyah dimasukkan dalam kategori
Makkiyah, begitu juga surat-surat yang sesuai dengan kategori
Madaniyah dimasukkan dalam surat-surat Madaniyah. Penilaian
terhadap satu surat hanyalah berdasarkan karakter sebagian besar
2
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ayat-ayatnya, bukan keseluruhan ayat-ayatnya. Jika ada satu dua
ayat dalam satu surat Madaniyah yang bersifat Makkiyah maka
surat tersebut tetap dikategorikan Madaniyah. Surat ini disebut
Madaniyah tetapi di dalamnya ada ayat Makkiyah, begitu juga
sebaliknya.

C. KRITERIA SURAT-SURAT MAKKIYAH
Setelah mempelajari surat dan ayat-ayat Makkiyah, para ulama
merumuskan kriterianya sebagai berikut:
1. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah
2. Setiap surat yang di dalamnya ada lafazh Kallâ (33x dalam 15
Surat)
3. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat Yâ Ayyuhannâs, dan
tidak ada Yâ Ayyuhalladzîna âmanû (kecuali Surat Al-Hajj)
4. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah para Nabi dan umatumat sebelumnya (kecuali Surat Al-Baqarah)
5. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah Nabi Adam dan Iblis
(kecuali Surat Al-Baqarah)
6. Setiap surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah seperti Aliflam-mim; Alif-lam-ra; Ha-mim dan semacamnya (kecuali Surat
Al-Baqarah dan Ali 'Imrân)
7. Surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, bersajak, i’jâz al‘ibârah dan padat isinya.
8. Surat-surat yang berisi ajaran tentang aqidah (tauhid,
menyembah Allah SWT semata, risalah Nabi Muhammad SAW,
Hari Akhir, mujadalah kaum musyirikin dengan dalil-dalil akal
dan ayat-ayat kauniyah)
9. Surat-surat yang berisi peletakan dasar-dasar tasyri’ dan
keutamaan akhlaq mulia, celaan terhadap kejahatan kaum
musyrikin seperti penumpahan darah, memakan harta anak
yatim secara aniaya, membunuh anak-anak perempuan dlsb.3
3
Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur'an..,.hlm. 63-64 dan Muhammad
‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut: Dâr ‘Ihyâ alKutub al-‘Arabiyah, t.t.), Jld I, hlm. 189-190.
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D. 	SURAT-SURAT MAKKIYAH
Merujuk kepada Mushaf Al-Madinah, terbitan Mujamma’ alMalik Fahd di Madinah Munawarah yang beredar luas di Indonesia,
Surat-surat Makkiyah adalah sebagai berikut:
1. Al-Fâtihah
2. Al-An’âm
3. Al-A’râf
4. Yûnus
5. Hûd
6. Yûsuf
7. Ibrâhîm
8. Al-Hijr
9. An-Nahl
10. Al-Isrâ’
11. Al-Kahfi
12. Maryam
13. Thâha
14. Al-Anbiyâ’
15. Al-Mukminûn
16. Al-Furqân
17. Asy-Syu’arâ'
18. An-Naml
19. Al-Qashash
20. Al-‘Ankabût
21. Ar-Rûm
22. Luqman
23. As-Sajdah
24. Sabâ’
25. Fâthir
26. Yâsîn
27. Ash-Shaffât
28. Shad
29. Az-Zumar
30. Al-Mukmin
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Fushilat
Asy-Syûra
Az-Zukhruf
Ad-Dukhân
Al-Jâtsiyah
Al-Ahqâf
Qaf
Adz-Dzâriyât
Ath-Thûr
An-Najm
Al-Qamar
Al-Wâqi’ah
Al-Mulk
Al-Qalam
Al-Hâqah
Al-Ma’ârij
Nûh
Al-Jin
Al-Muzammil
Al-Muddatsir
Al-Qiyâmah
Al-Mursalât
An-Nabâ’
An-Nâzi’ât
‘Abasa
At-Takwîr
Al-Infithâr
Al-Muthaffifîn
Al-Insyiqâq
Al-Burûj
Ath-Thâriq
Al-‘Ala
Al-Ghâsyiyah
Al-Fajr
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Al-Balad
Asy-Syams
Al-Lail
Adh-Dhuhâ’
Alam Nasyrah
At-Tîn
Al-‘Alaq
Al-Qadr
Al-‘Ȃdiyat
Al-Qâri’ah
At-Takâtsur
Al-Ashr
Al-Humazah
Al-Fîl
Quraisy
Al-Mâ’ûn
Al-Kautsar
Al-Kâfirûn
Al-Lahab
Al-Ikhlâs
Al-Falq
An-Nâs

E. KRITERIA SURAT-SURAT MADANIYAH
Setelah mempelajari Surat dan ayat-ayat Madaniyah, para
ulama merumuskan kriterianya sebagai berikut:
1. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat Yâ Ayyuhalladzîna
âmanû.
2. Setiap surat yang di dalamnya ada farîdhah (kewajiban) dan
sanksi pidana
3. Setiap surat yang di dalamnya disebut tentang kaum munafikin
(kecuali Surat Al-‘Ankabût); mengungkap tentang prilaku
mereka, membuka rahasia-rahasia mereka, dan menjelaskan
bahaya kaum munafikin terhadap umat Islam.
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4.

4.

5.

Setiap surat yang di dalamnya ada Mujâdalah Ahl al-Kitâb
(Yahudi dan Nasrani), seruan terhadap mereka untuk masuk
Islam, mengungkap pemalsuan al-kitab dlsb.
Setiap surat yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah,
mu’amalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan
jihad, hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan antar
negara dalam damai dan perang, kaedah-kaedah hukum dan
persoalan tasyri’.
Setiap surat yang ayatnya panjang-panjang, dan bergaya prosa
liris. 4

F. 	SURAT-SURAT MADANIYAH
Berdasarkan Mushaf Al-Madinah terbitan Mujamma’ al-Malik
Fahd di Madinah al-Munawarah yang beredar luas di Indonesia,
yang termasuk kategori Surat-surat Madaniyah adalah sebagai
berikut:
1. Al-Baqarah
2. Ali 'Imrân
3. An-Nisâ’
4. Al-Mâidah
5. Al-Anfâl
6. At-Taubah
7. Ar-Ra’d
8. Al-Hajj
9. An-Nûr
10. Al-Ahzâb
11. Muhammad
12. Al-Fath
13. Al-Hujurât
14. Ar-Rahmân
15. Al-Hadîd
4
Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an..,.hlm. 64; Az-Zarqâni, Manâhil al‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, Jld I, hlm. 191; dan Abdul Djalal, Ulumul Qur’an (Surabaya:
Dunia Ilmu, 2000), hlm. 98.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Al-Mujâdilah
Al-Hasyr
Al-Mumtahanah
Ash-Shaf
Al-Jum’ah
Al-Munâfiqûn
At-Taghâbun
Ath-Thalâq
At-Tahrîm
Al-Insân
Al-Bayyinah
Az-Zalzalah
An-Nashr

Menurut Manna’ al-Qaththân, tidak semua surat disepakati
oleh para ulama dalam memasukkannya dalam kategori Makkiyah
dan Madaniyah. Surat-surat Makkiyah yang disepakati ada 82
surat. Surat-surat Madaniyah yang disepakati ada 20 surat. Yang
dipersilisihkan ada 12 surat yaitu:Al-Fâtihah, Ar-Ra’du, Ar-Rahmân,
Ash-Shaf, At-Taghâbun, Ath-Muthaffifîn, Al-Qadr, Al-Bayyinah,
Az-Zilzalah, Al-Ikhlâsh, Al-Falq dan An-Nâs (surat-surat yang
dicetak tebal dalam daftar Surat-surat Makkiyah dan Madaniyah
di atas)5
Perlu dicatat di sini bahwa pengelompokan surat-surat ke
dalam Makkiyah dan Madaniyah hanyalah berdasarkan sebagian
besar ayat-ayatnya, tidak harus seluruh ayatnya, sehingga nanti
akan ditemukan Surat Makkiyah tetapi di dalamnya ada ayat
Madaniyah, begitu juga sebaliknya, Surat Madaniyah tetapi di
dalamnya ada ayat Makkiyah.

5
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G.	HAL-HAL KHUSUS
MADANIYAH

MENGENAI

MAKKIYAH

DAN

Para ulama tidak hanya mengkaji secara umum tentang suratsurat Makkiyah dan Madaniyah, tetapi juga mengkaji hal-hal
khusus seperti tentang ayat-ayat Makkiyah dalam Surat Madaniyah,
ayat-ayat Madaniyah dalam Surat Makkiyah, ayat yang diturunkan
di Makkah sedang hukumnya Madaniyah, ayat yang diturunkan
di Madinah sedang hukumnya Makkiyah, ayat Madaniyah yang
mirip dengan ayat Makkiyah, ayat Makkiyah yang mirip dengan
ayat Madaniyah, ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah dan
ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Berikut ini dikutipkan
beberapa contoh dari hal-hal khusus tersebut.6
1.

Ayat Makkiyah dalam Surat Madaniyah

َ َ ََّ ْ َ ْ ُ ُ َ لذ
َوك أَ ْو يخُ ْر ُجوك
َ ُوك أَ ْو َي ْقتُل
َ ُك َف ُروا لُثْبت
وإِذ يمكر بِك ا ِ ين
ِ ِي
ِ
ْ ُ َْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َير
َ
َ
)30( ويمكرون ويمكر اهلل واهلل خ الما ِك ِرين

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya
upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau
membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan
Allah menggagalkan tipu daya itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas
tipu daya.(Q.S. Al-Anfâl 8:30)
Surat Al-Anfâl turun setelah hijrah, berbicara tentang perang
Badar yang terjadi pada tahun kedua setelah hijrah, oleh sebab
itu surat ini masuk kategori Madaniyah. Tetapi banyak ulama
mengecualikan ayat 30, karena ayat tersebut turun di Makkah
sebagaimana yang dikatakan oleh Muqâtil. Isi ayat pun juga
menunjukkan hal tersebut. Ayat 30 berbicara tentang peristiwa
yang terjadi di Makkah sebelum nabi Hijrah, yaitu tentang
pertemuan para pemuka Quraisy di Dâr an-Nadwah Makkah
merencanakan untuk menangkap dan memenjarakan Nabi,
6

Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an..,.hlm. 54-57
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membunuh atau mengusir beliau. Tetapi makar ini digagalkan
oleh Allah SWT dengan lolosnya Nabi hijrah ke Madinah.
2.

Ayat Madaniyah dalam Surat Makkiyah

ُ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ًك ْم َأ اَّل ت ُ رْش ُكوا به َشيْئا
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علي
ِِ ِ
ُ َ َْ َ ً َ لاَ َ ْ ُ ُ َ ْ لا
ْ َوبال ْ َوا َ ي
ُك ْم ِم ْن إ ْملاَ ق نحَ ْن
د
و
أ
وا
ل
ت
ق
ت
و
ا
ان
س
ح
إ
ن
ٍ ِ
ِ ِ ِِ لد
ْ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ لا
َ
احش َما ظ َه َر ِمن َها َو َما
ِ نرزقكم وإِياهم و تقربوا الفو
َّ
ُ ْ َ َلا
ْ َّ
ُ َ َْ َّ َ ُ اَّ لح
اهلل ِإل بِا َ ِّق ذ ِلك ْم
انلف َس ال يِت حرم
َب َط َن َو تقتُلوا
َْ لاَ َ ْ َ ُ َ َ ي
َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ َ
َ
يم
ت
ال
ال
م
وا
ب
ر
ق
ت
و
)151(
ون
وصاكم بِ ِه لعلكم تع ِقل
ِ ِ
َّ َّا
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ْ َ ََّ َ ْ َ ُ َ ى
ِإل بِال يِت يِه أحسن حت يبلغ أشده وأوفوا الكيل وال ِمزيان
َّا
ْ
َ ُ ْ َ ُْ َ
ْ َ ُ ِّ َ ُ َلا
بِال ِق ْس ِط نكلف نف ًسا ِإل ُو ْس َع َها َوإِذا قلتُ ْم فاع ِدلوا َول ْو
ْ َ َ َاَ َ َ ُ ْ ى
ُ َّ َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ
ْكم
هلل أوفوا ذ ِلكم وصاكم بِ ِه لعل
ا
د
ه
ِ ِ كن ذا قرب وبِع
َُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ لا
َ َ َّ َ َ
َ ُ َّ َ َ
َ
ِ) وأن هذا رِص ي152( ون
اط مست ِقيما فات ِبعوه و
تذكر
َ َ َ َ ُّ
َّ َ
َ ُ
ُ
ُ َ
السبُل فتَف َّرق بِك ْم ع ْن َس ِبي ِل ِه ذ ِلك ْم َو َّصاك ْم بِ ِه
تت ِب ُعوا
َ ُ َ ُ َّ َ
)153( ل َعلك ْم ت َّتقون
"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu
oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu
dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa,
dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka,
dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik
yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang
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diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara
yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban
kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila
kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia
adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus,
maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang
lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya.
Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (Q.S.
Al-An’âm 6:151-153)
Menurut keterangan Ibn ‘Abbâs, Surat Al-An’âm turun
sekaligus di Makkah kecuali tiga ayat yaitu ayat 151-153
diturunkan di Madinah. Isi ketiga ayat ini pun menunjukkan
sifat madaniyahnya, karena berbicara antara lain tentang
hukum.
3.

Ayat yang diturunkan di Makkah sedang hukumnya
Madaniyah

ُ َ ْ َ َ َ ََ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ى
ْاكم
يا أيها انلاس إِنا خلقناكم ِمن ذك ٍر وأنث وجعلن
َّ ْ ُ َ ْ َ
ْ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ُ
َ
هلل أتقاكم إِن
ِ شعوبا وقبائِل لتِ عارفوا إِن أكرمكم ِعند ا
ٌ يم َخب
ٌ اهلل َعل
َ
)13( ري
ِ
ِ
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa
- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-Hujurât 49:13)
Ayat ini turun di Makkah pada waktu Fathu Makkah.
Di lihat dari aspek waktu, ayat ini masuk Madaniyah karena
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diturunkan setelah hijrah, tetapi dari aspek khithâb, ayat ini
bersifat umum. Para ulama tidak menyebut ayat ini Makkiyah
dan tidak pula Madaniyah, tetapi disebut sebagai apa yang
diturunkan di Makkah, sedangkan hukumnya Madaniyah.
4.

Ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya
Makkiyah

ََّ َ ُ لىَ لذ
ٌَ ََ
َ ين اَع َه ْد ُت ْم م َن ال ْ ُم رْشك
َ
)1( ني
هلل ورسولهِ ِ ِإ ا
بر
ِ
ِ
ِِ
ِ اءة ِم َن ا
ْ ُ ُ ْلأْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ير
ُ فَس
يحوا يِف ا ر ِض أربعة أشه ٍر واعلموا أنكم غ مع ِج ِزي
ِ
َ
َ
ََ َ ُ لى
َْ ا
ْ َُّ َ خ
ٌ َ َ
َ
َ
هلل ورسولهِ ِ ِإ
ا
ن
م
ان
ذ
أ
و
)2(
ين
ر
ف
ك
ِ
ِِ هلل َوأن اهلل م ِزي ال
ِ
ِ ا
َّ َ ََ ْ َ لحْ َ ِّ لأْ َ ْ بر
َ يء م َن ال ْ ُم رْشك
َاهلل بر
َ
ُ ُني َو َر ُسوله
ٌ
َّ
ن
أ
ك
ا
ج
ا
م
و
ي
اس
انل
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
َّي
َ
َ
َ
ُ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ٌ َْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َير
ُ ْك ْم غير
ف ِإن تبتم فهو خ لكم وإِن تولتم فاعلموا أن
َ َ َ
َ َ ََّ َ رِّ لذ
ْ ُ
ُ ك َف
)3( اب أ يِل ٍم
ذ
ع
ب
وا
ر
ش ا ِ ين
ب
و
هلل
ا
ي
ز
ج
ع
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ م

"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan RasulNya
(yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum
muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).
Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama
empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan
dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan
orang-orang kafir.
Dan (Inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya
kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya
Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.
Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu
lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa
sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah
kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang
pedih. (Q.S. At-Taubah 9:1-3)
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Awal surat at-Taubah atau Barâah ini turun di Madinah,
tetapi khithâb ditujukan kepada kaum musyrikin Makkah. Para
ulama menyebutnya sebagai apa yang diturunkan di Madinah
sedang hukumnya Makkiyah.
5.

Ayat Madaniyah yang mirip dengan ayat Makkiyah

ََوإ ْذ قَالُوا اللَّ ُه َّم إ ْن اَك َن َه َذا ُه َو الحْ َ َّق م ْن عنْد َك فَأَ ْمط ْر َعلَيْنا
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ً َ َ
)32( اب أ يِل ٍم
ٍ ِحجارة ِمن السما ِء أ ِو ائ ِتنا بِعذ

"Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: "Ya
Allah, jika betul (Al- Quran) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau,
maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah
kepada kami azab yang pedih". (Q.S. Al-Anfâl 8:32)
Ayat ini adalah contoh ayat Madaniyah yang gaya bahasa
atau uslûbnya mirip dengan karakteristik ayat Makkiyah,
karena tantangan minta segera diturunkan azab itu adalah
khas ayat Makkiyah.
6.

Ayat Makkiyah yang mirip dengan ayat Madaniyah

َ َّ َ َّ َ َ َّ َّلذَّ َ جَ ْ َ ُ َ َ َ َ لإْ ْ َ ْ َ َ َ ا
احش إِل اللمم إِن ربك
ِ ا ِ ين يتنِبون كبائِر ا ِ ث ِم والفو
َ َْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ لأ
ْ َ
ْ
اسع المغ ِفر ِة هو أعلم بِكم إِذ أنشأكم ِمن ا ر ِض وإِذ
ِ و
ٌ َّ َ ْ ُ ْ َ
ُ َ ُ ْ َ ُّ َ ُ َُ َّ َ ُ ْ َلا
ُ
ُ
َك ْم ُهو
ون أمهاتِكم ف تزكوا أنفس
ِ أنتم أ ِجنة يِف بط
ََ ْ َ ُ َ َّ ى
)32( أعلم بِم ِن اتق

"(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan
keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya
Tuhanmu Maha luas ampunanNya. dan dia lebih mengetahui (tentang
keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu
masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan
dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang
bertakwa." (Q.S. An-Najm 53:32)
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Di dalam ayat yang diturunkan di Makkah ini terdapat
ungkapan tentang dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang
diancam hukuman tertentu di dunia (hudûd), pada hal hudûd
hanya ada pada priode Madinah. Oleh sebab itu ayat semacam
ini disebut apa yang turun di Makkah tetapi mirip ayat
Madaniyah.
7.

Ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah

ََّ لذ
َّلذ
ََ ِّ ْ َ َ ِّ َ لأْ َعلْى
َ ََ َ
َ
َّ
) وا ِ ي2( ) ا ِ ي خلق فسوى1(
سب ِح اسم ربك ا
َّلذ
َ َّ َ
ْ َ
َ َ) ف4( خ َر َج ال ْ َم ْر ىَع
ًج َعلَ ُه ُغثَاء
) َوا ِ ي أ3( قد َر ف َه َدى
َ ُ ُْ َ
ْ َ
ُ اء
َ
ُاهلل إنَّ ُه َي ْعلَم
َ ) إ اَّل َما َش6( ك فَلاَ تَنْ ىَس
) سنق ِرئ5( أحوى
ِ
ِ
َ ) فَ َذ ِّك ْر إ ْن َن َف8( ) َونُيَسرِّ ُ َك للْيُسرْ َ ى7( الجْ َ ْه َر َو َما يخَ ْ ىَف
ت
ع
ِ
ِ
ِ
َ
ْ ِّ
ََ َ َ َ َّ لأْ ْ ى
ََ َ َّ َّ ُ َ ْ يخَ ْشى
)11( جنبُ َها ا شق
) ويت10(
) سيذكر من9( اذلك َرى
َّلذ
ُ ْ َ َّ ََ ْ لى
ْ َُ َّ لاَ َ ُ ُ َ لاَ ح
يها َو ييَا
) ثم يموت ِف12( ار الكبرْ َى
ا ِ ي يص انل
ََّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ى
َْ
ََّ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ لى
) بل15( ) وذكر اسم رب ِه فص14( ) قد أفلح من تزك13(
َ َ َّ
ْ ُّ َ َ َ ُْ ْ ُ َ لح
ََ آْ َ ُ َيرْ ٌ َ َ ْ ى
) ِإن هذا17( ) وال َ ِخرة خ وأبق16( ادلنيَا
تؤثِرون ا ياة
َُّ ُ لأْ ُ ى
َ
َْ َ َ َ ُ ى
ُ
ُ
)19( ) صح ِف ِإبرا ِهيم وموس18( لفيِ الصح ِف ا ول

"Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tingi. Yang Menciptakan,
dan menyempurnakan (penciptaan-Nya). Dan yang menentukan kadar
(masing-masing) dan memberi petunjuk. Dan yang menumbuhkan
rumput-rumputan. Lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering
kehitam-hitaman. Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu
(Muhammad) maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah
menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang
tersembunyi. Dan Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang
mudah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan
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itu bermanfaat. Orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat
pelajaran. Dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
(yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). Kemudian
dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. Sesungguhnya
beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan
dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu (orangorang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat
adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar
terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. (yaitu) kitab-kitab Ibrahim
dan Musa." (Q.S. Al-A’lâ 87:1-19)
Surat Al-‘Alâ ini adalah salah satu contoh surat yang
diturunkan di Makkah, tetapi sebelum Nabi Hijrah sudah
dibawa dan dibacakan kepada penduduk Madinah oleh
beberapa sahabat seperti Mush’ab ibn ‘Umair, Abdullah
ibn Ummi Maktûm dan Sa’ad ibn Abi Waqâs. Surat seperti
ini disebut apa yang diturunkan di Makkah lalu dibawa ke
Madinah.
8.

Ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah
Contoh apa yang diturunkan di Madinah lalu dibawa ke
Makkah adalah Surat At-Taubah. Pada tahun kesembilan Hijrah,
Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar berangkat ke Makkah
melaksanakan ibadah haji. Setelah awal surat at-Taubah turun,
Rasulullah SAW menugaskan 'Ali untuk membawa ayat itu
ke Makkah dan menyampaikannya kepada Abu Bakar hingga
dia dapat memberitahukannya kepada kaum musyrikin. Abu
Bakar mengumumkan bahwa setelah tahun ini tidak seorang
pun kaum musyrik dizinkan melaksanakan ibadah haji.

H. 	URGENSI KAJIAN MAKKIYAH DAN MADANIYAH
Kajian tentang Makkiyah dan Madaniyah diperlukan dalam
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, untuk menentukan strategi
dakwah yang tepat, dan juga untuk mempelajari sejarah hidup
Rasulullah SAW. Di bawah ini uraian ringkas tentang urgensi kajian
Makkiyah dan Madaniyah tersebut.
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1.

2.

3.

4.

Dengan mengetahui tempat dan priode turunnya ayat-ayat AlQur’an, seorang mufasir dapat menafsirkan ayat-ayat tersebut
dengan tepat dan benar. Lebih-lebih lagi jika terdapat kesan
pertentangan antara makna satu ayat dengan ayat yang lainnya,
seorang mufasir dapat menjelaskannya--jika mengetahui
tempat dan waktu turunnya--baik dengan pendekatan attadarruj fî at-tasyrî’ (tahapan penetapan hukum) maupun
dengan pendekatan nâsikh dan mansûkh.
Dengan menelusuri tempat dan fase turunnya ayat-ayat AlQur’an melalui kajian Makkiyah dan Madaniyah kita dapat
pelajaran bagaimana strategi dakwah yang tepat sehingga
dakwah lebih efektif. Di lihat dari aspek dakwah, kita bisa
membandingkan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah.
Pada priode Makkah pesan yang disampaikan fokus kepada
penanaman dan pemantapan aqidah (tauhid) dan keadilan
sosial, menentang segala bentuk kemusyrikan dan kezaliman
dalam masyarakat. Sementara priode Madinah sudah mulai
berbicara tentang tatanan hukum, baik hukum keluarga,
perdata, pidana dan pemerintahan. Hal ini mengajarkan kepada
kita bahwa dalam berdakwah harus ada tahapan-tahapan yang
disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Dengan mempelajari ayat-ayat yang turun kepada Nabi
Muhammad SAW mulai dari ayat pertama pada priode
Makkah sampai ayat terakhir pada priode Madinah, kita dapat
mengikuti perjalanan hidup beliau, karena Al-Qur’an AlKarim adalah sumber utama sirah Rasulullah SAW. Jika terjadi
perbedaan pendapat antara para sejarawan tentang sirah Rasul,
maka Al-Qur’an adalah saksi dan hakim yang paling tepat
untuk menentukan mana yang benar. 7
Kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan
betapa tingginya perhatian kaum muslimin sejak generasi
awal terhadap sejarah turunnya Al-Qur’an, sehingga mereka

7
Dikutip dari Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an..,.hlm. 59-60 dengan
perubahan redaksi.
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mengikuti dan mencatat tempat, waktu dan fase turunnya AlQur’an kepada Nabi Muhammad SAW secara teliti. Hal ini
menambah keyakinan akan otentitas dan validitas Al-Qur’an
Al-Karim sehingga sampai kepada zaman kita sekarang ini
tanpa mengalami pengurangan, penambahan atau perubahan
apa pun. 8 

8

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., Jld I, hlm. 188.

63

64

Bab V

Yang Pertama dan
Terakhir Diturunkan
A. PENGERTIAN YANG
DITURUNKAN

PERTAMA

DAN

TERAKHIR

Yang dimaksud dengan yang pertama dan terakhir diturunkan
ada dua macam:
1. Ayat atau kelompok ayat yang pertama dan terakhir sekali
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagian ini disebut
yang pertama dan terakhir diturunkan secara mutlak
2. Ayat atau kelompok ayat yang pertama dan terakhir sekali
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam tema-tema
tertentu, misalnya yang pertama dan terakhir diturunkan
mengenai makanan, minuman, perang, dlsb.Bagian ini disebut
yang pertama dan terakhir diturunkan dalam tema-tema
tertentu.
Dalam menentukan ayat atau kelompok ayat mana yang
pertama dan terakhir diturunkan, para ulama hanya berpatokan
semata-mata kepada riwayat yang diterima, sama sekali tidak ada
peran ijtihad dalam masalah ini kecuali dalam mentarjih mana
pendapat yang dinilai lebih kuat dibandingkan yang lainnya.

65

Kuliah Ulumul Qur’an

B.	YANG PERTAMA DITURUNKAN SECARA MUTLAK
Ada empat pendapat ulama tentang yang pertama diturunkan
secara mutlak.
1.

Yang pertama kali diturunkan adalah Surat Al-‘Alaq ayat 1-5

َّْ َ ْ ْ َ ِّ َ لذ
َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ لإ
َ َ
َ
)2( ) خلق ا ِ نسان ِمن عل ٍق1( اقرأ بِاس ِم ربك ا ِ ي خلق
َّلذ
ْ َ ْْ َ ْ َ َ ُّ َ لأ
َ َ ْ َ َّ َ
َ َ ْ َْ َّ َ لإ
ُ
َ
) علم ا ِ نسان4( ) ا ِ ي علم بِالقل ِم3( اقرأ وربك ا كرم
ََْ َ
)5( َما ل ْم يعل ْم

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan
Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan
perantaran qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya”. (Q.S. Al-‘Alaq 96:1-5)
Pendapat ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan
Muslim dari ‘Aisyah RA:

ُ ُ َ َ ُ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ِّ ُ َ َ ََ ْ ا
هلل
ِ عن عئِشة أم المؤ ِم ِنني أنها قالت أول ما ب ِدئ بِ ِه رسول ا
َّ ََّ لى
َْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ حي
َّ الر ْؤ َيا
ُّ
َّ الصالحِ َ ُة ف
و
ال
ن
م
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
هم
ص الل
ِانل ْوم
ِ
ِ
ِي
ِ
ْ َ َ ََّ اَ َ لاَ َ َ ُ ْ َ ا
ُّ ت مثْ َل فَلَق
َ ِّالصبْح ُث َّم ُحب
ب
فكن يرى رؤيا ِإل جاء
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ َيَ ْ لخْ َلاَ ُ َ اَ َ يخ
ُ َّ َ َ َ َ َ
ُاتل َع ُّبد
َّ ث ِفي ِه َو ُه َو
ار ِحرا ٍء فيتحن
ِ ِإل ِه ا ء وكن لو بِغ
َ َ ُ َّ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َنزْ َ لىَ َ ْ َ َ ز
َّك ُثم
َ َ َ َاللَّي
ِ ات العد ِد قبل أن ي ِ ع ِإ أه ِل ِه ويتود لذِ ل
ِ ال ذو
ِي
ْلح
َا
ُ
َ َيَ ْرج ُع إلىَ َخدجيَ َة َفيَ ز
َ ت َّو ُد لِمثْ ِل َها َح ىَّت َج
اء ُه ا َ ُّق َوه َو يِف غ ِر
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َْ َُ َ َ َ
ذ
خ
أ
ف
ال
ق
ئ
ار
ق
ِني
ٍ ِ ِِحرا ٍء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا ب
66

Y a n g P e r ta m a D a n T e r a k h i r D i t u r u n k a n

َُف َغ َّطن َح ىَّت بَلَ َغ م يِّن الجْ َ ْه َد ُث َّم أَ ْر َسلَن َف َق َال اقْ َرأْ قُلْت
ِ
ِي
ِي
َ
ْلج
َ
ََما أَنَا ب َقارئ فَأ َخ َذ َف َغ َّطن اثلَّانيَ َة َح ىَّت بَل َغ م يِّن ا َ ْهد
ِ
ِ
ِني
ٍ ِ ِ
ِي
ْ
َ
َ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ
ََ َ َ َ
َّ
ئ فأخذنيِ فغط يِن
ٍ ار
ِ ثم أرسل يِن فقال اقرأ فقلت ما أنا بِق
َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َّ
َ ِّ َ ْ ْ َ ْ
َك الذَّ ي َخلَ َق َخلَق
اثلالثِ ة ثم أرسل يِن فقال ( اقرأ بِاس ِم رب
ِ
ْ َ ْلإْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ لأ
ُ
َ
) ... ا ِ نسان ِمن عل ٍق اقرأ وربك ا كرم

"Diriwayatkan dari ‘Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya dia
berkata: Awal mulanya turun wahyu kepada Rasulullah SAW adalah
mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau tidak pernah bermimpi
kecuali datangnya seperti cahaya pagi hari. Kemudian beliau suka
menyepi. Beliau menyepi di gua Hira’, bertahannuts, yaitu beribadah
di sana beberapa malam sebelum kembali ke rumah keluarganya
dan membawa bekal untuk keperluan itu. Kemudian beliau pulang
kembali ke rumah Khadijah untuk mengambil bekal seperti semula,
sampai datanglah kepada beliau kebenaran, waktu beliau berada di
gua Hira’. Malaikat datang berkata: “Bacalah!“ Nabi menjawab:
“Aku tidak bisa membaca.” Nabi berkata: “Lalu Malaikat itu
memegang dan merangkulku sehingga aku kepayahan. Kemudian
dia melepaskanku, dan kembali berkata: “Bacalah!“ Aku kembali
menjawab: “Aku tidak bisa membaca.” “Lalu Malaikat itu memegang
dan merangkulku untuk yang kedua kalinya sehingga aku kepayahan.
Kemudian dia melepaskanku, dan kembali berkata: “Bacalah!”. Aku
kembali menjawab: “Aku tidak bisa membaca.” “Lalu Malaikat itu
memegang dan merangkulku untuk yang ketiga kalinya sehingga
aku kepayahan. Kemudian dia melepaskanku, dan berkata: ““Bacalah
dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah
yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran
qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”...1

1
Teks hadits dari Bukhâri. Bukhâri mengutip secara ringkas sampai ayat 3. Dalam
riwayat Muslim, disebutkan sampai ayat 5: “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya”. Riwayat ini sangat panjang, penulis kutip sampai bagian ini saja.
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2.

Yang pertama kali diturunkan adalah Surat Al-Mudatsir 74:1-5

َ َ َ َّ َ َ
ِّ َّ ُ ْ َ ُّ َ َ
َ َ َ َ
ََْ ْ ُ
ِّبر
ْ
ْ
ُ
) و ِثيابك3( ) وربك فك2( ) قم فأن ِذر1( ياأيها المدثر
َ
ْ َ َ ْ ُّ َ
ُ اه
)5( ج ْر
) والرجز ف4( ف َط ِّه ْر

“Hai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah
peringatan.
Dan Tuhanmu agungkanlah! Dan pakaianmu
bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.” (Q.S. Al-Mudatsir
74:1-5)
Pendapat ini juga berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan
Muslim:

ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُّ َ
َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
ْ
آن أن ِزل أول
ِ فقال أبو سلمة سألت جابِر بن عب ِدا
ِ هلل أي القر
ََّ َ َ َ َ ُّ َ ْ ُ َّ ِّ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ ِّ َ لذ
فقال ( يا أيها المدثر ) فقلت أن ِبئت أنه ( اقرأ بِاس ِم ربك ا ِ ي
ُ ُ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ لاَ ُ ْ ُ َ ا
ْول اهلل َصلىَّ اللَّهم َعلَيه
خلق ) فقال أخبرِ ك ِإل بِما قال رس
ِ
ِ
ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ََّ لى
او ْرت يِف ِح َرا ٍء
هلل ص اللهم علي ِه وسلم ج
ا
ول
وسلم قال رس
ِ
ُ َ َ ُ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ َ
ُ ْفَلَ َّما قَ َضي
َ تج
يت فنَظ ْرت
اري هبطت فاستبطنت الوا ِدي فنو ِد
و
ِ ِ
َ
ٍّأ َم يِام َو َخلْ َو َع ْن يَ ِمين َو َع ْن ِش َمال فَإ َذا ُه َو َجال ِ ٌس علَىَ ُك ْر يِس
ِ ِي
ِفي
ِي
َ
َ
ْلأ
ْ
َ
ُ ت َخدجيَة َف ُقل
ُ ْالس َما ِء َوا ْرض فَأ َتي
َّ َ َْبين
ُ ِّت َدث
ََّون َو ُص ُّبوا َع ي
ل
ر
ِ
ِ
ِي
َ
َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ َّ ُ ْ َ ُّ َ َ َََّ ً َ ً َ ُ ْ َ َ ي
ْ) ِّك فَكبر
اردا وأن ِزل عل ( يا أيها المدثر قم فأن ِذر ورب
ِ ماء ب
"Abu Salamah berkata: “Aku bertanya kepada Jâbir ibn Abdullah, ayat
َ
Al-Qur’anَ mana yang pertama kali diturunkan. Dia
( يا
ْ
َّ َ لذmenjawab:
ََ َ
ْ
ُِّ َّ ُ ْ َ ُّ
ْ ”)اق َرأ ب.
) أيها المدثر. Aku berkata: “Apa bukan ( اس ِم َر ِّبك ا ِ ي خلق
ِ
Maka Jâbir berkata: “Aku tidak ceritakan kepada engkau kecuali seperti
yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda:
“Aku berdiam diri di gua Hira’. Maka setelah selesai masa berdiam
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diriku, aku turun menelusuri lembah. Tiba-tiba aku dipanggil, maka
aku melihat kedepan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba dia
(Jibril AS) duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka aku
datang kepada Khadijah. Maka aku berkata: “Selimuti aku!”. Mereka
َ يَا َأ ُّي
memercikkan air
dingin
kepadaku,
dan
turunlah
kepadaku
(
ا
ه
َ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ َّ ُ ْ
ْ ِّكبر
( )المدثر قم فأن ِذر وربك فH.R. Bukhâri dan Muslim, teks dari
Muslim)
3.

Yang pertama kali diturunkan adalah Surat Al-Fatihah

ُ ) الحْ َ ْم1( الرحيم
َ َر ِّب الْ َعالَم
َ َّْحم
َّ
)2( ني
د
ِلهل
ِ
ِ ِمْسِب ا
ِ
ِ ِ هلل الر ِن
َ َّاك َن ْعبُ ُد َوإي
َ َّ) إي4( ادلين
ِّ ِ) َمالك يَ ْوم3( الرحيم
َّ الرَّحمْ َن
اك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّلذ
ْ
ْ
ُ ن َ ْستَع
َ الص
َ ص
َ اط ال ُم ْستَق
َ ِ اط ا
َ ِّاه ِدنَا ر
َ ِ) ر6( يم
)5(
ني
ين
ِ
ِ
ِّ َّ ََ َ ْ ْ َ لا
ْ َ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ير
ُ
َ
)7( وب علي ِهم و الضالني
ِ أنعمت علي ِهم غ ِ المغض

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta ala. Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasa di hari Pembalasan.
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah
kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus,.
(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada
mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat.” (Q.S. Al-Fâtihah 1:1-7)
Berdasarkan hadits riwayat Baihaqi dengan sanadnya dari
Abi Maisarah 'Umar ibn Syurahbil.

4.

Yang pertama
rahmanirrahim

kali

diturunkan

adalah

Bismillahir

َّ َ ِْمْسِب ا ِ َّحم
يم
ِ هلل الر ِن الر ِح

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.”
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Berdasarkan hadits riwayat al-Wâhidi dengan sanadnya
dari Ikrimah dan al-Hasan.
Dari empat pendapat di atas, yang paling sahih dan paling
kuat adalah pendapat yang pertama (Al-‘Alaq 1-5). Sedangkan
pendapat yang kedua (Surat Al-Mudatsir) yang berdasarkan
hadits Jâbir ibn ‘Abdillah, ada dua kemungkinan penjelasannya.
Pertama, menurut az-Zarkasyi, Jâbir mendengar Nabi SAW
menyebutkan kisah permulaan turunnya wahyu, tetapi dia
hanya mendengar bagian akhir kisah, dan tidak mendengar
awalnya, sehingga dia mengira itulah ayat yang pertama kali
diturunkan, padahal bukan. Sepertinya Jâbir belum mendengar
apa yang diceritakan Nabi SAW tentang wahyu yang turun
sebelum fatrah al-wahyi (terputusnya wahyu) sehingga beliau
berijtihad bahwa Al-Mudatsir lah yang pertama kali turun.
2
Kedua, menurut Manna’ al-Qaththân, pertanyaan kepada
Jâbir itu mengenai surat yang pertama kali diturunkan secara
lengkap. Jâbir menjelaskan bahwa Surat Al-Mudatsirlah yang
diturunkan secara lengkap sebelum surat Iqra’ (Al-‘Alaq)
selesai diturunkan, karena yang turun pertama kali dari surat
itu hanyalah permulaannya saja. Hal yang demikian ini juga
diperkuat oleh hadits Abu Salamah dari Jâbir yang juga terdapat
dalam Sahih Bukhâri dan Muslim seperti di bawah ini.3

ََّ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّبيَِّ َ لى
َْ ْ َ ْ َ
هلل َر يِض اهلل عنهما قال س ِمعت انل ص
ِ عن جابِ ِر ب ِن عب ِدا
َ َ َ َْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ حُ َ ِّ ُ َ ْ َ رْ َ ْ حي
ْ َ
ت ِة ال َو ِ فقال يِف َح ِدي ِث ِه فبَينَا
اهلل علي ِه وسلم وهو يدث عن ف
ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ً ْ َ ُ ْ َ ْ
ْ َ ََ
أنا أم يِش ِإذ س ِمعت صوتا ِمن السما ِء فرفعت رأ يِس ف ِإذا الملك
َ َْينْ َ َّ َ َ لأ
ْ
َ الذَّ ِ ي َج
ٍّ ِاء بحِ ِ َرا ٍء َجال ِ ٌس علَىَ ُك ْر ي
س ب السما ِء وا ر ِض
ِني
2
Al-Imâm Badr ad-Dîn Muhammad ibn Abdillah az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulumil
Qur’an (Riyadh: Dâr ‘Ălim al-Kutub, 2003) jld 1, hlm 206.
3
Manna’ Khalil Qathan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, terjemahan Mudzakkir (Jakarta:
Litera Antar Nusa, cet ke-8 tahun 2004), hlm. 92.

70

Y a n g P e r ta m a D a n T e r a k h i r D i t u r u n k a n

ُ ْت َف ُقل
ُ ت منْ ُه ُر ْعبًا فَ َر َج ْع
ُ ْفَ َجئث
ُ َّت َز ِّملُون َز ِّملُون فَ َدث
ون
ر
ِ
ِ
ِي
ِي
ِي
َ
ْ َ َ ْ ِّ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ َ لىَ َ ُّ َ ْ ُ َّ ِّ ُ لى
ُ
ْ
) فأنزل اهلل تعا ( يا أيها المدثر ) ِإ ( والرجز فاهجر

Dari Jâbir ibn Abdullah RA, dia berkata: Aku telah mendengar
Nabi SAW ketika beliau berbicara mengenai terputusnya wahyu, maka
katanya dalam pembicaraan itu: "Ketika aku berjalan, aku mendengar
suara dari langit. Lalu aku angkat kepalaku, tiba-tiba aku melihat
malaikat yang mendatangi aku di gua Hira’ itu duduk di atas kursi
antara langit dan bumi, lalu aku pulang dan aku katakan: Selimuti
ُّ َ َ
َ
aku! Mereka pun menyelimuti aku . Lalu Allah menurunkan ( يا أيها
ِّ َّ ْ
ْ َ َ ْ ِّ َ
ُ اه
) والرجز ف." (H.R. Bukhâri dan Muslim,
 )ال ُمدث ُرsampai ( ج ْر
teks dari Bukhâri)

Hadits ini menunjukkan bahwa kisah tersebut lebih
kemudian daripada kisah gua Hirâ’, atau Al-Mudatsir itu
adalah surat pertama yang diturunkan setelah terhentinya
wahyu. Jâbir hanya berijtihad bahwa Surat Al-Mudatsir
lah yang pertama turun, akan tetapi riwayat ‘Aisyah lebih
mendahuluinya. Jadi ayat pertama turun secara mutlak adalah
Surat Al-‘Alaq ayat 1-5, sedangkan Al-Mudatsir adalah surat
pertama yang turun secara lengkap atau surat pertama yang
turun setelah terputusnya wahyu.
Sedangkan pendapat ketiga (Al-Fâtihah), menurut Qâdhi
Abu Bakar dalam Al-Intishâr sebagaimana dikutip az-Zarkasyi4,
haditsnya munqathi’ sehingga tidak dapat diterima. Begitu juga
pendapat keempat (Bismillahirrahmanirrahim) ditolak karena
hanya berdasarkan hadits mursal, sementara hadits Bukhâri
dan Muslim marfû’, hadits mursal tidak bisa mengalahkan
hadits marfû’.

C.	YANG TERAKHIR DITURUNKAN SECARA MUTLAK
Para ulama berbeda pendapat tentang ayat yang terakhir
diturunkan secara mutlak. Masing-masing pendapat berdasarkan
4

Az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulumil Qur’an …, I:207.
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kepada atsar dari sahabat, dan tidak satupun pendapat yang
berdasarkan hadits marfû’. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:
1.

Yang terakhir kali diturunkan adalah Surat Al-Baqarah 278

ََّ َ ُّ َ لذ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ْالر َبا إ ْن ُكنْتُم
َ
ُ
َ
َ
ِّ ق ِم َن
َ
َ ِيا أيها ا ِ ين آ َمنوا اتقوا اهلل وذروا ما ب ي
ِ
َ ُم ْؤمن
)278( ني
ِِ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yang beriman.”
2.

Yang terakhir kali diturunkan adalah Surat Al-Baqarah 281

َلى
ُّ ُُ َّ ُ َ ىَّ ل
ُ َّ
َ
ُ
ْ َك َن ْفس َما َك َسب
ت
ف
و
ت
م
ث
هلل
ا
َواتقوا يَ ْو ًما ت ْر َج ُعون ِفي ِه ِإ
ِ
ٍ
َ َ ْ ُ َُ لا
)281( َوه ْم يظل ُمون

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada
waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masingmasing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah
dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”
3.

Yang terakhir kali diturunkan adalah Surat Al-Baqarah 282

ْ َ ًَّ َ ُّ َ لذَّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ لىَ َ َ ُ َ ى
ُاكتُبُوه
يا أيها ا ِ ين آ َمنوا ِإذا تداينتم بِدي ٍن ِإ أج ٍل مسم ف

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.... “
4.
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َ َ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ نيِّ لا
ُ ْ
َا
ْك ْم من
أ ِضيع عمل ع ِم ٍل ِمن
فاستجاب لهم ربهم أ
ِ
ْ ُ َ ُ َ َ َ ََّ لذ
ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ َ ْ ُ ْ ى
ُ
ذك ٍر أو أنث بعضكم ِمن بع ٍض فا ِ ين هاجروا وأخ ِرجوا
ُ َُ ْ َ ْ
ْوذوا ف َسبيل َوقَاتَلُوا َوقُتلُوا لأَ ُ َك ِّف َر َّن َعنْ ُهم
ار ِهم وأ
ِ
ِ ِمن ِدي
ِيِ ِ ي
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ًار ثَ َوابا
ُ َسيِّئَاته ْم َولأَ ُ ْدخلَ َّن ُه ْم َج َّنات جَتْري ِم ْن تحَ ْت َها الأْ َ ْن َه
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
َ َّ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ِ ِم ْن ِعنْ ِد ا
)195( اب
ِ هلل واهلل ِعنده حسن اثلو

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orangorang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan,
(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka
orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya,
yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh,
pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah
Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai
di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya
pahala yang baik."
5.

Yang terakhir kali diturunkan adalah Surat An-Nisâ’ 93

ُ َ َ َ ً ِّ َ َ ُ ً ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
َ اؤ ُه َج َه َّن ُم َخا ً ا ف
َ يها َو َغض
ب
ومن يقتل مؤ ِمنا متعمدا فجز
ِ ِلد
ِ
َ َ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ له
َ
ً
ً
)93( اهلل علي ِه ولعنه وأعد عذابا ع ِظيما
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja
maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah
murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang
besar baginya.”

6.

Yang terakhir kali diturunkan adalah Surat An-Nisâ’ 176

َ َْ َ لا
ُ َ َ ْ
َ َ َ ٌ ْ
ُ ُْ ُ
اهلل يف ِتيك ْم يِف الك ل ِة ِإ ِن ام ُرؤ هلك
ي َ ْستَفتُونك ق ِل
ْ ُ ُ ََ ْ َ لهَ ُ َ لدَ ٌ َ له
ٌ خ
ْت فَلَ َها ن ْص ُف َما تَ َر َك َو ُه َو يَر ُث َها إ ْن لَم
ليس و و أ
ِ
ِ ِ
ْ
َ ُ ُّ َ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ لدَ ٌ َ ْ اَ َ َ ْ َ َين
َ
ان ِم َّما ت َر َك َوإِن
ِ يكن لها و ف ِإن كنتا اثنت ِ فلهما اثللث
َّ َ ً َ َ ًاَ ُ ْ َ ً َ لا
ُذل َكر ِمثْ ُل َح ِّظ الأْ ُنْثَيَينْ يُبَينِّ ُ اهلل
ِ
ِ كنوا ِإخوة ِرجا ونِساء ف ِل
ََ ُ ْ َ ْ َ ُّ َ ُ ُ ِّ ي
َ
ٌ
ْ
)176( لكم أن ت ِضلوا واهلل بِكل ش ٍء ع ِليم
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lakilaki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak
mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudarasaudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.”
7.

Yang terakhir kali diturunkan adalah Surat Al-Mâidah 3

ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ
ْادل ُم َولحَ ْ ُم الخْ نزْ ير َو َما أُه َّل ل َغير
َّ ك ُم ال ْ َميْتَ ُة َو
حرمت علي
هلل
ا
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ُ ْ َْ َ ُ َ َ ْ ُْ َ
َ انلط
ُالسبُع
َّ يح ُة َو َما أَ َك َل
َ َوذ ُة َوال ْ ُم ر
َّ ت ِّديَ ُة َو
بِ ِه والمنخ ِنقة والموق
ِ
ََ َ ْ َ ْ َ ْ ُ لأْ َ ْ لا
ُ انل
ُّ َإ اَّل َما َذ َّكيْتُ ْم َو َما ُذب َح علَى
ص
ِب وأن تستق ِسموا بِا ز م
ِ
ِ
ِ
َُ ْ َلا
َ َ َ ََّ ُ ْ ْ ٌ يْ َ ْ َ َ َ لذ
ين كف ُروا ِم ْن ِدي ِنكم ف
ِ ذ ِلكم ِفسق الوم ي ِئس ا
ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْخَ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ي
ُك ْم َوأَ ْت َم ْمت
تشوهم واخشو ِن الوم أكملت لكم ِدين
ََ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ لإْ لا
َ
ْ
يت لك ُم ا ِ ْس َم ِدينًا ف َم ِن اض ُط َّر يِف
عليكم نِعم يِت ور ِض
َ َخَمْ َم َصة َغيرْ َ ُمت
ٌ اهلل َغ ُف
ٌ ور َرح
َ جانف ثْم فَإ َّن
)3( يم
ٍ
ِ
ِ ٍ ِ ِِ ٍ لإ
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas,
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu)
yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi
nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu)
adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk
(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada

74

Y a n g P e r ta m a D a n T e r a k h i r D i t u r u n k a n

mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa
terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
8.

Yang terakhir kali diturunkan adalah Surat At-Taubah 128-129

َُْ ْ ٌ َُ ْ ُ َ َ ْ ََ
ُ
َك ْم عز
ْيز َعلَيْه َما َعن ُّتم
ٌ
لقد جاءكم رسول ِمن أنف ِس
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ َ
ٌ َُ َ ْ ُْ ْ ُ َْ َ ٌ َ
ٌ وف َرح
) ف ِإن ت َول ْوا128( يم
ح ِريص عليكم بِالمؤ ِم ِنني رء
ِ
ْ
ُ ُ ْ ََّ ُ ْ َ ْ َ ُ لاَ لهَ َ اَّ ُ َ َ َ ْ َ َ ل
ت َوه َو َر ُّب ال َع ْر ِش
فقل حسبيِ اهلل ِإ ِإل هو علي ِه توك
َ ْال
)129( يم
ظ
ع
ِ ِ

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu
sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan
(keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi
penyayang terhadap orang-orang mukmin.
Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah
Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. anya kepada-Nya aku
bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung".
9.

Yang terakhir kali diturunkan adalah Surat Al-Kahfi 110

ٌ َ ٌ َُ ْ َّ َ َ َ َ رَ ٌ ْ ُ ُ ْ ُ ىَ يََّ َ َّ َ َ ُ ُ ْ له
احد
ِ قل ِإنما أنا بش ِمثلكم يوح ِإل أنما ِإلهكم ِإ و
ْ َْ َ ْ اَ َ َ ْ ُ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ لاً َ ً َ لاَ ُ ر
شك
ِ فمن كن يرجوا ِلقاء رب ِه فليعمل عم صالحِ ا و ي
َ ِّ َ َ َ
ً
َ
)110( بِ ِعباد ِة رب ِه أحدا

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu,
yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu
itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan
dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh
dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat
kepada Tuhannya".
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10. Yang terakhir kali diturunkan adalah Surat An-Nashr.

َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ
ُ ْص اهلل َوالْ َفت
ُ ْاء نَ ر
َ إ َذا َج
ين
د
ف
ون
ل
خ
د
ي
اس
انل
ت
ي
أ
ر
و
)1(
ح
ِ
ِ
ِي
ِ
ِ
َ
ْ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ْ ِّ َ َ
َ َ ََّ ُ ا
ً اهلل أفْ َو
)3( استَغ ِف ْر ُه ِإنه كن ت َّوابًا
) فسبح بحِ م ِد ربك و2( اجا
ِ
“ Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan
kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.
Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun
kepada-Nya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima taubat.”

Berbeda dengan yang pertama diturunkan, yaitu Surat Al‘Alaq 1-5, diterima secara luas dan meyakinkan, berdasarkan
hadits riwayat Bukhâri dan Muslim dari Ummul Mukminin
‘Aisyah RA, yang menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah
SAW di gua Hira’, maka tentang yang terakhir diturunkan, dari
10 pendapat yang dikemukakan di atas, tidak ada satu pun
yang berdasarkan riwayat yang marfû’ kepada Rasulullah SAW.
Semuanya hanya berdasarkan ijtihad atau dugaan para sahabat.
Ada yang merupakan ijtihad Ibn ‘Abbâs, Ibn Umar, Sa’id ibn
al-Musayyab, Ummu Salamah, Barrâ’ ibn ‘Azib, ‘Aisyah, Ubay
ibn Ka’ab, dan Mu’awiyah ibn Abi Sufyân.5 Oleh sebab itu tidak
ada satu pun pendapat yang dapat diterima secara meyakinkan
seperti halnya tentang yang pertama diturunkan. Anda boleh
memilih salah satu dari pendapat-pendapat di atas, tentu
dengan mengemukakan argumen tambahan.
Az-Zarqâni di dalam kitabnya Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm AlQur’an lebih meyakini Surat Al-Baqarah ayat 281 sebagai yang
terakhir diturunkan secara mutlak. Beliau mengemukakan
dua alasan: Pertama, isyarat yang terakandung dalam ayat
itu menunjukkan pungkasan wahyu dan ketentuan agama.
Karena adanya peringatan untuk mempersiapkan hari kembali
5
Pada kesempatan ini, Penulis tidak menuliskan secara rinci riwayat yang menjadi
dasar dari 10 pendapat tentang yang terakhir diturunkan secara mutlak. Bagi pembaca
yang ingin mempelajarinya lebih lanjut silahkan lihat az-Zarqâni, Manâhil al-’Irfân fi
‘Ulûm Al-Qur’an...jld I, hlm 90-93.
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menghadap Allah SWT dan menunjukkan ayat ini lebih tepat
berposisi sebagai ayat terakhir dibanding ayat-ayat lain yang
telah diturunkan. Kedua, penegasan bahwa Nabi SAW hidup
selama sembilan malam6 sesudah ayat itu turun, sedangkan
riwayat lain tidak membuat penegasan senada. 7
Di kalangan umat Islam Indonesia, boleh dikatakan yang
paling populer ayat terakhir turun adalah Surat Al-Mâidah
ayat 3 (al-yauma akmaltu lakum dînakum...). Ayat ini turun pada
waktu Haji Wadâ’, tepatnya pada hari Wuquf di Arafah tgl 9
Zulhijjah Nabi meninggal tahun berikutnya pada tanggal 12
Rabi’ul Awwal

D. 	YANG PERTAMA DAN TERAKHIR
DALAM TEMA-TEMA TERTENTU

DITURUNKAN

Di samping tentang yang pertama dan terakhir diturunkan
secara mutlak, para ulama juga meneliti yang pertama dan terakhir
diturunkan dalam tema-tema tertentu. Berikut ini beberapa contoh
di antaranya:
1.

Tentang Makanan
Yang pertama kali diturunkan tentang makanan adalah Surat
Al-An’âm 145. Diturunkan di Makkah.

َ َُ ْ لا
ََ ُ َ يََّ محُ َ َّ ً علَى
ْ َ ََّ ْ َ ُ ُ ا
ُ
َ
قل أ ِجد يِف ما أوحيِ ِإل رما طا ِع ٍم يطعمه ِإل أن
َْ ُ َ َ ْ َ ً َ ْ َ ً َ ْ ُ ً َ ْ لحَ ْ َ نز
ْ ُ َّ َ
ْج ٌس أَو
ير ف ِإنه ِر
ٍ ِ يكون ميتة أو دما مسفوحا أو م ِخ
َ
َ َّ ُ ً ْ
َّ َ َْ ُ َّ َ يرْ َ َ َ لاَ ا
ْير
َ
ٍ هلل بِ ِه فم ِن اضطر غ ب
اغ و ع ٍد ف ِإن
ِ ِفسقا أ ِهل ِلغ ِ ا
َ َّ َ
ٌ ك َغ ُف
ٌ ور َرح
)145( يم
رب
ِ
6
Az-Zarkasyi dalam al-Burhân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, jld 1, hlm 209, menyebutkan
pendapat lain yang menyatakan bahwa Surat Al-Baqarah ayat 281 turun 81 hari
sebelum Nabi wafat.
7
Syeikh Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Urfân fi ‘Ulûm AlQur’an, terjemahan H.M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2002), Buku 1, hlm.99.
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“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak
memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang
mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa
yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-An’am 6: 145)
Yang terakhir diturunkan tentang makanan adalah Surat
Al-Mâidah ayat 3, diturunkan di Madinah. Ayatnya sudah
dikutip sebelumnya pada bagian yang terakhir diturunkan.
2.

Tentang Khamar
Yang pertama diturunkan mengenai khamar adalah Surat
Al-Baqarah ayat 219. Diturunkan di Madinah.

ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ ُ َ َ َ لخ
َّ ُ َ َ َ ٌ َ ٌ ْ َ
اس
ِ يهما ِإثم ك ِبري ومنافِع لِلن
ِ يسألونك ع ِن ا م ِر والميسرِ ِ قل ِف
َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ ُ ُ َ َ ْ بر
َون قُل الْ َع ْفو
وإِثمهما أك ِمن نف ِع ِهما ويسألونك ماذا ين ِفق
ِ
َ َّ َ َ ُ َّ َ َ َْ َ َ ُ َينِّ ُ ُ َ ُ ُ آ
)219( ات ل َعلك ْم تتَفك ُرون
ِ كذلِك يب اهلل لكم الي

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:
" yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Q.S. Al-Baqarah 2:219)
Yang terakhir diturunkan mengenai khamar adalah Surat
Al-Mâidah 90-91, diturunkan di Madinah.

ََ َ ُّ َ لذَّ َ َ ُ َّ َ لخْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ لأْ َ ْ َ ُ َ لأْ َ ْ لا
يا أيها ا ِ ين آ َمنوا ِإنما ا مر والميسرِ وا نصاب وا ز
َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َّ
َ َ ْ ٌ ْ
)09( حون
ان فاجت ِنبوه لعلكم تف ِل
ِ ِرجس ِمن عم ِل الشيط
ْ َ َّْ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ لب
َ
َ
ِإنما ي ِريد الشيطان أن يو ِقع بينكم العداوة وا غضاء يِف

ُم
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ْ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْلخ
ْ َ ََّلا
هلل َو َع ِن الص ِة ف َهل
ا
ر
ك
ِ ِ ا م ِر والميسرِ ِ ويصدكم عن ِذ
َ َُْ ُ ْ َُْ
)91( أنتم منتهون
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum)
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat
Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan
pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Mâidah 5:90-91)
3.

Tentang Perang
Yang pertama diturunkan mengenai perang adalah Surat
Al-Hajj ayat 39

َ ُ َ َ ُ َ َُّ َ لذ
َ ون ب َأ َّن ُه ْم ُظل ُموا َوإ َّن
ٌاهلل علَىَ نَ رْص ِه ْم لَ َق ِدير
ِ
ِ أ ِذن ل ِ ِ ين يقاتل
ِ
ِ
)39(

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi,
karena sSesungguhnya mereka telah dianiaya. dan sesungguhnya
Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu” (Q.S. Al-Hajj
22:39)8

E.	URGENSI KAJIAN YANG PERTAMA DAN TERAKHIR
DITURUNKAN
Urgensi kajian tentang yang pertama dan terakhir diturunkan
antara lain adalah sebagai berikut:
1. Kajian terhadap yang pertama dan terakhir diturunkan
menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslimin
8
Nomor 1-3 dikutip dari Manna’ Khalil Qathan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an...hlm. 100104 dan Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an
(Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2003), juz 1 hlm. 74-75.
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2.

9
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sejak generasi awal terhadap sejarah turunnya Al-Qur’an,
sehingga mereka mengikuti dan mencatat tempat, waktu
dan fase turunnya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW
secara teliti. Hal ini menambah keyakinan akan otentitas dan
validitas Al-Qur’an Al-Karim sehingg sampai kepada zaman
kita sekarang ini tanpa mengalami pengurangan, penambahan
atau perubahan apa pun. 9
Dengan mengetahui yang pertama dan terakhir diturunkan
sorang mufasir dapat menafsirkan ayat-ayat tersebut
dengan tepat dan benar. Lebih-lebih lagi jika terdapat kesan
pertentangan antara makna satu ayat dengan ayat yang lainnya,
seorang mufasir dapat menjelaskannya--jika mengetahui
tempat dan waktu turunnya--baik dengan pendekatan attadarruj fî at-tasyrî’ (tahapan penetapan hukum) maupun
dengan pendekatan nâsikh dan mansûkh. Seperti dalam kasus
khamar, ada tiga ayat tentang minuman yang memabukkan
tersebut. Dengan mengetahui waktu turunnya dapat diketahui
tahapan pelarangan terhadap khamar tersebut. 

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân..., Jld I, hlm. 188.

Bab VI

Pengumpulan
Al-Qur’an
A. PENGERTIAN PENGUMPULAN AL-QUR’AN
Yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Qur`an (jam’u AlQur’an) ada dua hal: Pertama, penghafalan Al-Qur`an ( hifzhuhu fi
as-shudûr), dan kedua, penulisannya huruf demi huruf, ayat demi
ayat dan surat demi surat, baik dalam lembaran-lembaran yang
masih terpisah-pisah maupun dalam lembaran-lembaran yang
sudah dibukukan dalam satu mushhaf ( jam`uhu fi as-suthûr)1
Pengumpulan Al-Qur`an dalam sejarahnya berlangsung dalam
tiga periode: (1) Pada masa Rasulullah SAW, (2) pada masa khalifah
Abu Bakar Ash-shiddîq RA, dan (3) pada masa khalifah Utsmân ibn
'Affân RA. Masing-masing periode punya ciri-ciri sendiri. Periode
pertama ditandai dengan penghafalan dan penulisan Al-Qur`an di
media-media sederhana (seperti tulang dan kulit binatang, pelepah
kurma dll). Periode kedua ditandai dengan pembukuan Al-Qur`an
dalam sebuah mushaf oleh panitia tunggal Zaid ibn Tsâbit. Periode
ketiga ditandai dengan pembukuan Al-Qur`an dalam beberapa
1
Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an,
(Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), jld I, hlm 223.
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mushaf dengan sistem penulisan yang akomodatif terhadap qirâat,
yang kemudian dikirimkan kebeberapa ibu kota propinsi (waktu
itu) untuk menjadi mushaf standar bagi umat Islam.

B. PENGUMPULAN
AL-QUR’AN
RASULULLAH SAW

PADA

MASA

Ketika Al-Qur`an diturunkan, Nabi Muhammad SAW segera
berusaha menghafalnya karena untuk beliau pribadi, itulah satusatunya cara memelihara Al-Qur`an, sebab, sebagaimana dicatat
oleh sejarah beliau seorang ummy yang tidak bisa membaca dan
menulis. Tapi kemudian Allah SWT menganugerahkan kepada
beliau sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapa pun,
yaitu kemampuan otomatis membaca, menghafal dan memahami
Al-Qur`an. Allah SWT berfirman:

َ َ َْ َ َ َ
ْ ُلاَ تح
ُ َ ُ ُ ََّ َ جم
)17( ) ِإن َعليْنَا ْ َعه َوق ْرآنه16( جل بِ ِه
َ ِّرك بِ ِه لِسانك لتِ ع
ُ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ
ُ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
)19( ) ثم ِإن علينا بيانه18( ف ِإذا قرأناه فات ِبع قرآنه

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Quràn karena
hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan
Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan ( membuatmu pandai)
membaca. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah
bacaan itu. Kemudian, sesungguhnya akan tanggungan Kami-lah
penjelasannya” ( QS. Al-Qiyâmah 75:16-19)
Jaminan itu perlu diberikan oleh Allah SWT mengingat Nabi
adalah sumber rujukan para sahabat. Nabi lah yang kemudian
membacakan ayat-ayat Al-Qur`an yang diturunkan kepada para
sahabat baik secara langsung untuk maksud tersebut atau secara
tidak langsung dengan mengulang-ulang membacanya waktu
shalat. Di samping itu secara khusus beliau mendiktekan ayatayat yang turun itu kepada para penulis wahyu yang ditunjuk
khusus oleh Rasulullah sendiri. Kemudian ayat-ayat tersebut
disebarluaskan oleh para sahabat baik kepada sesama sahabat
maupun kepada umat Islam lainnya. Di samping jaminan itu, setiap
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tahun Malaikat Jibril datang memdereskan semua ayat-ayat yang
sudah turun kepada Nabi, dan pada tahun terakhir Malaikat Jibril
datang dua kali.2
Para sahabat berlomba-lomba menghafal ayat-ayat yang
diturunkan. Mereka saling membantu dan berbagi hafalan.
Sehingga jumlah mereka yang hafal Al-Qur`an tidak terhitung
banyaknya. Diantaranya Abu Bakar, 'Umar, `Ustmân, `Ali, Thalhah,
Sa`ad, Ibnu Mas`ûd, Huzaifah, Sâlim Maula Abi Hudzaifah, Abu
Hurairah, Ibnu `Umar, Ibnu `Abbâs, ‘Amru ibn ‘Ash, Abdullah
ibn `Amru, Mu`awiyah, Ibnu Zubair, Abdullah ibn Saib, 'Aisyah,
Hafshah, Ummu Salamah ( semuanya dari Muhâjirin), Ubaiyya
ibn Ka`ab, Muadz ibn Jabal, Zaid ibn Tsâbit, Abu Dardâ’, Anas ibn
Mâlik, Abu Zaid dan lain-lain dari golongan penghafal. Sebagai
gambaran banyaknya jumlah penghafal Al-Qur`an dapat kita lihat
pada jumlah para penghafal Al-Qur`an yang gugur dalam beberapa
peristiwa. Al-Qurthubi menyebutkan : “Telah gugur pada hari
Yamâmah 70 orang qurrâ`dan dalam peristiwa Sumur Ma`ûnah
pada zaman Rasul sejumlah itu juga.3
2

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an …, I/233-244.

3
Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...., I/235. Tentang riwayat Anas
dalam Shahîh al-Bukhâri yang menyebutkan bahwa Jummâ` Al-Qur`an pada zaman Nabi
hanya empat orang yaitu Abu Dardâ`, Mu`az ibn Jabal, Zaid ibn Tsâbit dan Abu Zaid,
Az-Zarqâni menjelaskan bahwa pembatasan jumlah penghafal Al-Qur`an pada zaman
Nabi oleh Anas tersebut bersifat nisbi atau idhâfi, bukan haqîqi. Buktinya pada riwayat lain,
juga dalam Shahîh al-Bukhâri, waktu ditanya oleh Qatâdah tentang hal yang sama, Anas
juga menyebutkan empat nama tersebut tapi tanpa Abu Dardâ’, tempatnya digantikan
oleh Ubayya ibn Ka`ab. Dalam dua kesempatan itu Anas hanya menyebut nama-nama
yang terlintas dalam ingatannya waktu itu sehingga orangnya bisa berbeda. Sama
sekali bukan berarti membatasi yang hafal hanyalah mereka yang disebutkan namanya
itu. Sebab, sebagaimana yang dikatakan oleh Mawardi, tidak mungkin Anas dapat
mengetahui semua sahabat penghafal Al-Qur`an waktu itu, di samping jumlahnya
memang banyak, tentu Anas harus bertemu dengan mereka satu persatu, untuk
kemudian masing-masing menyatakan belum menghafal Al-Qur`an seluruhnya pada
zaman Nabi. Kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Di samping itu, masih menurut
Az-Zarqâni, ada nama-nama lain yang disebutkan dalam beberapa riwayat lain (karena
terbatasnya ruangan tidak perlu kita sebutkan dalam kesempatan ini). (Az-Zarqâni,
Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., I/236-237). Mannâ` al-Qaththân menambahkan
bahwa ada kemungkinan tujuh orang sahabat penghafal Al-Qur`an yang disebutkan
dalam tiga riwayat Bukhâri itu menunjukkan bahwa hanya merekalah yang memenuhi
tiga kriteria: (1) Menghafal al-Qur`an seluruhnya, (2) sudah memperdengarkannya di
hadapan Nabi SAW, dan (3) ada sanad yang menunjukkan mereka hafal Al-Qur`an.
Sementara sahabat penghafal Al-Qur`an lainnya, yang jumlahnya sangat banyak, tidak
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Banyaknya para sahabat yang hafal Al-Qur`an tidaklah
mengherankan karena: (1) Secara tradisi mereka sudah terbiasa
dan terlatih hafal menghafal, terutama menghafal syair-syair dan
garis keturunan (ansâb), (2) mereka sangat mencintai Al-Qur`an, (3)
fasilitas tulis menulis yang sangat terbatas. Sampai sekarang pun
bangsa Arab masih memelihara tradisi hafal-menghafal tersebut.
Pergilah ke Masjidil Haram pada bulan Ramadhan, anda akan
menyaksikan hufâzh cilik membaca satu juz setiap malam selama
bulan Ramadhan.
Sebagaimana disinggung di atas, setiap kali ayat-ayat turun
Rasulullah SAW mendiktekan kepada para penulis wahyu yang
ditunjuk khusus untuk itu. Nabi tidak hanya mendiktekan ayat
demi ayat tapi sekaligus memberikan petunjuk letak ayat itu di
mana. Sesudah ayat mana pada surat mana, atau dengan kata
lain Nabi sudah memberikan petunjuk tentang tartîb al-âyât wa assuwar. Ibnu Abbâs mengatakan: “Jika satu surat diturunkan kepada
Rasulullah SAW, beliau memanggil sebagian penulis wahyu
kemudian memerintahkan: “Letakkan surat ini pada tempat ini,
begini-begini” (HR.Tirmidzi)4
Dalam kitabnya al-Mustadrak, sebagaimana dikutip oleh asSuyûthi, Hâkim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat
asy-Syaikhain bahwa Zaid ibn Tsâbit mengatakan: “Kami pada masa
Rasulullah SAW menyusun al-Qur`an pada Riqâ”.5 Yang dimaksud
oleh Zaid dengan menyusun Al-Qur`an di sini adalah menyusun
surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk
Rasulullah SAW yang bersifat tauqîfi (berdasarkan petunjuk Allah
sebagaimana yang disampaikan oleh Malaikat Jibril)6

memenuhi sekaligus ketiga kriteria tersebut. Lihat Mannâ` Al-Qaththan, Mabâhits fi
`Ulûm al-Qur`an, Mu`assasah ar-Risalah, Riyadh, Saudi-Arabia, 1976, h.121.
4
Muhammad ibn ‘Abdullah az-Zarkasyi, Al-Burhân fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut: Dâr
Al-Qur’an, 1988), jld I, hlm 304.
5
Jalâl ad-Dîn as-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut: Dar al -Fikr, t.t.), jld I,
hlm 59.
6
Shubhi ash-Shâlih, Mabâhits fî `Ulûm Al-Qur`an (Beirut:Dâr al`Ilmi li al- Malâyîn,
1977) hlm 70.
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Media yang dipakai waktu itu memang sederhana sekali,
bahkan seadanya, mengingat fasilitas tulis menulis yang sangat
terbatas. Misalnya pelepah kurma, batu tipis, kulit binatang, daun,
dan lain-lain.
Para penulis wahyu yang masyhur antara lain: Abu Bakar
ash-Shiddîq, `Umar ibn Khathâb, `Utsmân ibn Affân, `Ali ibn Abi
Thâlib, Mu`wiyah ibn Abi Sufyân, Zaid ibn Tsâbit, Ubayya ibn
Ka`ab, Khâlid ibn Walîd, dan Tsâbit ibn Qais7. Ada yang menjadi
penulis wahyu sejak periode Makkah dan ada yang hanya pada
periode Madinah. Disamping penulis wahyu resmi yang ditunjuk
oleh Rasulullah SAW kita menyakini tentu masih ada sahabat lain
yang dengan inisiatif sendiri menuliskannya.
Penulisan para sahabat tersebut mencakup Al-Ahruf As-sa`bah
sebagaimana Al-Qur`an diturunkan, mencakup yang dinasakh
tilawahnya (mansûkh at-tilâwah), sebagian hanya berdasarkan
khabar wahid, dan penulisannya tidak tersusun sesuai dengan
urutan surat dan ayat dan tidak terkumpul dalam mushaf atau
shuhuf.8
Sekalipun ayat-ayat yang diturunkan dituliskan oleh para
penulis wahyu, tapi yang menjadi acuan utama dalam transfer AlQur`an dari Rasul kepada sesama umat Islam bukanlah tulisan itu,
tapi hafalan atau periwayatan secara lisan.
Kenapa pada zaman Nabi SAW Al-Qur`an tidak dihimpun
dalam satu mushaf? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, AzZarqâni mengemukakan beberapa alasan: (1) Umat Islam belum
membutuhkannya karena para Qurâ` banyak, hafalan lebih
diutamakan daripada tulisan, alat tulis menulis sangat terbatas,
dan yang lebih penting lagi Rasul masih hidup sebagai rujukan
utama. (2) Al-Qur`an diturunkan secara berangsur-angsur selama
lebih kurang 23 tahun, dan masih mungkin ada ayat-ayat yang akan
dinasakh oleh Allah SWT, dan (3) susunan ayat dan surat-surat AlQur`an tidaklah berdasarkan kronologis turunnya.9
7

Shubhi ash-Shâlih, Mabâhits fî `Ulûm Al-Qur`an, hlm 69.

8

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., I/241.

9

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...I/241.
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C. PENGUMPULAN AL-QUR’AN PADA MASA ABU BAKAR
ASH-SHIDDÎQ
Pengumpulan Al-Qur`an dalam sebuah mushaf pada masa
Khalifah Abu Bakar berawal dari inisiatif 'Umar ibn Khathâb.
'Umar khawatir, mengingat banyaknya para qurâ' atau huffâzh
gugur dalam beberapa peristiwa seperti peristiwa Yamâmah dan
Sumur Ma`ûnah, lama-lama bisa habis para sahabat yang hafal
Al-Qur`an. Keadaan seperti itu kalau tidak segera diantisipasi
bisa berakibat fatal bagi kelangsungan Islam untuk masa-masa
yang akan datang. Oleh sebab itu 'Umar mengusulkan kepada
Abu Bakar, sebagai Khalifah, untuk mengumpulkan Al-Qur`an
dalam satu mushaf. Semula Abu Bakar keberatan karena khawatir
termasuk perbuatan bid`ah, sebab Rasulullah SAW tidak pernah
memerintahkan seperti itu. Tetapi 'Umar berhasil menyakinkan
Abu Bakar bahwa usaha pengumpulan Al-Qur`an seperti yang
diusulkannya itu hanyalah meneruskan apa yang telah dirintis
oleh Rasulullah SAW sendiri, karena beliau telah memerintahkan
kepada para penulis wahyu menuliskan semua ayat yang turun.
Tugas kita, kata 'Umar, hanyalah mengumpulkan kembali tulisantulisan yang berserakan itu untuk kemudian membendelnya jadi
satu satu sehingga terpelihara keutuhan dan keasliannya. Usaha
seperti itu sangat bermanfaat sekali bagi umat Islam, apalagi untuk
masa-masa yang akan datang, setelah generasi sahabat satu persatu
meninggal dunia.10
Abu Bakar melihat, yang paling tepat melaksanakan tugas suci
tersebut adalah Zaid ibn Tsâbit, karena dia: (1) termasuk barisan
huffazh Al-Quran dan sekaligus salah seorang penulis wahyu yang
ditunjuk Nabi SAW, apalagi dia menyaksikan tahap-tahap akhir Al10 Kisah 'Umar dan Abu Bakar tentang latar belakang pengumpulan Al-Qur`an pada
masa Abu Bakar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dan dikutip oleh hampir seluruh
buku `Ulumul Qur`an, seperti Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an I/59, Al-Burhân fi ‘Ulûm AlQur’an, I/295, Manâhil al-`Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, I/243-Mabâhits fi `Ulumil Qur`an
(Shubhi Ash-Shâlih hlm 74-75, dan Mannâ` Al-Qaththân hlm 126), Al-Madkhal li Dirâsah
Al-Qur`an Al-Karîm, hlm 230. Karena keterbatasan ruang penulis tidak mengutip
lengkap, hanya mengambil ringkasannya saja.
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Qur`an diturunkan kepada Rasul, (2) Terkenal cerdas, sangat warâ`,
amanah dan istiqamah. 'Umar setuju dengn pilihan Abu Bakar
tersebut.
Seperti halnya Abu Bakar, semula Zaid juga ragu-ragu
menerima tugas tersebut. Tetapi setelah diyakinkan oleh Abu Bakar
akhirnya dia bersedia melaksanakannya dibawah bimbingan Abu
Bakar, 'Umar dan para sahabat senior lainnya.11
Dalam melaksanakan tugasnya, Zaid mengikuti metode yang
digariskan oleh Abu Bakar dan 'Umar, yaitu mengumpulkan
Al-Qur`an dengan tingkat akurasi yang tinggi dan hati-hati.
Sumbernya tidak cukup hanya hafalan dan catatan yang dibuat
oleh Zaid sendiri, tapi harus bersumber dari dua sumber sekaligus:
(1) Catatan-catatan yang pernah dibuat di zaman Rasul, dan (2)
hafalan para sahabat. Setiap sumber harus dikuatkan oleh dua
orang saksi yang dipercaya.12
Zaid ibn Tsâbit berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik.
Tersusunlah sebuah mushaf yang dikumpulkan dengan tingkat
akurasi yang tinggi dari sumber yang mutawatir dan diterima
secara ijma` oleh umat Islam waktu itu. Ayat-ayat yang sudah
dinasakh tidak lagi dituliskan. Ayat-ayat sudah disusun sesuai
dengan urutannya berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, tetapi
surat demi surat belum lagi tersusun sebagaimana mestinya.13
Demikianlah, sebuah mushaf telah tersusun atas inisiatif 'Umar,
bimbingan Abu Bakar, tugas mulia Zaid dan bantuan para sahabat.
Jazâhumullahu khairan katsîran. Mushaf tersebut disimpan oleh Abu
Bakar, `Umar (setelah Abu Bakar meninggal) dan Hafshah (setelah
'Umar meninggal).

11

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., I/243.

12

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an..., I/245.

13 Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...., I/246. Berbeda dengan AzZarqâni, menurut Mannâ` al-Qaththân, Mushhaf Abu Bakar sudah tersusun ayat dan
surat-suratnya.Lihat Mabâhits fi `Ulûm al-Qur`an, hlm 128.

87

Kuliah Ulumul Qur’an

D. PENGUMPULAN AL-QUR’AN PADA MASA ‘UTSMÂN
IBN ‘AFFÂN
Pengumpulan Al-Qur`an pada masa khalifah ketiga 'Utsmân
ibn 'Affân dilatarbelakangi oleh kekhawatiran meluasnya
perbedaan pendapat di antara kaum Muslim tentang penulisan dan
bacaan Al-Qur`an yang benar. Terutama setelah wilayah Khilafah
Islamiyah semakin meluas ke utara dan ke Afrika Utara. Umat
Islam di masing-masing propinsi waktu itu mengikuti qirâah sahabat
yang berbeda-beda. Misalnya umat Islam di Syâm mengikuti qirâah
Ubayya ibn Ka`ab, Kûfah mengikuti qirâah Abdullah ibn Mas`ûd
dan wilayah lain mengikuti qirâah Abu Mûsa Al-Asy`âri. Satu sama
lain berbeda sesuai dengan variasi qirâah yang disampaikan oleh
Rasulullah SAW. Perbedaan qirâah seperti itu menjadi masalah
bagi sebagian umat Islam, terutama yang tidak mengerti dan tidak
tahu bahwa Al-Qur`an diturunkan dalam beberapa versi qirâah.
Dilaporkan oleh Hidzaifah ibn al-Yaman kepada khalifah `Utsmân
tentang perbedaan pendapat yang terjadi tentang qirâah antara
umat Islam dari Iraq dengan umat Islam dari Syam waktu perang
Armenia. Kalau tidak segera diatasi dikhawatirkan pada masa yang
akan datang akan menimbulkan fitnah dan malapetaka besar bagi
umat Islam. Kekhawatiran `Utsmân itu dapat terbaca jelas dalam
pidatonya waktu itu: “Anda semua yang dekat denganku berbeda
pendapat, apalagi orang-orang yang bertempat tinggal jauh dariku,
mereka pasti lebih berbada lagi”.
( Riwayat Abu Daud).14
'Utsmân segera mengambil langkah antisipatif dengan
membentuk sebuah team penulisan kembali Al-Qur`an kedalam
beberapa mushaf dengan acuan utama mushhaf Abu Bakar. Team
terdiri dari empat orang sahabat yang terbaik dan terpercaya untuk
melaksanakan tugas suci ini. Ketua team Zaid ibn Tsâbit, anggota
Abdullah ibn az-Zubair, Sa`îd ibn al-Ȃsh dan Abdurrahman
14 Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...., I/248-249, dan buku-buku
`Ulumul Qur`an lainnya
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ibn al-Hârits ibn Hisyâm. Ketiga anggota berasal dari suku
Quraisy, berbeda dengan Zaid yang dari Madinah. Komposisi
tiga orang anggota team dari Quraisy itu nanti diperlukan dalam
memenangkan logat atau dialek Quraisy apabila terjadi perbedaan
pendapat antara anggota team dengan Zaid. 'Utsmân memang
memberi petunjuk seperti itu, apabila terjadi perbedaan pendapat
dengan Zaid maka tulislah dengan logat Quraisy, karena Al-Qur`an
diturunkan dalam logat mereka.
Dibawah arahan 'Utsmân, team bekerja sekuat tenaga untuk
menulis kembali Al-Quràn dalam beberapa mushaf dengan satu
sistem penulisan yang diusahakan semaksimal mungkin dapat
menampung perbedaan qirâah. Oleh sebab itu huruf-huruf
dibiarkan tanpa titik dan syakal, karena kalau pakai titik dan syakal
perbedaan tidak dapat di akomodir. Misalnya kata fatabayyanu
ّ
( )فتبينواdalam firman Allah: In jâakum fâsiqun binabain fatabayyanû
ّ
bisa juga dibaca fatatsabbatû () فتثبتوا. Begitu juga nunsyiruha ()ننرشها
dalam firman Allah wanzhur ilal ìzhâmi kaifa nunsyiruha, bisa juga
dibaca nunsyizuha ( ) ننزشها15
Untuk kata-kata yang sekalipun ditulis tanpa titik dan syakal
tetap hanya bisa dibaca dalam satu versi qirâah saja padahal ada
qirâah lain maka team menuliskan versi Quraisy. 'Utsmân juga
memberi petunjuk kepada tiga anggota team dari Quraisy bahwa
apabila mereka bertiga berbeda pendapat dengan Zaid tentang
cara penulisan, maka tulislah dengan logat Quraisy karena AlQur`an ditrunkan dengan logat mereka. Kata `Utsmân: “Bila kalian
(bertiga) berselisih bacaan dengan Zaid ibn Tsâbit, maka tulislah
berdasarkan bacaan Quraisy, karena (pada pokoknya) Al-Qur`an
diturnkan dengan bahasa mereka” (HR Bukhâri)16
Kalau mushaf yang ditulis di masa Abu Bakar sudah disusun
ayat demi ayat sesuai dengan urutannya yang tauqîfi tetapi belum
disusun surat demi surat sesuai dengan urutannya, maka team
15

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...,I/251

16 Abu Syuhbah Al-Madkhal li Dirâsah Al-Qur`an Al-Karîm hlm 275; Az-Zarqâni
Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an I/252.
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empat menyempurnakannya dengan menyusun surat demi surat
sesuai dengan urutannya (tartîb as-suwar).
Setelah kerja team selesai 'Utsmân mengirimkan mushaf-mushaf
tersebut ke beberapa wilayah untuk jadi standard.17 Setelah itu
'Utsmân memerintahkan kepada para sahabat atau siapa saja yang
memiliki shahîfah, shuhuf atau mushaf pribadi supaya membakarnya
atau menyerahkannya kepada pemerintah untuk dibakar, untuk
menghindari kemungkinan terjadi perbedaan atau perselisihan
di kemudian hari. Sedangkan mushaf Abu Bakar dikembalikan
kepada Hafshah.

E. BEBERAPA TUDUHAN DAN
PENGUMPULAN AL-QUR’AN

JAWABAN

SEKITAR

Ada bebarapa tuduhan (syubuhât) yang dilontarkan oleh
beberapa orientalis tentang pengumpulan Al-Qur`an yang kalau
dikumpulkan sampai berjumlah 12 tuduhan. Berikut ini ringkasan
dari tuduhan tersebut dan sekaligus dikemukakan jawabannya.
Tapi karena terbatasnya ruangan penulis terpaksa hanya
menyajikan 6 tuduhan saja. Kiranya 6 tuduhan tersebut cukup
untuk mendapatkan gambaran bagaimana pandangan minor
(sebagian) orientalis sekitar Al-Qur`an.

Pertama
Tuduhan:
Pengumpulan Al-Qur`an tidak lah berdasarkan ijmâ` para sahabat
karena Abdullah ibn Mas`ûd, salah seorang dari sahabat yang
mula-mula masuk Islam, menolak penunjukan Zaid ibn Tsâbit
menjadi pengumpul Al-Qur`an. Menurut Ibnu Mas`ûd, dia lebih
Para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah semua mushaf
yang dikirim `'Utsmân kebeberapa propinsi. Perbedaan berkisar antara
angka 4, 5 dan 7. Yang berpendapat tujuh mengatakan 1 (satu) tinggal di
Madinah (Mushaf al-Imâm), sisanya masing-masing dikirim ke Makkah,
Syâm, Basrah, Kûfah, Yaman, dan Bahrain. Lihat Mannâ` Al-Qaththân,
Mabâhits fi `Ulûm al-Qur`an, hlm. 134.
17
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dulu masuk Islam daripada Zaid, bahkan pada masa Zaid masih
bermain-main dengan anak-anak, dia sudah menerima tujuh puluh
surat dari Rasulullah SAW.
Jawaban :
Ibnu Mas`ûd tidaklah bermaksud menolak pengumpulan AlQur`an dalam sebuah mushaf, atau berbeda pendapat tentang
materi mushaf itu sendiri; tetapi dia hanya mengklaim lebih berhak
menjadi pengumpul dibandingkan Zaid, karena dia lebih dahulu
masuk Islam. Itupun dikatakannya dalam keadaan marah. Setelah
kemarahan reda, dia mengakui tepatnya pemilihan Zaid untuk
tugas tersebut. Bahkan dia menyesal dan malu. Ibnu Mas`ûd
menyatakan sebagaimana dikutip oleh Abu Wail: “Aku tidaklah
lebih baik daripada mereka. Tidaklah Abu Bakar dan 'Utsmân
memilih Zaid kecuali karena beberapa kelebihan yang dimilikinya
untuk menyandang tugas mulia ini. Kelebihan itu diungkap oleh
Ash-Shiddîq sendiri kepada Zaid: “Anda seorang pemuda, cerdas,
kami percaya pada anda, dan dulu anda adalah Penulis wahyu
yang ditunjuk Rasulullah SAW.” Ash-Shiddîq menyebutkan empat
sifat yang harus dimiliki oleh orang yang melaksanakan tugas
mulia itu: (1) pemuda, yang tentu saja memiliki sifat kuat, sabar
dan tekun; (2) kecerdasan, yang merupakan kumpulan beberapa
keutamaan; (3) amanah, sifat yang wajib dimiliki oleh siapa saja
yang melaksanakan tugas seperti itu, dan (4) penulis wahyu.
Dengan demikian sempurnalah kepercayaan kepadanya.”
Untuk menyempurnakan tugas itu 'Utsmân menugaskan tiga
orang di antara sahabat-sahabat yang terpercaya dan ter`alim untuk
membantu Zaid, yaitu Abdullah ibn Zubair, Sa`id ibn `Ȃsh (keduaduanya disepakati status kesahabatannya) dan Abdullah ibn Hârits
( tidak disepakati status kesahabatannya, tapi paling kurang dia
adalah tabi`in senior).
Hal itu tidak berarti Zaid ibn Tsâbit lebih utama daripada
Abdullah ibn Mas`ûd, Abu Bakar, `'Utsmân dan `Ali, tapi hanya
menunjukkan Zaid ibn Tsâbit memang pantas menyandang tugas
itu.
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Kedua
Tuduhan:
Tidaklah seluruh ayat-ayat Al-Qur`an mutawatir, karena Zaid
ibn Tsâbit pernah mengatakan bahwa waktu mengumpulkan AlQur`an pada masa Abu Bakar, dia tidak menemukan akhir Surat
At-Taubah kecuali pada Abu Khuzaimah Al-Anshâri, dan pada
masa 'Utsmân tidak menemukan satu ayat surat Al-Ahzâb kecuali
pada Khuzaimah Al-Anshâri. Hal itu berarti Zaid mendasarkan
pengumpulan Al-Qur`an kepada beberapa riwayat Ahâd, bukan
mutawatir seperti yang diklaim oleh kaum muslimin seluruhnya.
Jawaban:
Pernyataan Zaid di atas tidaklah bertentangan dengan
kemutawatiran Al-Qur`an, karena pengumpulan Al-Qur`an
didasarkan kepada hafalan, sedangkan pengumpulan tulisan
hanyalah untuk menambah nilai kepercayaan terhadap hafalan
tersebut. Yang dimaksud oleh Zaid bahwa dia tidak menemukan
ayat tersebut tertulis, bukan tidak menghafalnya. Bukti bahwa
Zaid hafal ayat-ayat tersebut adalah pernyataan dia sendiri: “Tidak
ditemukan sebuah ayat Surat Al-Ahzâb yang pernah aku dengar
Rasulullah membacanya”. Artinya dia hafal dan yakin bahwa itu
adalah ayat-ayat Al-Qur`an, tapi tidak menemukan tulisannya, oleh
sebab itu dia mencarinya.
Jika dikatakan bahwa jawaban tersebut berlaku untuk kasus
pertama, bagaimana dengan kasus kedua. Bukankah ayat Surat
Al-Ahzâb tersebut sudah tertulis pada mushaf yang ditulis pada
masa Abu Bakar? Jawabannya : Barangkali tulisan ayat tersebut
sudah kabur, terhapus atau rusak dimakan zaman, oleh sebab
itu dia berusaha mencari sumber tertulisnya yang kemudian dia
temukan pada Khuzaimah Ibnu Tsâbit Al-Anshâri. Lagi pula yang
jadi ukuran, bukanlah kemutawatiran tulisan (tawâtur kitâby) tetapi
kemutawatiran hafalan ( tawâtur hifzhy)
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Ketiga
Tuduhan:
Al-Qur`an sudah ditambah dari aslinya, dengan alasan Abdullah
ibn Mas`ûd tidak menuliskan Al-Mau`izatain di dalam mushafnya.
Menurut dia Nabi SAW hanya menyuruh berlindung dengan dua
mau'izah tersebut. Keduanya menurut Ibnu Mas`ûd bukanlah
termasuk Kitâbullah.
Jawaban:
Riwayat-riwayat yang menunjukan bahwa Ibnu Mas`ûd menolak
menuliskannya dalam mushafnya tidak sahih dinisbahkan kepada
beliau. Demikianlah pendapat para Imam termasuk Imam Nawawi,
Ibnu Hâzim, Qâdhi Abu Bakar dan lain-lain. Qâdhi Abu Bakar
mengatakan: “Tidak benar Ibnu Mas`ûd menolak ke-Qur`anan
kedua surat tersebut. Dan tidak benar pula kalau beliau tidak
menghafalnya. Cuma saja beliau menolak menuliskannya karena
menurut dia tidak dituliskan di dalam mushaf kecuali yang telah
diperintahkan oleh Nabi SAW menuliskannya; padahal beliau
tidak menemukannya tertulis dan Nabi tidak pula memerintahkan
menuliskannya.
Menurut Hâfizh Ibn Hajar riwayat tersebut sahih dari Ibnu Mas`ûd.
Katanya : “Pendapat yang mengatakan bahwa riwayat tersebut
kebohongan terhadap Ibnu Mas`ûd tertolak. Menuduh riwayat
yang sahih tanpa alasan tidak dapat diterima. Riwayat-riwayat
tersebut sahih, namun dapat ditakwilkan. Al-Qâdhi mentakwilkan
dengan penolakan penulisannya”.
Kalau memang riwayat tersebut sahih, maka jawabannya adalah
sebagai berikut :
1. Tidaklah mesti penolakan Ibnu Mas`ûd menuliskan kedua surat
tersebut berarti beliau tidak mengakui keduanya bagian dari
Al-Qur`an, tetapi bisa juga karena pertimbangan umumnya
masyarakat sudah menghafalnya. Dan boleh jadi yang beliau
maksudkan dengan kitâbullah adalah Mushaf.
2. Riwayat-riwayat tersebut tergolong Ahâd, sehingga tidak bisa
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3.

menentang mutawatir. Sebuah riwayat dinilai mutawatir bukan
karena tidak ada yang menentangnya, tapi bila diriwayatkan
oleh sejumlah orang yang secara akal mereka mustahil sepakat
untuk berdusta. Dengan demikian dugaan Ibnu Mas`ûd bahwa
kedua surat tersebut bukanlah Al-Qur`an tidak dapat dijadikan
alasan ketidak Qur`anannya.
Penolakan Ibnu Mas`ûd itu terjadi sebelum beliau yakin, tapi
setelah beliau mengetahui dan menyakininya beliau kembali
kepada pendapat jamaah. Bukti paling kuat yang menunjukan
bahwa beliau kembali kepada pendapat jamaah adalah para
Qurâ` dan qirâah mereka berasal dari Ibnu Mas`ûd sepakat
menyatakan bahwa kedua Surat tersebut termasuk Al-Qur`an.

Keempat
Tuduhan:
Ada beberapa bagian dari Al-Qur`an yang tertulis oleh sebagian
sahabat dalam mushaf mereka tidak dituliskan di dalam Al-Qur`an.
Buktinya sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubayya ibn Ka`ab
bahwa dia menuliskan di dalam mushafnya Surat Al-Khalâ` dan
Surat Al-Haqad berupa doa Qunut :

وخنلع ونرتك من000امهلل إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك
 امهلل إياك نعبد ولك نصيل ونسجد وإيلك نسىع0 يفجرك
وحنفد
Jawaban :
Kita tidak dapat menerima bahwa kedua surat tersesebut bagian
dari Al-Qur`an, sekalipun kedua surat yang berupa do`a itu tertulis
dalam mushaf Ubayya ibn Ka`ab, karena sebagaimana yang kita
ketahui, tidak semua yang ditulis dalam mushaf para sahabat
bersifat mutawatir; ada yang âhâd, ada yang mansûkh tilâwah, ada
tafsîr, takwîl dan ma`tsûrat. Di antaranya do`a qunût yang dibaca
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oleh sebagian imam waktu witir itu. Keberadaannya dalam mushaf
sahabat tertentu, atau dibacanya di dalam shalat, tidak harus
menunjukkan bahwa dia bagian dari Al-Qur`an. Lagipula bagi ahli
sastra Arab akan dapat merasakan betapa jauhnya balâghah do`a
tersebut dibandingkan dengan balâghah Al-Qur`an.
Sekalipun Ubayya misalnya menganggap do`a yang dia tulis dalam
mushafnya itu memang bagian dari Al-Qur`an, maka riwayatnya
tersebut tidak lebih dari riwayat âhâd zhanni, sehingga tidak dapat
dipertentangkan dengan riwayat mutawâtir qath`i. Untuk dapat
ditetapkan sebagai Al-Qur`an riwayat tersebut harus bersifat
mutawâtir.
Perlu juga diingat di sini bahwa semua riwayat âhâd yang mengklaim
penambahan atau pengurangan Al-Qur`an tidaklah dapat diterima.
Al-Qur`an haruslah ditetapkan dengan riwayat yang mutawatir

Kelima
Tuduhan :
Abu Bakar dan 'Utsmân telah memalsukan sebagian ayat-ayat AlQur`an dan menghilangkan banyak ayat dan suratnya. Al-Qur`an
yang diturunkan oleh Malaikat Jibril sebenarnya berjumlah 17.000
ayat. Keutamaan Ahlul Bait yang terdapat dalam Surat Al-An`âm
dan Al-Ahzâb dihilangkan mereka berdua, sementara Surat AlWilâyah dihilangkan sama sekali dari Al-Qur`an. Dan tuduhantuduhan lain sejenis yang dilontarkan sebagian penganut Syi`ah
sebagaimana yang dikutip oleh Al-Alûsi.
Jawaban :
Tuduhan seperti ini tidak punya dasar sama sekali. Kalau semua
tuduhan tanpa bukti dapat diterima tentu umat manusia tidak
akan pernah dapat mengetahui kebenaran. Tuduhan yang seperti
dilontarkan oleh penganut Syi`ah yang ekstrem ditolak oleh
kalangan Syi`ah yang masih punya akal sehat seperti At-Thabrasi
yang mengatakan dalam Majma` Al-Bayân: “Adapun tuduhan bahwa
Al-Qur`an sebenarnya lebih banyak dari yang sekarang disepakati
kebatilannya, sedangkan tuduhan bahwa terjadi pengurangan
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memang diriwayatkan dari sebagian kaum kami, tapi yang benar
tidaklah demikian”.
Kalau sekiranya memang terjadi penambahan dan pengurangan
oleh Abu Bakar dan `'Utsmân, kenapa `Ali karamallahu wajhahu yang
kemudian berkuasa, tidak meluruskannya, padahal semua wilayah
Islam waktu itu, kecuali Mesir atau Syam tunduk kepadanya. Waktu
itu yang dibaca tetaplah mushaf yang ditulis pada masa 'Utsmân.

Keenam
Tuduhan :
Telah tercecer dari Al-Qur`an apa yang seharusnya masuk,
sebaliknya telah masuk apa yang sebenarnya bukanlah Al-Qur`an.
Bukti-buktinya adalah sebagai berikut:
1. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Nabi Muhammad
SAW bersabda : “Semoga Allah merahmati si Fulan yang telah
mengingatkan aku ayat ini, ini, yang aku telah mencecerkannya
dari surat ini, ini. Dalam riwayat lain disebutkan “aku
melupakannya”. Dalam hadits tersebut Nabi mengakui sendiri
bahwa beliau telah mencecerkan atau melupakan beberapa
bagian dari ayat-ayat.
2.

Terdapat dalam Surat Al-`Ala : “Kami akan membacakan (AlQur`an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa. Kecuali
kalau Allah menghendaki” ((Q.S. Al-'Alâ 87:7). Istitsnâ` yang
terdapat pada ayat menunjukkan bahwa Nabi dengan kehendak
Allah bisa saja melupakan beberapa ayat, dan itu terjadi apabila
dia tidak mendapatkan orang yang akan mengingatkannya.

3.

Para sahabat telah menghapus beberapa bagian Al-Qur`an yang
menurut mereka lebih baik dihapus, seperti ayat mut`ah, 'Ali
ibn Abi Thâlib telah menghapus keseluruhannya, sehingga dia
memukul siapa saja yang membacanya. Begitu juga ayat do`a
qunût (Allahumma Innâ nasta`înuka…) yang ditulis oleh Ubayya
ibn Ka`ab di dalam mushafnya tidak terdapat dalam mushaf
sekarang.
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4.

Banyaknya ayat-ayat Al-Qur`an yang hanya bersumber dari
hafalan para sahabat, padahal sebagian dari mereka telah
gugur dalam beberapa peperangan, sehingga Zaid ibn Tsâbit
hanya dapat mengumpulkan ayat-ayat yang dihafal oleh para
sahabat yang masih hidup. Sedangkan yang tertulis di tulangtulang dan media lain, ditulis tidak pakai aturan, lagipula
sebagian telah hilang. Bila para ulama mengatakan ada ayatayat yang secara lafzhi dinasakh, tetapi hukumnya tetap, suatu
ungkapan yang aneh maka yang mereka maksud sebenarnya
adalah media tulang tempat ayat tersebut ditulis telah hilang,
dan yang tertinggal hanyalah pengertian ayat tersebut.

5.

Untuk memenangkan Bani Umayyah, Hajjâj memusnahkan
semua mushaf yang ditulis di zaman `'Utsmân kecuali satu
mushaf yang kemudian ditambah dan dikuranginya sesuai
dengan kepentingan Bani Umayyah, sesudah itu menyalinnya
sebanyak enam naskah untuk dikirimkan ke propinsi-propinsi
Islam waktu itu.

6.

Ayat : “Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul telah berlalu
sebelumnya para rasul..”adalah kata-kata Abu Bakar yang
diucapannya pada hari Tsaqîfah. Begitu juga ayat : “Dan mereka
menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat..” adalah ucapan
'Umar yang kemudian sewaktu pengumpulan Al-Qur`an dia
masukkan ucapannya itu ke dalam mushaf.

Jawaban :
Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di atas sama sekali tidak
punya dasar. Mari kita diskusikan satu persatu tuduhan-tuduhan
tersebut :
1. Hadits yang disebutkan dalam point pertama di atas memang
ada dalam Shahîh al-Bukhâri, Kitâb Fadhâil Al-Qur`an, Bâb Nisyân
Al-Qur`an, tetapi bukan dengan pengertian seperti yang mereka
tuduhkan. Riwayat kedua menerangkan riwayat pertama
bahwa yang dimaksud bukanlah menghilangkannya dengan
sengaja tapi karena lupa. Lupanya Nabi tidak mendatangkan
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mudharat asal kemudian ingat kembali, baik ingat dengan
sendirinya atau diingatkan orang lain, seperti dalam hadits
tersebut. Lupa seperti itu sifatnya manusiawi sebagaimana
yang dikatakan oleh beliau : “Saya hanya manusia biasa, lupa
sebagaimana kalian juga lupa”. Tapi lupa sama sekali hanya
bisa terjadi kalau Allah SWT bermaksud menasakh ayat
tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat: “Kami akan
membacakan (Al-Qur`an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak
akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki” (Q.S. Al-'Alâ 87:7)
2.
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Sababun Nuzul ayat tersebut menjelaskan bahwa maksud
ayat bukanlah seperti mereka tuduhkan. Sebelum ayat ini
turun Nabi SAW bersusah payah menghafal Al-Qur`an karena
khawatir lupa, lalu Allah menghilangkan kekhawatiran itu
dengan menurunkan ayat ini. Sedangkan ististsnâ` dalam ayat
itu menurut para ulama bukanlah haqîqi tapi shuwari, dengan
maksud menegaskan bahwa Nabi tidak akan pernah lupa
(sama sekali). Penegasan itu mengambil bentuk mengaitkan
lupa itu dengan mustahil yang terjadi. Dalam hal ini Allah
mengaitkan kemungkinan lupanya Nabi dengan kehendak
Allah, padahal Allah sendiri telah memberikan jaminan kepada
Nabi dalam firmanNya : “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk
(membaca) Al-Qur`an karena hendak cepat-cepat (menguasai) nya.
Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di
dadamu) dan (membuat pandai) membacanya. Apabila Kami telah
selesai membacakanya maka maka ikutilah bacaanya itu. Kemudian,
sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya (QS. AlQiyâmah 75:16-19). Dengan demikian yang dikecualikan itu
(lupa sama sekali) tidak pernah terjadi.
Bagi Nabi, ayat tersebut mengingatkan beliau bahwa
ketidaklupaannya hanyalah semata-mata karunia Allah
SWT yang harus disyukuri, dan bagi umat Islam ayat itu
mengingatkan mereka supaya tidak mengangkat Nabi dari
maqam ubûdiyah kepada maqam ulûhiyah sebagaimana yang
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dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap
nabi-nabi mereka.
Pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
Nabi tidak akan lupa kecuali bila Allah menghendaki adalah
apabila Allah ingin menasakh ayat tersebut sebagaimana dalam
firmanNya : “Tidaklah Kami nasakh satu ayat atau Kami lupakan
kecuali Kami ganti dengan yang lebih baik darinya..”.
3.

Tuduhan bahwa sahabat menambah-nambah dan mengurangi
ayat Al-Qur`an karena kepentingan adalah tuduhan yang sama
sekali tidak punya dasar, hanya berangkat dari ketidaktahuan
mereka tentang bagaimana tingginya perhatian para sahabat
terhadap Al-Qur`an dan betapa para sahabat mencintai AlQur`an lebih daripada anak istri mereka sendiri. Al-Qur`an
sudah menyatu dengan darah daging mereka. Sejarah
pengumpulan Al-Qur`an dapat menjelaskan hal tersebut.
Tuduhan bahwa 'Ali ibn Abi Thâlib menghapus ayat mut`ah
adalah kebohongan. Apa yang mereka maksud dengan mut`ah,
maka ayat yang dijadikan dalil oleh beberapa pihak ada dalam
Surat An-Nisâ` : “..Maka istri-istri yang telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya
(dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban..(QS. An-Nisâ` 4:24).
Nikah mut`ah pernah dihalalkan karena dharurat, kemudian
diharamkan sampai hari Kiamat.
Tentang   do`a qunût sudah dijelaskan di atas (lihat jawaban
dari tuduhan keempat) bahwa itu hanyalah do`a yang ditulis
oleh Ubayya ibn Ka`ab dalam mushafnya, sama sekali bukan
bagian dari Al-Qur`an.

4.

Tidak benar kalau meninggalnya sebagian sahabat penghafal
Al-Qur`an menyebabkan hilangnya sebagian Al-Qur`an,
karena sahabat penghafal Al-Qur`an yang masih hidup masih
banyak sebagaimana yang terlihat dari ucapan `Umar kepada
Abu Bakar : “Sesungguhnya aku khawatir para qurâ` akan
bertambah banyak meninggal di beberapa negeri-negeri.
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Sebagaimana diketahui Abu Bakar, `Umar, `Utsmân, `Ali, Zaid
ibn Tsâbit sendiri adalah para penghafal Al-Qur`an.
Tentang tuduhan mereka bahwa penulisan Al-Qur`an di media
tulang dan sejenisnya menyebabkan sebagian ayat-ayat AlQur`an hilang, tidaklah benar, karena yang menjadi ukuran
dalam pengumpulan Al-Qur`an bukanlah apa yang ditulis, tapi
apa yang diterima dari Nabi secara lisan, atau dari orang yang
mendengarnya dari Nabi, sedangkan tulisan hanyalah bersifat
membantu hafalan. Namun demikian para sahabat berusaha
sungguh-sungguh memelihara keduanya, walaupun keputusan
terakhir, jika tidak ditemukan tulisannya tetaplah hafalan.
Kemungkinan hilangnya tulisan kecil sekali, mengingat usaha
para sahabat yang sangat maksimal memeliharanya.
5.

Tuduhan bahwa Hajjâj menambah dan mengurangi isi al-Qur`an
hanyalah khayalan penuduhnya saja, karena tidak pernah
tercatat satu pun dalam sejarah. Bagaimana mungkin Hajjâj
melakukan hal sekeji itu tanpa mendapatkan perlawanan dari
umat. Padahal umat Islam generasi awal terkenal keberaniannya
menentang kebatilan, apalagi yang berhubungan dengan
pemalsuan Al-Qur`an, mereka tidak akan mengenal rasa takut
mati karena kematian dalam membela Al-Qur`an bagi mereka
adalah syahâdah fi sabîlillah. Baiklah, Hajjâj, karena sangat
kuatnya dapat membungkam semua orang-orang Islam yang
baik, tapi kenapa mereka tidak mengungkap kebenaran setelah
Hajjâj meninggal? Padahal pengungkapan kebenaran seperti
itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh seluruh
umat. Oleh sebab itu sekali lagi kita katakan tuduhan seperti itu
hanya khayalan belaka.

6.

Ayat yang mereka maksudkan tersebut (wa ma muhammadun
illa rasûlun…) diturunkan Allah SWT sesudah perang Uhud.
Ayat ini mengoreksi sikap mereka menanggapi berita (yang
tidak benar) tentang kematian Rasulullah SAW dalam
perang Uhud. Waktu itu ada yang berkomentar : “Andaikata
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kita mengangkat Abdullah ibn Ubay menjadi Rasul, biar
dia menjamin keamanan kita dari Abu Sufyân”. Yang lain
menanggapi dengan duduk dan melempar senjata. Sementara
orang-orang munafik berkomentar : “Kalau Muhammad sudah
terbunuh, kembalilah kepada agama kalian yang pertama”.
Komentar yang baik datang dari Anas ibn Nâdhir, paman Anas
ibn Mâlik: “Hai kaum, jika sekiranya Muhammad memang
telah terbunuh, maka sesungguhnya Tuhannya Muhammad
tidak pernah terbunuh. Apa yang kalian lakukan sepeninggal
Rasulullah SAW? Berperanglah sebagaimana beliau berperang,
dan matilah sebagaimana beliau mati”. Kemudian dia
memasuki medan perang sampai kemudian mati syahid. Lalu
turunlah ayat tersebut menjelaskan kesalahan mereka waktu
mengetahui (walau kemudian tidak benar) bahwa Rasulullah
SAW telah gugur. Walaupun beliau seorang Nabi, tetapi tidak
akan abadi. Tetap akan meninggal sebagaimana para nabi
sebelumnya. Demikianlah, waktu Rasulullah SAW benar-benar
meninggal kemudian hari, `Umar—karena sangat terpukul
dan sedih—mengancam siapa yang mengatakan Rasulullah
SAW telah meninggal. Beliau lupa dengan ayat yang dimaksud.
Kemudian datang Abu Bakar Ash-Siddîq, masuk ke dalam
ruangan dan mencium jasad Rasulullah SAW sambil berkata:
“Engkau selalu baik, hidup dan mati”. Sesudah itu beliau
berpidato kepada orang banyak. Setelah tahmid dia berkata :
“Yâ Ayyuhannas, barang siapa yang menyembah Muhammad,
sesungguhnya Muhammad telah mati, dan barang siapa yang
menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Selalu Hidup,
tidak akan mati-mati." Kemudian beliau membaca ayat wa ma
muhammadun…Mendengar itu 'Umar tersadar dan berkata:
“Demi Allah, setelah mendengarkan Abu Bakar membaca
ayat, aku tersentak dan tersungkur ke bumi”. Yaitu tatkala dia
sadar bahwa kematian Rasulullah SAW benar-benar terjadi.
Sedangkan ayat wattakhazû min maqâmi Ibrâhîma mushalla..
bukanlah ucapan 'Umar. Yang benar adalah 'Umar mengatakan:
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“Kalau kita ambil Maqam Ibrahim ini sebagai mushalla”,
dengan nada tamanni, lalu turun ayat memerintahkan untuk
mengambilnya sebagai mushalla. Perhatikanlah uslûb ayat
tersebut, apakah bernada tamanni? Sama sekali tidak. Bahwa
kemudian Al-Qur`an menyetujui keinginan 'Umar dalam
beberapa hal, tidaklah dapat dikatakan ayat itu perkataan
'Umar.18 

18 Bagian ini saduran dan resume dari: Muhammad Abu Syahbah, Al-Madkhal li
Dirâsah Al-Qur`an Al-Karîm (Cairo: Al-Qahirah Al-Haditsah lit Thaba`ah, 1973), cet.
Ke-2 hlm. 284-311.
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Bab VII

Ayat-Ayat Dan
Surat-Surat
Al-Qur’an
A. PENGERTIAN AYAT
Ayat (al-âyât) dalam bahasa Arab adalah bentuk jama' dari alâyah, tetapi dalam bahasa Indonesia ayat adalah bentuk tunggal
dengan pengertian: 1. Alamat atau tanda; 2. Beberapa kalimat
yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari surah di
kitab suci Qur'an; 3. Beberapa kalimat yang merupakan kesatuan
maksud sebagai bagian dari pasal dalam undang-undang; 4. Bukti;
kenyataan yang benar.1
Secara etimologis al-âyah dalam bahasa Arab mempunyai
beberapa pengertian:
1.

Al-Mu'jizah, seperti dalam firman Allah SWT:

ْ
َ ْ ْ ِّ ُ
ْسر
ُ َْ َ َ
َسل بَ يِن ِإ َ ا ِئيل ك ْم آتينَاه ْم ِم ْن آيَ ٍة بَيِّنَ ٍة َو َم ْن يبَدل نِع َمة
َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ
)211( اب
ق
ِ ا
ِ هلل ِمن بع ِد ما جاءته ف ِإن اهلل ش ِديد ال ِع

1
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). hlm. 59.
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"Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya mukjizat yang
nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka". Dan barangsiapa
yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya,
maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya." (Q.S. Al-Baqarah
2:211)
2.

Al-'Alâmah (tanda), seperti dalam firman Allah SWT:

ٌَ َ
ُ ُ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ْ ُ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َ
كينة
ِ ك ِه أن يأ ِتيكم اتلابوت ِفي ِه س
ِ وقال لهم ن ِبيهم ِإن آية مل
ُ ُ ْ َْ َ ِّ ُ ْ َ َ َّ ٌ َّ َ َ َ ُ ُ ىَ َ ُ َ ُ َ تح
ارون ِمله
ِمن ربكم وب ِقية ِمما ترك آل موس وآل ه
ُ َ ً َ َْ َ لاَ َ ُ َّ َ َ آ
َ ك ْم إ ْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤمن
)248( ني
الم ئِكة ِإن يِف ذلِك لية ل
ِِ
ِ

"Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda
ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya
terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga
Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang
beriman." (Q.S. Al-Baqarah 2: 248)
3.

Al-'Ibrah (pelajaran), seperti dalam firman Allah SWT:

ً ْ َ ً َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ َْ لأ
َّ َو ِم ْن َث َم َرات
اب تت ِخذون ِمنه سكرا و ِرزقا
ن
ع
ا
و
يل
خ
انل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ َ ْ َ ً َ ََ َ ً َّ َ َ آ
)67( حسنا ِإن يِف ذلِك لية ِلقومٍ يع ِقلون

"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang
memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang memikirkan."
(Q.S. An-Nahl 16: 67)
4.

Al-Amr al-'Ajîb (suatu hal yang mengagumkan), seperti dalam
firman Allah SWT:

َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ ً َ َ ْ َ ُ َ لى
َ
َ
ار
ِ وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما ِإ ربو ٍة ذ
ٍ ات قر
ََ
)50( ني
ٍ وم ِع
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"Dan telah Kami jadikan ('Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu
hal yang mengagumkan dan Kami melindungi mereka di suatu tanah
tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan
sumber-sumber air bersih yang mengalir."(Q.S. Al-Mukminûn
23:50)
5.

Al-Burhân wa-ad-Dalîl (bukti dan dalil), seperti dalam firman
Allah SWT:

َ َْ لأ
ُ َ ْ َ ُ ََ ْ لا
ْ
ْكم
َّ َوم ْن آيَاته َخلْ ُق
َ الس َم
ات وا ر ِض واخ ِت ف أل ِسن ِت
او
ِ
ِِ
ِ
ََ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ آ
ْ
َ
َ
َ
)22( ات لِلعال ِ ِمني
ٍ وألوانِكم ِإن يِف ذلِك لي

"Dan di antara bukti dan dalil (kekuasaan)-Nya ialah penciptaan
langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa dan warna kulitmu.
Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tandatanda bagi orang-orang yang Mengetahui." (Q.S. Rûm 30: 22)
6.

Al-Jamâ'ah (kelompok), seperti dalam ucapan orang Arab:

"Kaum itu keluar dengan kelompok mereka"2

خرج القوم بآيتهم

Secara terminologis, az-Zarqâni mendefinisikan ayat
sebagai berikut:

طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة يف سورة من القرآن

"Suatu kelompok kata yang mempunyai awal dan akhir yang masuk
dalam suatu surat Al-Qur'an." 3
Munâsabah atau relevansi antara pengertian ayat secara
terminologis ini dengan pengertian etimologisnya sangat
jelas, karena ayat Al-Qur'an adalah mukjizat meski dengan
menggabungkannya dengan yang lain. Ia juga merupakan
tanda kebenaran yang membawanya yaitu Nabi Muhammad
2
Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut:
Dâr ‘Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), Jld I, hlm. 331-332.
3

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 332.
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SAW. Ayat Al-Qur'an juga pelajaran dan peringatan bagi yang
ingin menjadikannya sebagai pelajaran. Ayat Al-Qur'an juga
termasuk sesuatu yang mengagumkan karena ketinggian
kedudukan dan mukjizatnya, dan juga ada pengertian jamaah,
karena ayat terdiri dari sejumlah huruf dan kalimat. Dan juga
dalam ayat ada pengertian burhân dan dalîl karena ayat Al-Qur'an
mengandung petunjuk dan ilmu, juga mengandung kekuasan,
ilmu dan kebijaksanaan   Allah SWT, serta   mengandung
kebenaran risalah yang dibawah oleh Rasulullah SAW.4

B. JUMLAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN
Ayat-ayat Al-Qur'an diketahui dengan cara tauqîfi, artinya
hanya semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, bukan
berdasarkan hasil ijtihad atau qiyas (taufîqi). Bukti bahwa ayat-ayat
Al-Qur'an diketahui secara tauqîfi antara lain adalah tentang hurufhuruf potong (al-hurûf al-muqâththa'ah) di awal Surat. Sebanyak
19 huruf potong dihitung sebagai ayat pertama, 1 huruf potong
sebagai ayat kedua, dan 10 lainnya tidak dihitung satu ayat, tetapi
bagian awal dari ayat pertama. Bahkan yang polanya sama pun
tidak dihitung sama, seperti  املصdihitung ayat pertama Surat AlA'râf, tetapi  املرtidak dihitung sebagai ayat pertama Surat Ar-Ra'd.
Begitu juga  يسdihitung ayat pertama Surat Yâsîn, tetapi  طسtidak
dihitung sebagai ayat pertama Surat An-Naml. Demikian juga
 كهيعصdihitung satu ayat (sebagai ayat pertama) Surat Maryam,
sedangkan  حمdan  عسقtidak digabung jadi satu ayat Surat AsySyûra, tetapi malah dijadikan dua ayat yaitu ayat pertama dan kedua.
Jika bersifat taufîqi (dengan ijtihad dan qiyas), tentu penempatan
huruf-huruf potong tersebut akan mengikuti satu pola saja.5
Para sahabat menghitung ayat-ayat itu dari mendengarkan
Rasulullah SAW membacanya. Di tempat di mana Rasulullah SAW
selalu berhenti (waqaf) dihitung sebagai ujung ayat (ra'su al-âyah).
4

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 332.

5

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 333.
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Tetapi jika Rasulullah SAW berhenti, tetapi kemudian mengulang
dengan menyambungnya (washal) dengan kalimat atau kata
berikut, maka tidak dihitung ujung ayat. Jika kemudian para ulama
berbeda dalam menghitung jumlah ayat secara keseluruhan, bukan
karena mereka menggunakan ijtihad, tetapi karena berbeda dalam
menerima riwayat tentang tempat berhenti dan tidak berhentinya
Rasulullah SAW membacanya.
Sebagian ulama berpendapat penentu ayat sebagian bersifat
tauqîfi simâ'i dan sebagian lagi taufîqi qiyâsi. Jika dalam membacanya
Rasulullah SAW selalu berhenti, maka itu adalah ujung ayat (ra'su
al-âyah). Jika Rasulullah SAW tidak berhenti, berarti belum ra'su
al-âyah. Jika kadang-kadang Rasulullah berhenti, kadang-kadang
terus, boleh jadi berhenti itu menunjukkan ra'su al-âyah, tetapi bisa
juga hanya sekadar berhenti sejenak untuk istirahat. Maka dalam
hal ini dapat digunakan qiyâs untuk menentukan apakah ra'su alâyah atau bukan.
Bisa juga terjadi perbedaan pendapat tentang satu ayat karena
sebab lain. Seperti  عليهمpertama dalam Surat Al-Fatihah, apakah
ujung ayat atau bukan. Berdasarkan hadits Nabi mereka semua
sepakat bahwa Surat Al-Fâtihah terdiri dari 7 ayat, tetapi mereka
berbeda pendapat tentang  بسم اهلل الرمحن الرحيمapakah ayat pertama
atau bukan. Bagi yang mengganggapnya bukan ayat pertama
maka  عليهمadalah ujung ayat, tapi bagi yang menganggapnya ayat
pertama maka  عليهمbukan ujung ayat. 6
Tentang jumlah keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an, para ulama
sepakat pada angka 6200 tetapi berbeda pendapat pada angka
puluhan dan satuan setelah dua ratus itu. Abu 'Amru ad-Dâni,
dalam bukunya al-Bayân mengutip perbedaan penghitungan
tersebut sebagai berikut:
1. Menurut hitungan Ulama Madinah pertama jumlahnya 6217
ayat.
2. Menurut hitungan Ulama Madinah kedua jumlahnya 6214 ayat
dan ada juga yang menyatakan 6210 ayat.
6

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 334-335.
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3.

4.
5.
6.

Menurut Ulama Makkah jumlahnya 6219 ayat, ada juga
yang berpendapat jumlahnya 6220 ayat dan ada juga yang
menyatakan 6216 ayat.
Menurut Ulama Kûfah, jumlahnya 6236 ayat.
Menurut Ulama Bashrah jumlahnya 6204 ayat, dan ada juga
yang berpendapat 6205 ayat.
Menurut Ulama Syâm jumlahnya 6226 ayat. 7

Dari beragam hasil hitungan di atas tidak ada satupun yang
menyebutkan jumlah ayat Al-Qur'an 6666 ayat sebagaimana yang
populer di Indonesia—bahkan di dunia Melayu seperti Brunei,
Singapura, Malaysia dan Pattani (Thailand Selatan). Tidak jelas juga
rujukan angka 6666 itu. Apakah karena angka 6666 itu kelihatan
hebat, mistis, atau mudah diingat, wallahu 'alam, tidak ada rujukan
yang bisa menjelaskannya. Penulis searching dalam maktabah
syâmilah dengan memasukkan angka 6666 ayat, tetapi sama sekali
tidak ditemukan angka tersebut.
Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian
Agama, dan dicetak di Madinah, pada bagian penjelasan tentang
Mushaf itu, halaman 1123, disebutkan bahwa jumlah ayat Mushaf
ini mengikuti metode Ulama Kûfah dari Abi 'Abdirrahman
'Abdillah ibn Habîb as-Sulami dari 'Ali ibn Abi Thâlib RA, bahwa
jumlah ayatnya 6236 (enam ribu dua ratus tiga puluh enam).
Kenapa terjadi perbedaan dalam menghitung jumlah ayat AlQur'an secara keseluruhan? Tatkala Nabi SAW berhenti pada ujung
ayat, untuk memberitahukan kepada para sahabat beliau bahwa ini
adalah ujung ayat, setelah mereka tahu bahwa itu ujung ayat, lalu
Nabi menyambungnya kembali dengan ayat sesudahnya untuk
menyempurnakan maknanya, maka sebagian mengira tempat Nabi
berhenti tadi bukanlah ujung ayat, sehingga tidak dihitung sebagai
satu ayat sendiri. Sementara yang lain menghitungnya sebagai satu

7
'Utsmân ibn Sa'îd ibn 'Utsmân ibn 'Umar Abu 'Amru ad-Dâni, al-Bayân fî 'Adad ÂȂAAaAyi
Al-Qur'an, tahqîq oleh Ghânim Qadûri al-Hamd (Kuwait: Markaz al-Mkhthûthât wa atTurâts, t.t.), hlm. 79-80. (Maktabah Syamilah)
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ayat sehingga tidak menyambungnya lagi dengan ayat sesudahnya.8
Tetapi perbedaan menghitung jumlah ayat ini sama sekali tidak
berpengaruh sedikitpun pada eksistensi keseluruhan ayat-ayat
Al-Qur'an karena secara de facto tidak ada yang bertambah atau
berkurang, jumlah ayat-ayat Al-Qur'an tetap sama. Yang berbeda
hanyalah hitungannya saja, bukan keberadaannya.

C. 	SUSUNAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN
Para ulama sepakat menyatakan bahwa susunan ayat-ayat
Al-Qur'an sepenuhnya bersifat tauqîfi, semata-mata berdasarkan
petunjuk Rasulullah SAW,   tidak ada peran ijtihad para sahabat
sedikitpun. Malaikat Jibril AS membacakan ayat-ayat itu kepada
Nabi dan memberikan bimbingan letak ayat tersebut dalam
Suratnya. Kemudian Nabi membacakannya kepada para sahabat dan
memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya.
Jika ayat-ayat yang turun itu bagian dari satu Surat, maka Nabi
menjelaskan "letakkan ayat-ayat ini pada Surat ini sesudah ayat ini
atau sebelum ayat ini".
Nabi membacakan ayat-ayat yang turun tersebut kepada
para sahabat berulang-ulang, baik waktu shalat, maupun pada
kesempatan memberikan khutbah, pelajaran, nasehat dan
kesempatan-kesempatan lain. Jibril pun datang sekali setahun
mengulang membacakan seluruh ayat yang sudah diturunkan,
dan pada tahun terakhir Jibril datang dua kali. Para sahabat yang
menghafal Al-Qur'an akan membacanya sesuai dengan urutan
yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Tatakala Al-Qur'an dikumpulkan
dalam satu Mushaf pada masa Abu Bakar ash-Shiddîq, dan
kemudian disempurnakan pada masa 'Utsmân ibn 'Affân susunan
ayat-ayat yang dituntunkan Nabi itulah yang diikuti. Para sahabat
pun meneruskannya kepada generasi para tabi'in, dan demikianlah
dari tabi'in kepada tabi'it tabi'in sampai kepada zaman kita sekarang
8
Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 334. Lihat juga Al-Hâfizh
Jalâl ad-Dîn Abd Ar-Rahmân As-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, (Beirut: alMaktabah al-‘Ashriyyah, 2003), jilid I, hlm. 189.
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ini. Susunan ayat-ayat yang ada dalam mushaf sekarang ini persis
sama dengan urutan-urutan yang diterima oleh para sahabat dari
Nabi Muhammad SAW tanpa mengalami perobahan sedikitpun.9

D. PENGERTIAN SURAT
Surat (Sûrah) secara etimologis berarti ( املزنلة الرفيعةperberhentian
atau posisi yang tinggi); ( الفضلkeutamaan); ( الرشفkemuliaan); dan
( العالمةtanda). Bentuk jama'nya سور.10 Dalam hubungannya dengan
Al-Qur'an, rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang itu (6236
ayat) ditempuh melalui banyak manzilah (114 Surat), dan masingmasing manzilah diberi nama untuk menandainya. Tanda-tanda
tersebut harus dihormati dan dimuliakan, tidak boleh dilanggar
begitu saja.
Secara terminologis Surat adalah:

طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع

Sekelompok ayat-ayat Al-Qur'an yang berdiri sendiri, memiliki awal dan
akhir."11 "

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surah (surat) adalah
bagian atau bab dalam Al-Qur'an, seperti Surah Al-Fâtihah dan
Surah Al-Ikhlâsh.12
Surat-surat Al-Qur'an berbeda-beda panjang dan pendeknya.
Yang paling pendek adalah Surat Al-Kautsar (Surat ke-108) yang
hanya terdiri dari tiga ayat pendek-pendek.

َْ َ ِّ َ ِّ َ َ نح
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ َّ
َ
ْ
َك ُهو
َ
) ِإن شانِئ2( ) فصل لِربك وا ر1( ِإنا أعطيناك الكوثر
َلأْ َ ْ ر
ُ
)3( ا بت

9

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm.339-340.

10 Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasîth (Istanbul: al-Maktabah alIslâmiyah, 1392), hlm. 462.
11

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm.343.

12

Kamus Besar Bahasa Indonesia…, hlm. 872.
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"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya
orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (Q.S. AlKautsar 108:1-3)
Yang paling panjang adalah Surat Al-Baqarah (Surat ke-2)
terdiri dari 286 ayat. Hampir keseluruhan ayat-ayatnya adalah
ayat-ayat yang panjang-panjang. Salah satu ayatnya yaitu ayat 282
merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an13. Selebihnya ada
surat-surat yang masuk kategori panjang, ada yang sedang dan ada
pula yang pendek.

E. JUMLAH SURAT-SURAT AL-QUR'AN
Berbeda dengan jumlah ayat-ayat Al-Qur'an di mana terjadi
perbedaan pendapat dalam menghitungnya, maka boleh dikatakan
para ulama dari dahulu sampai sekarang sepakat bahwa jumlah
surat-surat Al-Qur'an keseluruhannya adalah 114 Surat, dimulai
dengan Surat Al-Fâtihah dan diakhiri dengan Surat An-Nâs.
Dilihat dari sisi jumlah ayat, maka Surat-surat Al-Qur'an dapat
dikelompokkan kepada empat kategori:
1. Ath-Thiwâl (yang panjang), yaitu surat-surat yang panjang.
Menurut para ulama yang masuk dalam kelompok ini tujuh
Surat yaitu Al-Baqarah (286 ayat), Ali-'Imrân (200 ayat), AnNisâ' (176 ayat), Al-Mâidah (120 ayat), Al-An'âm (165 ayat),
Al-'Arâf (206 ayat) dan yang ketujuh ada yang mengatakan
Surat Al-Anfâl (75 ayat) dan At-Taubah (129 ayat) digabung
(204 ayat) karena antara keduanya tidak ada basmalah sebagai
pembatas, dan ada riwayat yang menyatakan bahwa Sa'id ibn
Jâbir mengatakan yang ketujuh adalah Surat Yûnus (109 ayat).
2.

Al-Miûn (seratusan), yaitu surat-surat sesudah at-Thiwâl yang
jumlah ayatnya seratus lebih atau sekitarnya seperti Surat Hûd
(123 ayat), Yûsuf (111 ayat) dan lain-lain.

13 Surat Al-Baqarah 282 terdiri dari 128 kata, 540 huruf. Lihat Al-Imam Badr ad-Din
Muhammad ibn Abdillah az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulûm Al- Qur’an (Riyâdh: Dâr
‘Alim al-Kutub, 2003), jilid I, juz I, hlm. 252.
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3.

Al-Matsâni (yang diulang) yaitu surat-surat sesudah al-Miûn
yang jumlah ayatnya kurang dari seratus ayat. Dinamai alMatsâni karena lebih sering diulang-ulang dibandingkan atThiwâl dan al-Miûn seperti Surat Luqman (34 ayat) As-Sajdah
(30 ayat), dan lain-lain.

4.

Al-Mufashal (yang dipisahkan), yaitu surat-surat sesudah
al-Matsâni yang masuk kategori pendek-pendek. Dinamai
al-mufashal karena banyaknya pembatas (basmalah) antara
surat dengan surat lainnya. Para ulama berbeda pendapat
menentukan dari Surat mana sampai akhir Al-Qur'an yang
masuk kategori mufashal. Ada yang mengatakan dimulai dari
Surat Qaf (Surat nomor 50), ada yang mengatakan Surat AlHujurât (Surat nomor 49), dan ada juga yang mengatakan Surat
lainnya. Al-Mufashal dibagi tiga kategori: thiwâl (panjang),
aushâth (sedang), qishâr (pendek). Yang masuk kelompok thiwâl
mulai dari Surat Al-Hujurât sampai dengan Surat Al-Burûj.
Yang masuk aushâth mulai dari Surat Ath-Thâriq sampai AlBayyinah. Sedangkan yang masuk qishâr mulai az-Zalzalah
sampai Surat An-Nas.14

F.	NAMA DAN SUSUNAN SURAT-SURAT AL-QUR'AN
Nama-nama Al-Qur'an bersifat tauqîfi, bukan taufîqi, dengan
alasan tidak ada pola tertentu dalam penamaan surat-surat tersebut.
Ada surat yang diberi nama sesuai dengan tema utama atau pokok
isi surat tersebut seperti Al-Fâtihah, An-Nisâ', Al-Lahab, AlKâfirûn, Al-Ikhlâsh dan An-Nâs. Tetapi banyak juga yang diberi
nama bukan berdasarkan tema utama isi Surat, seperti Surat AlBaqarah (karena kisah Al-Baqarah yang terjadi pada zaman Nabi
Musa AS hanyalah sebuah kisah yang terdapat dari sekian isi Surat
yang paling panjang ini), Surat Al-Hujurât (karena al-Hujurât
Az-Zarkasyi, Al-Burhan fi ‘Ulumil Qur’an…, jilid I, juz I, hlm. 244248; Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm.345; dan lihat
juga Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005), hlm. 23.
14
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bukanlah pokok pembahasan Surat ini, kata itu hanya menunjuk
kamar-kamar para isteri Rasulullah SAW, sementara tema utama
Surat ini adalah tentang akhlaq). Bahkan ada Surat yang diberi
nama dengan huruf-huruf potong yang terdapat di awal surat
seperti Surat Thâhâ, Shad, Yâsîn dan Qâf, tetapi ada surat-surat
lain, sekalipun diawali dengan huruf-huruf potong juga tetapi
tidak dinamai dengan huruf potong itu, seperti Al-Baqarah dan Ali
'Imrân yang sama-sama diawali dengan Alif Lâm Mîm.
Ada surat yang punya satu nama saja, ini yang terbanyak,
ada yang dua nama seperti Al-Baqarah juga dinamai Fusthâth
Al-Qur'an, ada yang tiga nama seperti Al-Mâidah, dinamai juga
Al-'Uqûd, dan Al-Munqidzah, ada yang empat nama seperti AtTaubah, dinamai juga Al-Barâah, Al-Fâdhihah, Al-Hâfirah, bahkan
lebih seperti Surat Al-Fâtihah dinamai juga dengan Ummul Qur'an,
Ummul Kitâb, dan As-Sab'u al-Matsâni, Al-Hamd, Al-Wâfiyah, AlKanzu, Asy-Syâfiyah, Asy-Syifa', Al-Kâfiyah dan Al-Asâs.15 Jika
penamaan Surat-surat Al-Qur'an bersifat taufîqi atau merupakan
hasil ijtihad para sahabat tentu akan dinamai dengan pola-pola
tertentu secara konsisten.
Mengenai susunan Surat-surat Al-Qur'an, para ulama berbeda
pendapat dalam tiga aqwâl sebagai berikut:
1.

Tauqîfi
Susunan surat-surat Al-Qur'an seluruhnya berdasarkan
petunjuk dari Rasulullah SAW seperti halnya susunan ayatayat. Tidak ada satu suratpun yang diletakkan pada tempatnya
kecuali berdasarkan perintah Nabi SAW. Susunan surat-surat
Al-Qur'an pada zaman Nabi sama dengan susunan surat-surat
Al-Qur'an yang ada sekarang ini.
Rasulullah SAW membaca surat-surat Al-Qur'an dalam
shalat beliau. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Nabi SAW
membaca beberapa surat al-Mufashal dalam satu rakaat.

15

Az-Zarkasyi, Al-Burhan fi ‘Ulumil Qur’an…, jilid I, juz I, hlm.269-270.
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Bukhâri meriwayatkan dari Ibn Mas'ûd, bahwa ia
menyatakan Surat Al-Isrâ', Al-Kahfi, Maryam, Thâha dan AlAnbiyâ'—sambil menyebutnya berurutan seperti susunannya
dalam Mushaf sekarang ini---adalah surat-surat yang
diturunkan di Makkah yang pertama-tama dia pelajari.
Diriwayatkan juga melalui Ibn Wahab dari Sulaimân ibn
Bilâl dia berkata: "Aku mendengar Rabi'ah ditanya orang:
"Kenapa Surat Al-Baqarah dan Ali 'Imrân didahulukan, padahal
sebelum kedua surat tersebut telah diturunkan delapan
puluhan surat Makkiyah, sementara Al-Baqarah dan Ali 'Imrân
diturunkan di Madinah." Rabi'ah menjawab: "Kedua Surat itu
memang didahulukan. Al-Qur'an disusun berdasarkan ilmu
orang yang menyusunnya. Kemudian dia berkata: Ini adalah
sesuatu yang memang yang tidak dapat dipersoalkan."
Ibn al-Hashar mengatakan: "Susunan surat-surat dan ayatayat Al-Qur'an adalah berdasarkan wahyu. Rasulullah SAW
yang memberi petunjuk meletakkan ayat-ayat yang turun
pada tempatnya. Susunan Surat-surat Al-Qur'an diriwayatkan
dengan mutawatir dan para sahabat sudah sepakat dengan
susunan tersebut dalam Mushaf 'Utsmâni.
Kesepakatan para sahabat itu tidak akan terjadi jika
susunan surat-suratnya tidak tauqîfi dari Rasulullah SAW. Jika
sekiranya sunan surat-surat itu berdasarkan ijtihad, tentu para
sahabat yang susunan surat-surat dalam Mushaf pribadi mereka
berbeda dengan Mushaf 'Utsmâni akan mempertahankan
mushaf mereka masing-masing. Yang terjadi justru mereka
menyesuaikan susunannya dengan susunan Mushaf 'Utsmâni
dan bersedia menyerahkan mushaf pribadi mereka kepda
'Utsmân untuk dibakar. 16

16 Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm.347-348; dan Mannâ’ AlQaththân Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risâlah, 1976), hlm.141.
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2.

Ijtihâdi atau Taufîqi
Susunan surat-surat Al-Qur'an bukanlah tauqîfi dari Nabi
Muhammad SAW, tetapi hanyalah semata hasil ijtihad para
sahabat. Argumen pendapat ini adalah:
a. Mushaf pribadi para sahabat berbeda susunan susunan
surat-suratnya sebelum disatukan pada zaman Khalifah
Utsmân ibn 'Affân. Jika sekiranya susunan surat-surat
itu berdasarkan petunjuk Nabi tentu mereka tidak akan
berbeda menyusunnya atau tidak akan mengabaikannya.
Mushaf Ubayya ibn Ka'ab dimulai dengan Surat Al-Fâtihah,
kemudian Al-Baqarah, An-Nisâ', Ali 'Imrân kemudian
Al-An'âm. Mushaf Ibn Mas'ûd dimulai dengan Surat AlBaqarah, kemudian An-Nisâ', Ali 'Imrân dan seterusnya.
Mushaf 'Ali ibn Abi Thâlib disusun berdasarkan urutan
turunnya, dimulai dengan Iqra', kemudian Al-Mudatsir,
lalu Qâf, Al-Muzammil, Al-Lahab, dan At-Takwîr dan
seterusnya.
b. Ibnu Asytah meriwayatkan di dalam Al-Mashâhif dari
jalur Ismâ'îl ibn 'Abbâs dari Hibbân ibn Yahya dari
Abu Muhammad al-Qurasyi, dia berkata: "Utsmân
memerintahkan kepada team pengumpul Al-Qur'an
untuk menjadikan Surat Al-Anfâl digabung dengan AtTaubah sebagai surat ketujuh dari kelompok ath-Thiwâl
dengan tidak membatasi antara kedua surat itu dengan
bismillahirrahmânirrahîm. Barangkali yang dimaksud oleh
ibn Asytah adalah ucapan Ibn 'Abbâs sebagaimana yang
diriwayat Ahmad, At-Tirmidzi, an-Nasâ'i, Ibnu Hibbân dan
al-Hâkim. Ibn 'Abbâs menyatakan: "Aku bertanya kepada
'Utsmân, apa yang mendorong Anda menjadikan Al-Anfâl
yang termasuk al-Matsâni dan At-Taubah yang termasuk
al-Miûn tanpa pembatas dengan bismillahirrahmânirrahîm
dan meletakkan keduanya dalam tujuh surat ath-Thiwâl?
'Utsmân RA menjawab: "Adalah Rasulullah SAW, suratsurat berbilang ayat turun kepada beliau. Jika turun sesuatu
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kepada beliau, Nabi langsung memanggil penulis wahyu
dan memerintahkan kepadanya: "Letakkan ayat-ayat ini
pada Surat yang di dalamnya disebut begini begini. Surat
Al-Anfâl adalah termasuk surat-surat yang awal-awal
turun di Madinah, sedangkan Surat Al-Barâah termasuk
yang akhir turun, tetapi kisah kedua surat itu mirip, aku
menduga Surat Al-Barâah itu bagian dari Surat Al-Anfâl.
Sampai Rasulullah wafat beliau belum menjelaskan
kepada kita apakah Al-Barâah itu bagian dari Al-Anfâl,
oleh karenanya aku dekatkan antara keduanya dan tidak
memisahkannya dengan bismillahirrahmânirrahîm dan aku
letakkan keduanya masuk ath-Thiwâl yang ketujuh.17
3.

Tauqîfi dan Ijtihâdi
Sunan surat-surat Al-Qur'an, sebagian berdasarkan
petunjuk Rasulullah SAW dan sebagian lagi hasil ijtihad
para sahabat. Pendapat ini mengkomromikan antara dalildalil tauqîfi dan ijtihâdi seperti yang sudah dikutip pada dua
pendapat sebelumnya. Namun demikian, menurut az-Zarqâni,
pendukung pendapat ketiga ini berbeda pendapat dalam
menentukan mana yang disusun secara tauqîfi dan mana yang
berdasarkan ijtihad para sahabat. Al-Qâdhi Abu Muhammad
ibn 'Athiyah mengatakan bahwa sebagian besar surat-surat
Al-Qur'an sudah diketahui susunannya sejak zaman Nabi
SAW masih hidup seperti as-sab'u ath-thiwâl, al-Hawâmim, dan
al-Mufashal. Adapun sisanya kemungkinan diserahkan kepada
umat sesudah beliau.18
Demikianlah tiga pendapat tentang susunan surat-surat
Al-Qur'an. Pendapat mana yang lebih kuat? Menurut Mannâ'
al-Qaththân, pendapat pertamalah yang lebih kuat. Itulah
pendapat yang beliau pilih. Bagaimana Mannâ' al-Qaththân
menjawab argumen pendapat kedua dan ketiga?

17

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm.346-347.

18

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm.349.

116

A yat - ayat d a n S u r at - s u r at A l - Q u r ’ a n

Pertama, tentang Mushaf pribadi beberapa orang sahabat
yang susunan surat-suratnya berbeda-beda satu sama lain
seperti yang sudah diungkapan pada pendapat kedua di
atas, menurut Mannâ' al-Qaththân, itu terjadi hanyalah
sebagai ikhtiar dari para sahabat tersebut sebelum Al-Qur'an
dikumpulkan secara tertib. Ketika pada masa Khalifah 'Utsmân
ibn 'Affân, Al-Qur'an dikumpulkan, disusun surat-surat dan
ayat-ayatnya, kemudian disepakati oleh umat, masing-masing
sahabat yang punya mushaf pribadi tersebut mengikutinya
dan menyesuaikan susunan surat-suratnya dengan Mushaf
'Utsmâni. Seandainya susunan surat-surat itu hasil ijtihad, tentu
mereka akan tetap berpegang pada mushaf masing-masing.19
Kedua, tentang Surat Al-Anfâl dan Al-Barâah (AtTaubah) yang disusun berdekatan tanpa pembatas
bismillahirrahmânirrahîm antara keduanya seperti yang
diriwayatkan oleh Ibn 'Abbâs yang dijadikan argumen
pendapat kedua, menurut Mannâ' al-Qaththân, sanadnya
pada setiap riwayat berkisar pada Yazîd al-Fârisi yang oleh
Bukhâri dimasukkan dalam kelompok dhu'afâ'. Di samping
itu, pada riwayat itu ada kerancuan dalam penetapan basmalah
pada awal-awal surat, seolah-oleh 'Utsmân menetapkannya
dengan pendapatnya sendiri dan juga meniadakannya dengan
pendapat sendiri. Oleh sebab itu Syaikh Ahmad Syâkir dalam
komentarnya terhadap hadits itu dalam Musnad Imam Ahmad
menyatakan: "Hadits itu tidak ada asal mulanya". Kalaupun
hadits itu dapat diterima, paling tinggi dia hanya menunjukkan
ketidakpastian urutan antara kedua surat itu saja.20
Ketiga, tentang pendapat ketiga yang menyatakan susunan
surat-surat Al-Qur'an sebagiannya tauqîfi dan sebagian lagi
ijtihâdi, menurut Mannâ' al-Qaththân, karena alasan untuk
ijtihâdi sudah dijawab, maka dengan sendirinya yang dapat
diterima hanyalah dalil-dalil yang menunjukkan susunan
19

Mannâ’ Al-Qaththân Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…hlm. 144.

20

Mannâ’ Al-Qaththân Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…hlm. 144.
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surat-surat Al-Qur'an itu bersifat tauqîfi. 21
Sementara itu az-Zarqâni lebih memilih pendapat yang
ketiga. Menurut beliau pendapat yang ketiga ini lah yang paling
tepat, karena memang banyak dalil-dalil yang menunjukkan
bahwa susunan surat-surat Al-Qur'an bersifat tauqîfi, tetapi
juga tidak dapat dipungkiri bahwa juga ada riwayat-riwayat
yang menunjukkan bahwa sebagiannya disusun berdasarkan
ijtihad sebagaimana yang terlihat pada riwayat Ibn 'Abbâs yang
sudah dikutip pada pendapat yang kedua. 22
Terlepas dari perbedaan pendapat apakah susunan suratsurat Al-Qur'an tauqîfi, ijtihâdi atau sebagian tauqîfi dan sebagian
lagi ijtihâdi, yang jelas susunan surat-surat Al-Qur'an yang
terdapat dalam Mushaf 'Utsmâni seperti yang sampai kepada
masa kita sekarang ini adalah susunan yang sudah disepakati
oleh umat sepanjang masa, tidak ada yang menolaknya.
Sehingga perbedaan pendapat tersebut tidak berpengaruh
sedikitpun kepada keberadaan kitab suci Al-Qur'an al-Karim
dengan 114 surat-suratnya. 

21

Mannâ’ Al-Qaththân Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…hlm. 144.

22

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm.349.
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Bab VIII

Asbabun Nuzul
A. PENGERTIAN ASBABUN NUZUL
Secara etimologis asbâbun ( )أسبابadalah bentuk jamak dari
sabab ( )سببdengan arti sebab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
sebab adalah hal yang menyebabkan sesuatu; lantaran; karena dan
(asal) mula. 1 Nuzûl artinya turun, sedangkan turun adalah bergerak
dari atas ke bawah; bergerak ke tempat yang lebih rendah daripada
tempat semula.2
Jika dihubungkan dengan Al-Qur’an, turun harus dipahami
secara majâzi (metaforis), bukan hakiki, yaitu ( اإلظهارmenampakkan)
atau ( اإلعالمmemberitahukan) atau ( اإلفهامmemahamkan).3 Dengan
pemahaman secara metaforis tersebut Nuzûl Al-Qur’an berarti
peroses penampakan, pemberitahuan dan pemahaman Al-Qur’an
kepada Nabi Muhammad SAW.
Dengan demikian secara terminologis, yang dimaksud dengan
asbabun nuzul4 adalah hal yang menjadi sebab turunnya satu ayat,
1
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 790.
2

Kamus Besar Bahasa Indonesia..,.hlm. 976.

3
Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut:
Dâr ‘Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), Jld I, hlm. 34. Lihat juga Abdul Djalal, Ulumul
Qur’an (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hlm. 48.
4
Dalam bagian ini penulis tetap menggunakan istilah asbabun nuzul (dalam
bentuk jamak), sekalipun ada saat seharusnya menyebutnya dalam bentuk tunggal
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kelompok ayat atau satu surat Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad
SAW. Hal yang menjadi sebab itu bisa suatu peristiwa yang terjadi
pada masa Nabi atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau.
Dalam bentuk pristiwa misalnya, apa yang diriwayatkan oleh
Bukhâri dari jalur ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbâs bahwasanya Hilâl ibn
Umayyah mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa isterinya
berzina dengan Syârik ibn Samhâk, lalu Nabi memintanya
menunjukkan bukti dengan menghadirkan empat orang saksi.
Kalau tidak, justru punggung Hilâl yang akan dicambuk. Hilâl
menyatakan kepada Nabi, apakah jika seseorang mendapatkan
isterinya sedang berzina dengan seorang laki-laki, dia harus pergi
mencari saksi terlebih dahulu? Nabi tetap dengan keputusannya,
yaitu apabila Hilâl tidak dapat menghadirkan empat orang saksi,
maka justru dia sendirilah yang akan dihukum. Karena tidak dapat
berbuat apa-apa lagi, maka Hilâl berharap Allah akan menurunkan
ayat yang akan membebaskan dirinya dari hukuman karena dia
merasa benar. Hilâl berkata: “Demi Allah, Dzat yang mengutus
engkau dengan haq, sesungguhnya aku benar dan mudah-mudahan
Allah menurunkan sesuatu yang menghindarkanku dari hukum
cambuk”. Maka turunlah Jibril AS membawa surat An-Nûr 6-9
sebagai petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah
seperti ini.5 Allah SWT berfirman:

ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََّ لذ
ْاء إ اَّل أَ ْن ُف ُس ُهم
ُ ك ْن ل َ ُه ْم ُش َه َد
وا ِ ين يرمون أزواجهم ولم ي
ِ
َ ُ َّ
َ َ َ ََُْ ْ َ َ َُ َ َ َ
َّ
َ
َ
)6( هلل ِإنه ل ِمن الصا ِد ِقني
ِ ات بِا
ٍ فشهادة أح ِد ِهم أربع شهاد
َُ ْ ََ
ََ َ ْ ْ اَ َ َ ْ ا
َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َْ لخ
َ
) ويدرأ7( هلل علي ِه ِإن كن ِمن الك ِذ ِبني
ِ وا ا ِمسة أن لعنة ا
(sababun nuzul), karena dalam buku-buku berbahasa Indonesia sudah populer istilah
asbabun nuzul, sekalipun untuk tunggal. Karena sudah dianggap bagian dari istilah
yang diindonesiakan, maka menulisnya pun tidak dengan huruf miring sebagaimana
menuliskan istilah asing.
5
Qamaruddin Shaleh, dkk, Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayatayat Al-Qur’an (Bandung: Diponegoro, 1985), hlm. 343 dan lihat juga az-Zarqâni,
Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...I:111.
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َ َ َ َََْ َ َ َْ ْ َ َ َ َْ َْ َ
َادات باهلل إنَّ ُه لَم َن الْ اَكذبني
ِ ِ ِ ِ ٍ عنها العذاب أن تشهد أربع شه
ِِ
َ َّ َ َ َ َ َْ لخ
َ ََ َ ْ َ ْ ا
َ
َّ
َ
َ
َ
)9( هلل عليها ِإن كن ِمن الصا ِد ِقني
ِ ) وا ا ِمسة أن غضب ا8(
“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 orangorang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah
atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (Q.S. AnNûr 24: 6-9)

Dalam bentuk pertanyaan misalnya apa yang diriwayatkan
oleh Ibnu Jarîr dan Ibnu Ishâq dari Ikrimah yang bersumber
dari Ibnu Abbâs, bahwa pendeta-pendeta Yahudi di Madinah
mengatakan kepada utusan Quraisy yang datang menemui mereka:
“Tanyakanlah kepada Muhammad tentang tiga hal. Jika ia tidak
dapat menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku
jadi Nabi. Tanyakanlah kepadanya tentang pemuda-pemuda zaman
dahulu yang bepergian dan apa yang terjadi pada mereka, karena
cerita tentang pemuda itu sangat menarik. Tanyakanlah kepadanya
tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib
dan apa pula yang terjadi padanya. Dan tanyakan pula kepadanya
tentang ruh, apakah ruh itu?” Ketika utusan Quraisy menanyakan
hal itu kepada Nabi, beliau menjawab: “Aku akan menjawab
apa yang kalian tanyakan itu besok.” Besok wahyu tidak turun
menjawab pertanyaan tersebut, bahkan Nabi menunggunya sampai
15 malam, Jibril pun tidak datang membawa wahyu. Nabi sedih
dan tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy.
Pada suatu ketika datanglah Jibril membawa Surat Al-Kahfi ayat
9-26 menjawab semua pertanyaan mereka tentang Ashhâb al-Kahfi,
Zulqarnain dan tentang ruh. Salah satu di antara ayat yang turun itu
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menegur Nabi karena telah menjanjikan sesuatu tanpa menyatakan
insya Allah. Allah SWT berfirman:

َ َ ٌ َ َِّ لاَ َ ُ َ َّ يَ ْ ني
ُاء اهلل
َ ) إ اَّل أَ ْن ي َ َش23( ك َغ ًدا
ِ و تقولن لِش ٍء ِإ فا ِعل ذل
ِ
َ َّ َ ْ ُ ْ َ
َ ك إ َذا نَس
ْيت َوقُ ْل َع ىَس أَ ْن َي ْهديَن َر يِّب َقْ َر َب من
ِ
ِلأ
ِ
ِ ِ واذكر رب
ِ
َ َ َ
)24( هذا َرش ًدا

“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu:
“Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi”, kecuali (dengan
menyebut): "Insya Allah", dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa
dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk
kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini”. (Q.S. Al-Kahfi 18:
23-24)6
Perlu dijelaskan di sini bahwa tidak semua ayat-ayat Al-Qur’an
diturunkan karena ada peristiwa yang terjadi atau pertanyaan
yang diajukan. Ada ayat-ayat Al-Qur’an yang diturunkan oleh
Allah SWT sejak semula tanpa terkait dengan sebab-sebab khusus,
semata memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk menuju
kebenaran. Ayat-ayat tanpa asbabun nuzul ini merupakan bagian
terbesar dari ayat-ayat Al-Qur’an.7

B. 	METODE MENGETAHUI ASBABUN NUZUL
Tidak ada cara untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali melalui
riwayat yang shahîh dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan
turunnya ayat-ayat Al-Qur’an dan mengetahui peristiwa yang terjadi
atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang
melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Al-Wâhidi menyatakan:
“Tidak boleh berpendapat mengenai asabun nuzul kecuali dengan
berdasarkan kepada riwayat atau mendengar langsung dari orangorang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya
6

Qamaruddin Shaleh, dkk, Asbabun Nuzul..., hlm. 312.

7

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...I:111.
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dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sugguh
dalam mencarinya”.8
Riwayat seorang sahabat tentang asbabun nuzul dapat diterima
sekalipun tidak dikuatkan oleh riwayat lain, karena pernyataan
seorang sahabat tentang sesuatu yang tidak masuk lapangan ijtihad
dinilai sebagai riwayat yang marfû’ kepada Nabi. Telah disepakati
oleh para ulama bahwa para sahabat tidak mungkin berbohong atas
nama Nabi Muhammad SAW. Mereka semua mengetahui dan takut
dengan ancaman Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dari Ibn ‹Abbas RA:

َ
َ َ َّْ ُ لح
ََّ فَ ِإنَّ ُه َم ْن ك َذ َب َع ي،يث َع يِّن ِإال َما َع ِل ْمتُ ْم
،ل ُمتَ َع ِّم ًدا
" اتقوا ا ِد
ْ
ْ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ
ْ َو َم ْن َك َذ َب ف الْ ُق ْرآن ب َغير،انلار
َ
َ
ُ
َ
َّ
فليتبوأ مقعده ِمن
،ِ ِ ِ ِعل ٍم
ِي
ِ
ْ
َ" انلار
َّ فَلْيَتَبَ َّوأ َم ْق َع َد ُه ِم َن

“Berhati-hatilah dalam meriwayatkan hadits dariku, kecuali yang kalian
benar-benar mengetahuinya. Sebab barangsiapa yang mendustakan atas
diriku dengan sengaja, maka hendaklah ia besiap-siap menempati neraka.
Dan barangsiapa berdusta atas Al-Qur’an tanpa ilmu, meka hendaklah ia
bersiap-siap juga menempati neraka.” (H. R. Ahmad dari Ibn ‘Abbâs)9
Apabila asbabun nuzul diriwayatkan oleh hadits mursal shahâbi
(dalam sanadnya gugur seorang sahabat dan hanya sampai tabi’in)
maka riwayat tersebut tidak dapat diterima kecuali jika dikuatkan
oleh hadits mursal lainnya dan perawinya termasuk imam-imam
tafsir yang meriwayatkan dari para sahabat seperti Mujâhid,
Ikrimah dan Sa’id ibn Jâbir.10

8
Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an
(Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2003), juz 1 hlm. 89.
9

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...I:121.

10

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...I:107.
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C. 	REDAKSI ASBABUN NUZUL
Ada dua macam redaksi atau shighat asbabun nuzul:
1.

Sharîhah
Shighat atau redaksi yang digunakan perawi secara tegas
dan jelas menunjukkan asbabun nuzul. Dinilai sharîhah, apabila
dalam meriwayatkannya perawi:
a) menggunakan kalimat ( سبب نزول اآلية كذاsebab turun
ayat ini adalah begini).
b) menggunakan fa’ sababiyah. Dalam bahasa Indonesia dapat
diterjemahkan dengan maka. Misalnya perawi menyatakan:
“telah terjadi peristiwa ini, maka turunlah ayat ini”. Atau
perawi menyatakan: “Rasulullah SAW ditanya tentang
masalah ini, maka turunlah ayat ini...”
(c) menceritakan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang suatu
hal, lalu turun wahyu dan beliau menjawab pertanyaan
tersebut dengan wahyu tersebut tanpa menggunakan
kata sabab atau fa’ sababiyah, tetapi dipahami dari jawaban
tersebut bahwa pertanyaan yang diajukan itu merupakan
sebab turunnya ayat.11

2.

Muhtamalah
Shighat atau redaksi yang digunakan perawi tidak
secara tegas dan jelas menunjukkan asbabun nuzul, hanya
mengandung kemungkinan asbabun nuzul. Dinilai muhtamalah,
apabila dalam meriwayatkannya perawi:
a. menggunakan kalimat ( نزلت هذه اآلية يف كذاditurunkan
ayat ini tentang hal ini). Kata tentang (fi) tidak secara
tegas menunjukkan sebab turun ayat, barangkali hanya
menyebutkan kandungan ayat atau makna ayat.
b. menggunakan kalimat ( أحسب هذه اآلية نزلت يف كذاsaya
kira ayat ini diturunkan tentang hal ini)
c. Menggunakan kalimat ما أحسب هذه اآلية نزلت إال يف كذا

11

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an...I:107-108.
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(saya tidak mengira ayat ini diturunkan kecuali tentang hal
ini)12

D. 	TAADDUD AL-ASBÂB WA AN-NÂZIL WÂHID
Yang dimaksud dengan ta’addud al-asbâb wa an-nâzil wâhid
adalah apabila riwayat tentang sebab turun ayat lebih dari satu,
tetapi yang turun hanya satu (ayat, kelompok ayat atau satu surat).
Atau dengan ungkapan lain, terdapat banyak riwayat mengenai
sebab turun suatu ayat. Dalam hal ini sikap para mufassir adalah
sebagai berikut:
1. Apabila riwayat-riwayat tersebut semuanya menggunakan
redaksi muhtamalah, misalnya semua menggunakan kalimat
“saya kira ayat ini diturunkan mengenai hal ini”, maka tidak
ada masalah, karena tidak ada pertentangan, sebab riwayatriwayat itu semua masuk kategori penafsiran, kecuali jika ada
petunjuk lain yang menunjukkan salah satunya adalah sebab
turun ayat.
2. Apabila satu riwayat menggunakan shighat sharîhah misalnya
menggunakan kalimat: “sebab turun ayat ini adalah...”,
sedangkan yang lain muhtamalah, misalnya menggunakan
kalimat “saya kira ayat ini diturunkan mengenai hal ini”,
padahal sebab turun ayat yang disebutkan berbeda maka
yang menjadi pegangan adalah riwayat dengan shighat yang
sharîhah. Contohnya riwayat tentang sebab turunnya Surat AlBaqarah 223. Allah SWT berfirman:

ْ
ِّ َ
ِشئتُ ْم َوقد ُموا
ُِّ لاَ ُ ُ َ َ ر
ش
ِ م قوه وب

ََّ ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ى
نِساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن
َُْ
ُ َّ َ ْ ُ
ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ
ْكم
لأِ نف ِسكم واتقوا اهلل واعلموا أن
َ ال ْ ُم ْؤمن
)223( ني
ِِ

12 Mannâ’ al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risâlah,
1976), hlm. 85-86.
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“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam,
maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja
kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu,
dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak
akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang
beriman.” (Q.S. Al-Baqarah 2:223)
Ada dua riwayat tentang sebab turun ayat ini. Pertama,
riwayat  Nâfi’, ia berkata, suatu hari saya membaca (nisâ’ukum
hartsun lakum...). Lalu Ibnu ‹Umar berkata: “Tahukah engkau
mengenai apa ayat ini diturunkan?” Aku menjawab: “tidak”.
Ibnu ‹Umar berkata: “Ayat ini diturunkan mengenai persoalan
mendatangi isteri dari belakang.”
Kedua, riwayat Jâbir, ia berkata: “Orang-orang Yahudi
berkata, apabila seorang laki-laki mendatangi isterinya dari
belakang, maka anaknya nanti akan bermata juling, maka
turunlah ayat (nisâ’ukum hartsun lakum...).
Shighat yang digunakan oleh Ibnu ‹Umar muhtamalah,
sedangkan shighat yang digunakan Jâbir sharîhah, maka yang
jadi pegangan adalah riwayat Jâbir. Sedangkan riwayat Nâfi’
dapat dianggap sebagai penafsiran belaka.

3. Apabila riwayat-riwayat tersebut sama-sama menggunakan
shighat yang sharîhah, tetapi dari segi kualitas sanad berbeda,
yang satu shahîh, yang lain dhaîf, maka tentu yang menjadi
pegangan adalah riwayat yang shahîh. Contohnya riwayat
tentang sebab turun surat Adh-Dhuhâ. Ada dua riwayat tentang
sebab turunnya surat ini. Pertama, riwayat Bukhâri, Muslim dan
ahli hadits lainnya dari Jundul al-Bajali: Nabi menderita sakit,
hingga dua atau tiga malam tidak bangun malam. Kemudian
datanglah seorang perempuan kepadanya dan berkata:
“Muhammad, kurasa setanmu sudah meninggalkanmu,
selama dua tiga malam ini sudah tidak mendekatimu lagi.” ;
maka Allah menurunkan wadh-dhuhâ wal-laili....
Kedua, riwayat Thabrani dan Ibn Abi Syaibah dari Hafs ibn
Maisarah, dari ibunya, dari budak perempuannya pembantu
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Rasulullah: Bahwa seekor anjing telah masuk ke dalam rumah
Nabi, lalu masuk ke kolong tempat tidur dan mati. Karenanya
selama empat hari tidak turun wahyu kepadanya. Nabi
berkata: “Khaulah, apa yang telah terjadi di rumah Rasulullah
ini?, sehingga Jibril tidak datang kepadaku!” Dalam hati aku
berkata, alangkah baiknya andai aku membenahi rumah ini
dan menyapunya. Lalu aku menyapu kolong tempat tidurnya,
maka kukeluarkan seekor anak anjing. Lalu datanglah Nabi
sedang janggutnya tergetar. Apabila turun wahyu kepadanya
ia tergetar. Maka Allah menurunkan (wadh-dhuhâ wal-laili...).
Menurut Ibn Hajar riwayat Thabrani di atas dhaîf, karena
dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal. Dengan
demikian, yang menjadi pegangan adalah yang pertama, yaitu
riwayat Bukhâri dan Muslim.

4. Apabila

riwayat-riwayat tersebut semua sama-sama
menggunakan shighat yang sharîhah, dan dari segi kualitas
sana sama-sama shahîh, maka dilihat apakah ada petunjuk lain
(qarînah) yang dapat memperkuat salah satunya. Misalnya dari
segi kualitas sanad, yang satu lebih shahîh, atau perawinya hadir
dalam kisah tersebut, maka yang menjadi pegangan adalah
yang memiliki qarînah tersebut. Contohnya adalah dua riwayat
di bawah ini.

َ َ َُْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ
: قال،اهلل عنه
أخرجه ابلخاري ع ِن اب ِن مسعو ٍد ر يِض
ْ
َّ
َ ُ
َِّّ َ لى
ُ ُْكن
،اهلل َعليْ ِه َو َسل َم يِف َح ْر ٍث بِال َم ِدينَ ِة
ت َم َع انلَّبيِ ص
ْ: َف َق َال َب ْع ُض ُهم، َف َم َّر بنَ َفر م َن ايلَ ُهود،َو ُه َو َيتَ َو َّكأُ علَىَ َعسيب
ِ ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
َ
َ ُ ُ َْ َ ْ ُ ُ َْ َ ََ
ُ
ُ َُسل
ُّ وه َعن
 ال ي ُ ْس ِم ُعك ْم،وه
 ال تسأل:وح؟ وقال بعضهم
ِ الر
ِ
َ
َي
ُ
ْ ِّ
َ َ َ
ََ
ُ ََ َ ُ ْ َ َ
اس ِم َحدثنَا َع ِن
ِ  يا أبا الق: فقاموا ِإلْ ِه فقالوا،ما تك َرهون
ُ ْ َّ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ً َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ ىَ ي
ُّ
 فتأخرت،  فعرفت أنه يوح ِإل ِه،  فقام ساعة ينظر، وح
ِ الر
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َ َ ُ َْ ْ ُ َ ىَّ َ َ َ حي
ُ
َ َ َُ ْ َ َ
َ
ُّ
وح ق ِل
ِ  « {ويسألونك ع ِن الر: ث َّم قال، ُ الو
عنه حت ص ِعد
ُِّّ ُ ْ َ ْ َ ي
]85 :الروح ِمن أم ِر رب}» [اإلرساء

“Diriwayatkan oleh Bukhâri dari Ibn Mas’ûd RA, dia berkata: “Aku
berjalan bersama Nabi di suatu kebun di Madinah, beliau berpegang
pada tongkat dari pelepah pohon korma. Tatkala melewati serombongan
orang-orang Yahudi, seseorang di antara mereka berkata: “Coba
kalian tanyakan kepadanya tentang ruh.” Yang lain berkata: “Jangan
tanyakan kepadanya supaya dia tidak memperdengarkan kepada
kalian apa yang kalian tidak suka.” Lalu mereka berkata: “Wahai Abu
Qâsim, ceritakan kepada kami tentang ruh!” Nabi berdiri sejenak dan
mengangkat kepada beliau. Aku tahu bahwa wahyu tengah turun
kepada beliau. Lalu aku mundur kebelakang sedikit dari beliau sampai
kemudian turun wahyu. Setelah selesai wahyu turun beliau berkata:
“Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi
imu melainkan sedikit.”(Q. Al-Isrâ’ 17: 85)

َ
وما أخرجه الرتمذي وصححه َعن ابْن ع َّباس َر يِض اهلل
ْ
َ َ َ ْ ْ َ
َْ
ْ ُ َ َ َ َ
ُ
َ
 أعطونا شيئا نسأل هذا: قالت ق َريش لليهود:عن ُه َما قال
َ ُ َُ َ َ
ّ  سلوه َعن:الرجل َف َقالُوا
الروح فسألوه فزنلت ويسألونك
َِّ َ ي
ّ الروح قل
ّ َعن
الروح من أمر رب
“Diriwayatkan oleh at-Tirmîdzi dan dia menshahîh kannya, dari Ibn
‘Abbâs, dia berkata: Orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi:
“Berilah kami satu persoalan untuk kami tanyaan kepada orang itu
(Muhammad)”. Orang-orang Yahudi itu menjawab: “Tanyakanlah
kepada dia tentang ruh”. Lalu mereka menanyakannya kepada Nabi,
maka Allah menurunkan (Mereka bertanya kepada engkau tentang
ruh, “Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku.. .”(Q. Al-Isra’
17: 85)
Kedua riwayat di atas sama-sama shahîh, tetapi yang jadi
pegangan adalah riwayat yang pertama, karena Ibn Mas’ûd,
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sebagai perawi hadir sendiri dalam peristiwa tersebut,
sedangkan Ibn Abbâs tidak menyatakan hadir dalam riwayat
tersebut. Lagi pula dari segi kualitas hadits, riwayat Bukhâri
lebih tinggi statusnya daripada riwayat Tirmidzi.

5. Apabila riwayat-riwayat tersebut sama-sama kuat, maka
diusahakan untuk mengkompromikannya (al-jam’u wa attaufîq) jika memungkinkan, sehingga dinyatakan ayat itu turun
setelah terjadi dua buah sebab atau lebih karena jarak waktu
antara sebab-sebab itu berdekatan. Contohnya adalah sebab
turun surat An-Nûr ayat 6-9. Bukhâri, Tirmidzi dan Ibn Mâjah
meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan dengan sebab kasus
Hilâl ibn Umayyah yang mengadukan kepada Nabi bahwa
isterinya telah berzina dengan Syârik ibn Samhâ’ tanpa dapat
menunjukkan empat orang saksi sebagai bukti. Sementara itu
ada riwayat lain oleh Bukhâri dan Muslim dari Sahal ibn Sa’ad,
bahwa ‘Uwaimir datang kepada ‘Âshim ibn ‘Âdi, lalu berkata:
“Tanyakan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang
mendapati isterinya bersama dengan laki-laki lain, apakah
ia harus membunuhnya, sehingga mereka juga akan turut
membunuhnya, atau apa yang harus ia lakukan?”
Dua peristiwa dalam dua riwayat yang sama-sama shahîh
itu terjadi berdekatan, sehingga tidak ada masalah apabila
kedua-duanya diterima sebagai sebab turunnya ayat yang
sama. Dalam kasus seperti ini tidak diperlukan tarjih, atau
memilih salah satu mana yang kuat.

6. Apabila riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dikompromikan,
karena jarak waktu antara sebab-sebab tersebut berjauhan,
maka semua riwayat-riwayat itu diterima dengan menyatakan
bahwa ayat tersebut turun berulang kali.Contohnya tentang
sebab turun Surat At-Taubah ayat 113. Allah SWT berfirman:

َ ََ ا
ُ َِّ َ لذَّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ رْ َ َ َ ْ ا
ش ِكني ولو كنوا
م
ل
ل
وا
ر
ف
غ
ت
س
ي
ن
أ
وا
ن
آم
ين
ا
و
لن
ل
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِما ك َّبي
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ُْ ُ ْ ىَ ْ َ ْ َ َ َينَّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ لج
َ
)113( يم
ِ ول قرب ِمن بع ِد ما تب لهم أنهم أصحاب ا ِح
ِأ ي

“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman
memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik,
walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya),
sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu
adalah penghuni neraka jahanam.” (Q. S. At-Taubah 9: 113)

Diriwayatkan oleh Bukâhri dan Muslim dari al-Musayyab,
ia berkata: Ketika Abu Thâlib dalam keadaan sekarat,
Rasulullah SAW menemuinya, dan pada saat itu di samping
Abu Thâlib ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah.
Lalu Nabi berkata: “Paman, ucapkanlah lâ ilâha illallah, karena
dengan kalimat itu aku dapat memintakan keringanan bagi
paman di sisi Allah.” Abu Jahal dan Abdullah berkata: “Wahai
Abu Thâlib, apakah engkau sudah tidak menyukai agama
Abdul Muthallib?” Kedua orang itu terus berbicara kepada
Abu Thâlib hingga akhirnya Abu Thâlib mengatakan dia tetap
setia dengan agama Abdul Muthallib. Nabi kemudian berkata:
“Sungguh aku akan mintakan ampun bagi paman, selama aku
tidak dilarang melakukannya. Maka turunlah ayat (mâ kâna
linnabiyyi walladzîna âmanû an yastaghfirû lilmusyrikîn)
Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari ‘Ali, ia mengatakan: Aku
mendengar seorang laki-laki meminta ampunan untuk kedua
orang tuanya yang musyrik. Lalu aku katakan kepadanya:
“Apakah engkau memintakan ampunan untuk kedua orang
tuamu, sedang mereka itu musyrik?” Lalu ia menjawab:
“Ibrahim telah memintakan ampunan untuk ayahnya, sedang
ayahnya juga musyrik.” Lalu aku menceritakan hal itu kepada
Rasulullah, maka turunlah ayat (mâ kâna linnabiyyi walladzîna
âmanû an yastaghfirû lilmusyrikîn)
Diriwayatkan oleh Hâkim dan yang lain dari Ibn Mas’ûd,
ia mengatakan : Pada suatu hari Rasulullah pergi ke kuburan,
lalu duduk di dekat salah satu makam. Ia bermunajat cukup
lama, lalu menangis. Kata beliau: “Makam di mana aku duduk
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di sisinya adalah makam ibuku. Aku telah meminta izin kepada
Tuhanku untuk mendo’akannya, tetapi Dia tidak mengizinkan,
lalu diturunkan wahyu kepadaku (mâ kâna linnabiyyi walladzîna
âmanû an yastaghfirû lilmusyrikîn)
Riwayat-riwayat ini dapat dikompromikan dengan
menyatakan bahwa ayat tersebut turun berulang kali dengan
sebab masing-masing. 13

E. 	TA’ADDUD AN-NÂZIL WA AS-SABAB WÂHID
Yang dimaksud dengan ta’addud an-nâzil wa as-sabab wâhid
adalah banyak ayat yang turun, padahal sebabnya satu. Artinya
banyak ayat yang diturunkan di berbagai surat mengenai satu
peristiwa. Contohnya Surat Ali ‘Imran 195, An-Nisâ’ 32 dan AlAhzâb 33 turun dengan satu sebab, yaitu pertanyaan Ummu
Salamah RA kepada Rasulullah SAW.
Diriwayatkan oleh Sa’id ibn Manshur, ‘Abd ar-Razzâq, Tirmidzi,
Ibn Jarîr, Ibn Abi Hâtim, Thabrâni dan Hâkim yang mensahihkannya,
dari Ummu Salamah, ia berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak
mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan sedikitpun
mengenai  hijrah. Maka Allah menurunkan:

َ َ ْ ْ ُ ْ
َ َ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ نيِّ لا
َا
أ ِضيع عمل ع ِم ٍل ِمنكم ِمن ذك ٍر
فاستجاب لهم ربهم أ
ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ََ ْ ُ ْ ى
)195( ... أو أنث بعضكم ِمن بع ٍض

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena)
sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...” (Q.S. Ali
’Imrân 3: 195)

13 Disadur dari Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an...87-92. Manna’
Khalil Qathan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, terjemahan Mudzakkir (Jakarta: Litera Antar
Nusa, cet ke-8 tahun 2004), hlm. 123-130: Syeikh Muhammad ‘Abd al-Azhîm azZarqâni, Manâhil al-‘Urfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, terjemahan H.M. Qadirun Nur dan
Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Buku 1,hlm. 123-128.
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Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasâ’i, Ibn Jarîr, Ibn Mundzir,
Thabrâni, dan Ibn Mardawaih dari Ummu Salamah, dia berkata:
Aku berkata: Wahai Rasulullah, kenapa kami tidak disebutkan di
dalam Al-Qur’an sebagaimana kaum laki-laki? Maka pada suatu
hari aku dikejutkan oleh seruan Nabi dari atas mimbar, beliau
membacakan ayat:

َ ني َوال ْ ُم ْؤمنَات َوالْ َقانت
َ ني َوال ْ ُم ْسل َمات َوال ْ ُم ْؤمن
َ إ َّن ال ْ ُم ْسلم
ني
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
َّ ين َو
َّ الصادقَات َو
َّ ني َو
َّ َوالْ َقانتَات َو
َ الصادق
َ الصابر
َ الصاب
ات
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َّ ني َوال ْ ُمتَ َص ِّدقَات َو
َ الصائم
َ ني َوالخْ َاش َعات َوال ْ ُمتَ َص ِّدق
َ َوالخْ َاشع
ني
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َْ لح
َّ َ
َ َ َْ ُ ُ َ ُ ْ َ لح
َ َّ َ
َ ين
َ اذلا ِكر
َ
اهلل
و
ات
ظ
ف
ا
ا
و
م
ه
وج
ر
ف
ني
ظ
ف
ا
ات وا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ والصائِم
ِ
ْ َ َ ً َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ ً َ
َ
ً
ً
)35( ات أعد اهلل لهم مغ ِفرة وأجرا ع ِظيما
ِ ك ِثريا واذلا ِكر
“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan
yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan
yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan
perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan
yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk
mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. Al-Ahzâb 33:35)
Diriwayatkan juga oleh Hâkim dari Ummu Salamah, ia
mengatakan: Kaum laki-laki pergi berperang, sedangkan
perempuan tidak. Di samping itu kami hanya memperoleh warisan
setengah bagian. Maka Allah menurunkan ayat:

ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َّ َ َ َ ََ لا
ٌلر َجال نَصيب
ِّ ِ ك ْم علَىَ َب ْعض ل
و تتمنوا ما فضل اهلل بِ ِه بعض
ِ ِ
ٍ
ُ َ ْ َ َ َّْ ْ َ َ ُ َ ِّ َ َ ٌ َّ ْ َ َ ن
ْاهلل من
َ
ِمما اكتسبوا ولِلنسا ِء ن ِصيب ِمما اكتسب واسألوا
ِ
َّ
ْ َ
ُ َ َاللهَّ ا
ً ش ٍء َعل
ْ َك ِّل ي
)32( يما
فض ِل ِه ِإن َ كن ِب
ِ
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“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena)
bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan,
dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,
dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisâ’ 4: 32), dan
ayat: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin ...” (Q.S. Al-Ahzâb 33:35)14

F.	AL-‘IBRAH BI ‘UMÛM AL-LAFZHI LÂ BI KHUSHÛS ASSABAB
Yang dimaksud dengan al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzhi lâ bi khushûs
as-sabab adalah yang menjadi pegangan adalah redaksi ayat yang
bersifat umum, bukan sebab yang khusus.
Jika redaksi ayat yang turun bersifat umum, dan sebab juga
bersifat umum maka tidak ada masalah. Contohnya sebab turun
Surat Al-Baqarah 222. Allah SWT berfirman:

ْ
ُ َُ ْ ُ َ َ ً َ ْ ز
َ َ َُ ْ َ َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
تلوا النساء يِف
ِ ويسألونك ع ِن الم ِح
ِ يض قل هو أذى فاع
ُ ُ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََّ لاَ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ى
َ ْ ال
ْوه َّن من
يض و تقربوهن حت يطهرن ف ِإذا تطهرن فأت
ح
م
ِ
ِ ِ
ْ ُّ َُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َّ َ حُ ُّ َّ َّ َ َ ح
ِّ
َ
ُ
َ
َ
)222( يب المتطه ِرين
ِ ابني و
ِ حيث أمركم اهلل ِإن اهلل
ِ يب اتلو
“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. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka
itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang
mensucikan diri.” (Q.S. Al-Baqarah 2: 222)

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dâud, Nasa’i, Tirmidzi
dan Ibn Mâjah, dari Anas, ia berkata: Apabila isteri orang-orang
Yahudi haid, mereka dikeluarkan dari rumah, tidak diberi makan
14

Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an...92-93.
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dan minum dan di dalam rumah tidak boleh bersama-sama. Lalu
Rasulullah SAW ditanya tentang hal itu, maka Allah menurunkan:
“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh...Kemudian Rasulullah
SAW bersabda: Bersaa-samalah dengan mereka di rumah dan
perbuatlah segala sesuatu kecuali menggaulinya.”15
Begitu juga tidak ada masalah jika redaksi ayat yang turun
bersifat khusus, dan sebab juga bersifat khusus. Contohnya sebab
turun Surat Al-Lail ayat 17-21. Allah SWT berfirman:

َ َ
ََّ زَ َ ى
َ
) َوما لأِ ح ٍد18( تك
ي
ََ ْ َ ِّ لأْ َعلْى
)20(
وج ِه رب ِه ا

َ َُو َسي
ُ َ) الذَّ ِ ي يُ ْؤت َماله17( ج َّنبُ َها الأْ َ ْت ىَق
ِي
َ ) إ اَّل ابْت َغ19( ِعنْ َد ُه ِم ْن نِ ْع َم ٍة جُتْ َزى
اء
ِ
ِ
ََ َ ضى
)21( َول َس ْوف يَ ْر

“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling taqwa dari neraka itu.
Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya.
Padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya
yang harus dibalasnya. Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena
mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benarbenar mendapat kepuasan. “(Q.S. Al-Lail 92:17-21)
Ayat di atas diturunkan tentang Abu Bakar Ash-Shiddîq RA.
Beliaulah yang dimaksud dengan atl-atqa dalam ayat, yaitu orang
yang paling taqwa. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hâtim, dari ‘Urwah,
bahwasanya Abu Bakar telah memerdekakan tujuh orang budak
yang disiksa karena membela agama Allah. Mereka adalah Bilâl,
‘Amir ibn Fuhairah, Nahdiyah dan anak perempuannya ‘Umm ‘Isa
dan budak perempuan Bani Mau’il. Untuk itu turunlah ayat: “Dan
kelak akan dijauhkan orang yang paling taqwa dari neraka itu.... 16
Yang jadi masalah adalah apabila redaksi ayat yang turun
bersifat umum, sedangkan sebabnya bersifat khusus. Contohnya
kasus Hilâl ibn Umayyah yang sudah disebutkan sebelumnya yang
15

Manna’ Khalil Qathan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an..., hlm. 24.

16

Manna’ Khalil Qathan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an..., hlm. 24117-118.
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menjadi sebab turun surat An-Nûr 6-9. Redaksi ayat bersifat umum
(“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri...). Sebabnya
khusus yaitu peristiwa yang dialami oleh Hilal ibn Umayyah.
Dalam hal ini para ulama berbeda mendapat menyikapinya.
Jumhur ulama berpendapat seperti judul bagian ini, yaitu al-‘ibrah
bi ‘umûm al-lafzhi lâ bi khushûs as-sabab (yang menjadi pegangan
adalah redaksi ayat yang bersifat umum, bukan sebab yang khusus).
Hukum yang ditunjukkan oleh ayat tersebut tidaklah hanya berlaku
khusus untuk Hilâl ibn Umayyah semata, tetapi bersifat umum,
berlaku untuk siapa saja yang mengalami kasus yang serupa. Begitu
jugalah untuk ayat-ayat lain dengan redaksi yang bersifat umum,
walaupun sebab bersifat khusus.
Pendapat jumhur ulama ini yang paling kuat dan paling
shahîh, karena sesuai dengan universalitas syari’at Islam. Jika yang
dijadikan pegangan adalah sebab yang khusus, bukan redaksi yang
umum, maka tentu fungsi Al-Qur’an sebagai hidayah bagi umat
manusia seluruhnya tidak akan berfungsi.

G.	URGENSI MENGETAHUI ASBABUN NUZUL
Mengetahui asbabun nuzul sangat penting dalam memahami
ayat-ayat Al-Qur’an, terutama menyangkut masalah hukum. Tanpa
mengetahui asbabun nuzul seorang mufassir dapat melakukan
kekeliruan dalam menetapkan hukum. Misalnya dalam kasus arah
kiblat. Salah satu ayat tentang arah Kiblat berbunyi:

ْ َ َّ َ َ ُّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْْ َ ر
ٌاهلل َواسع
َ ج ُه اهلل إ َّن
َ
شق والمغ ِرب فأينما تولوا فثم و
ِ
ِ ِ
ِ ولهلِ ِ الم
ٌ َعل
)115( يم
ِ

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke manapun kamu
menghadap (shalat) di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah 2:115)
Tanpa mengetahui sabab an-nuzûl ayat tersebut seseorang bisa
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saja langsung menyimpulkan bahwa shalat tidak harus menghadap
kiblat. Bukankah dengan jelas ayat di atas menyebutkan boleh shalat
menghadap ke mana saja karena Allah ada di mana-mana. Padahal
ayat tersebut turun dilatarbelakangi oleh beberapa kasus di mana
para sahabat tidak dapat menentukan arah kiblat. Misalnya kasus
yang dialami oleh Jâbir dan rombongan sebagaimana diriwayatkan
oleh Ibn Mardawaih. Mari kita kutip keterangan Jâbir: “Kami telah
diutus oleh Rasulullah SAW dalam satu pasukan kecil. Sedang kami
berada di tengah perjalanan kegelapan mencekam kami, sehingga
kami tidak mengetahui arah kiblat. Segolongan di antara kami
berkata: “Kami telah mengetahui arah kiblat, yaitu ke sana, ke arah
utara. Maka mereka shalat dan membuat garis di tanah. Tatkala
hari subuh dan mataharipun terbit, garis itu mengarah ke arah
yang bukan arah kiblat. Tatkala kami kembali dari perjalanan dan
kami tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa itu, maka
Nabi diam dan turunlah ayat: “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan
barat, maka ke manapun kamu menghadap (shalat) di situlah wajah Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
(Q.S. Al-Baqarah 2:115)17
Dari membaca latar belakang turunnya ayat di atas jelaslah
bagi kita bahwa yang dimaksud oleh ayat itu bukanlah bebas
menghadap ke mana saja dalam shalat, tapi dalam keadaan tidak
normal, artinya bila tidak bisa menentukan dengan pasti ke mana
arah kiblat, seseorang boleh shalat ke mana saja yang diduganya
sebagai arah kiblat.
Contoh lain tentang sa’i dari Shafa ke Marwah, Allah SWT
berfirman:

ََ َ ْ َ َّ لبْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َلا
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َّ
هلل فمن حج ا يت أ ِو اعتمر ف
ِ ِإن الصفا َوالمر َوة ِمن شعائِ ِر ا
َ َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ٌاهلل َشا ِك ٌر َعليم
َ ع خَيرْ ًا فَإ َّن
جناح علي ِه أن يطوف بِ ِهما ومن تطو
ِ
ِ

17 Al-Hâfizh ‘Imâd ad-Dîn Abû al-Fadâ’ Ismâîl Ibn Katsîr al-Qurasyi ad-Dimasyqi,
Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm (Riyâdh: Dâr ‘Alam al-Kutub, 1997), jld 2, hlm. 32.
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“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syi’ar Allah.
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah,
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan
barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka
sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”
(Q.S. Al-Baqarah 2:158)
Dengan melihat ayat tersebut saja timbul pertanyaan, kenapa
sa’i dimasukkan ke dalam salah satu rukun haji? Padahal dalam ayat
itu Allah cuma mengatakan “tidak ada dosa baginya mengerjakan
sa’i”. Kalau redaksinya seperti itu mestinya sa’i itu tidak rukun,
tidak wajib dan tidak pula sunnah, paling tinggi mubah.
Pertanyaan tersebut akan terjawab dengan membaca keterangan
dari Ummu al-Mu’minin ‘Aisyah R.A. Diriwayatkan oleh Bukhâri
dan Muslim bahwa ‘Aisyah RA meluruskan pemahaman yang
keliru dari ‘Urwah terhadap Surat Al-Baqarah ayat 158 tersebut.
Menurut ‘Urwah, seseorang yang melaksanakan haji atau umrah
tidak berdosa jika tidak melakukan sa’i antara Shafa dan Marwa.
Menurut ‘Aisyah ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum
Anshâr, yang sebelum masuk Islam mengadakan upacara
keagamaan kepada berhala Manat, dan waktu melaksanakan
ibadah haji mereka enggan melakukan sa’i dari dua bukit kecil
itu. Mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW: “Wahai
Rasulullah, sesungguhnya kami di zaman jahiliyah berkeberatan
untuk sa’i dari Shafa ke Marwah. Maka Allah SWT menurunkan
ayat (“Sesugguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syi’ar
Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah,
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya..”).18
Jelas dari penjelasan ‘Aisyah RA tentang sebab turun ayat ini,
bahwa kalimat “tidak ada dosa baginya” bukan ditujukan kepada
perbuatan sa’inya tapi kepada tempatnya yaitu Shafa dan Marwah.

18

Ibn Katsîr, Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm..., jld 2, hlm. 132-133.
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H. KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN
ASBABUN NUZUL

PENGERTIAN

Sudah dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan asbabun
nuzul adalah hal yang menjadi sebab turunnya satu ayat, kelompok
ayat atau satu surat Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW. Hal
yang menjadi sebab itu bisa suatu peristiwa yang terjadi pada masa
Nabi atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau.
Tidak ada cara untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali melalui
riwayat yang shahîh dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan
turunnya ayat-ayat Al-Qur’an dan mengetahui peristiwa yang
terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad
SAW yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut.
Redaksi atau shighat yang digunakan oleh perawi menentukan
apakah riwayat itu dapat diterima sebagai sebab atau tidak. Jika
menggunakan shighat sharîhah riwayatnya dapat diterima sebagai
sebab, tetapi jika menggunakan shighat muhtamalah, maka harus
ada petunjuk lain yang menguatkannya. Kalau tidak riwayatnya
hanya dianggap sebagai sebuah penafsiran semata.
Pertanyaannya adalah apakah pengertian asbabun nuzul
tersebut dapat dikembangkan, misalnya latar bilakang historis,
geografis, politik, dan sosial budaya masyarakat pada masa itu
dapat dijadikan sebagai asbabun nuzul, sekalipun tidak ada
riwayat yang mengaitkannya dengan ayat tertentu. Misalnya
ayat tentang poligami dalam Surat An-Nisâ’ ayat 3, turun setelah
peristiwa Perang Uhud. Dalam Perang Uhud gugur lebih kurang
70 orang sahabat Nabi. Jika diasumsikan masing-masing punya
isteri seorang, maka ada 70 orang janda. Dan jika masing-masing
diasumsikan punya anak 3 orang, berarti ada 210 orang yatim. 70
puluh orang janda dan 210 orang anak yatim tersebut memerlukan
perlindungan, maka dalam kondisi seperti itu poligami diperlukan.
Apakah gugurnya 70 orang sahabat dalam Perang Uhud itu dapat
dinyatakan sebagai sebab turunnya Surat An-Nisâ’ ayat 3, atau
hanya dianggap sebagai peristiwa yang tidak berkaitan sama
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sekali. Jika dapat diterima sebagai asbabun nuzul, maka kebolehan
poligami disebabkan konteks pemeliharaan perlindungan terhadap
janda dan pemeliharaan anak-anak yatim. Konsekuensi hukumnya
poligami tidak diizinkan tanpa dua maksud tersebut. Poligami
hanya dibolehkan dengan janda yang punya anak-anak yatim.
Model seperti ini jika dapat diterima tentu akan banyak
berpengaruh kepada istinbath hukum, apalagi apabila dikaitkan
dengan latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat waktu itu. Kontekstualisasi hukum Islam akan sangat
dimungkinkan, dan akan banyak dilakukan. 
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Nuzul Al-Qur’an
Dalam Tujuh Huruf
A. DASAR ACUAN NUZUL AL-QUR’AN DALAM TUJUH
HURUF
Bangsa Arab mempunyai aneka ragam lahjah (logat) dalam
berbahasa. Di antara semua logat tersebut, lahjah Quraisy lah yang
paling unggul. Hal itu disebabkan peran kaum Quraisy dalam
menjaga Baitullah, menjamu jamaah haji, memakmurkan masjidil
haram, dan juga karena kaum Quraisy menguasai perdagangan.
Oleh sebab itu semua suku bangsa Arab menjadikan bahasa
Quraisy sebagai induk bahasa mereka. Dengan demikian wajarlah
jika Al-Qur’an diturunkan dalam logat Quraisy, kepada Rasul yang
Quraisy pula.1
Di samping diturunkan dalam lahjah Quraisy, Al-Qur’an
diturunkan juga dalam lahjah-lahjah lain sehingga memudahkan
bangsa Arab membaca, menghafal dan memahaminya.
Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Al-Qur’an
diturunkan dalam tujuh huruf sebagaimana yang disebutkan
dalam hadits yang diriwayatkan oleh 21 orang sahabat besar dengan
1
Mannâ’ Al-Qaththân Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risâlah,
1976), hlm. 156.
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berbagai jalur, di antaranya Abu Bakar, 'Umar, 'Utsmân, Ibn Mas’ûd,
Ibn Abbâs, Abu Hurairah dll. Tetapi riwayat itu tidak sampai ke
derajat mutawatir karena jumlah perawi pada thabaqah sesudahnya
tidak sampai ketingkat mutawatir. 2 Di antaranya beberapa riwayat
di bawah ini:

َ ُ َ َّ َ َ ْ َ
ْول اهلل َصلىَّ اللَّهم َعلَيه
َّ َ ْ َ
اس َر يِض اهلل عنهما أن رس
ٍ  ع ِن اب ِن عب-1
ِ
ِ
ُ َْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ بر
ُ اج ْعتُ ُه فَلَ ْم أَ َز ْل أَ ْس زَت
َ يل علَىَ َح ْرف فَ َر
ُيده
ٍ
ِ
ِ وسلم قال أقرأنيِ ِج
ْ َ َ ْ َ ََ يزَ ُ َ ىَّ ْ َ ىَ لى
ُ
 روى ابلخاري ومسلم- ف ِ يدنيِ حت انته ِإ سبع ِة أحر ٍف

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:
“Jibril membacakan (Al-Qur’an) kepadaku dengan satu huruf. Kemudian
berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf ditambah, dan ia
pun menambahnya kepadaku sampai dengan tujuh huruf.” (H.R. Bukhâri
dan Muslim)

َْ َّ ُ َ َ ْ َ لخ
َ ُ ْ َ ُ َُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
يم ب ِن
ِ اب يقول س ِمعت ِهشام بن ح
ِ ك
ِ  روى أن عمر بن ا ط-2
َ ْ ُْ ََ ُ َُ ْ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َهلل َصلىَّ اهلل َعلَيْ ِه َو َسلَّم
ِ ول ا
ِ ان يِف حيا ِة رس
ِ ِحزامٍ يقرأ سورة الفرق
َرية ل َ ْم ُي ْقرئْنيها
ُاءته فَإ َذا ُه َو َي ْق َرأُ علَىَ حر
ٍَ وف َكث
َ َ ُ ََْْ َ
ُ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ فاستمعت ِل ِقر
ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ََّلا
َّ ََّ لى
ُ َُ
َ
ُ
ُ
اوره يِف الص ِة
س
أ
ت
د
ك
ف
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
هم
الل
ص
هلل
ا
ول
رس
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُّ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ َّ َ ََّ َ َ برَّ ْ ُ َ ى
فتص ت حت سلم فلببته بِ ِردائِ ِه فقلت من أقرأك ه ِذ ِه السورة
ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ
َهلل َصلىَّ اهلل َعلَيْ ِه َو َسلَّم
ِ ال يِت س ِمعتك تقرأ قال أقرأ ِنيها رسول ا
َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
ََ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ علَى
َّلى
هلل َص اهلل علي ِه وسلم قد أقرأ ِنيها
ا
ول
فقلت كذبت ف ِإن رس
ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ ير
ُ َُ
ْود ُه إلىَ َر ُسول اهلل َصلىَّ اهلل َعلَيه
ُ
ِ
ِ ِ
ِ غ ِ ما قرأت فانطلقت بِ ِه أق

2
Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut:
Dâr ‘Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), Jld I, hlm. 132.
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ُ ت إنيِّ َسم ْع
ُ َْو َسلَّ َم َف ُقل
ْورة الْ ُف ْرقَان علَىَ ُح ُروف لَم
َ ت َه َذا َي ْق َرأُ ب ُس
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ َُ َ ََ َ ْ ُْ
ُ ول اهلل َصلىَّ اهلل َعلَيْه َو َسلَّ َم أ ْرسلْ ُه اقْ َرأ يَا ه َش
ام
تق ِرئ ِنيها فقال رس
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ
ْول اهلل َصلىَّ اهلل َعلَيه
فقرأ علي ِه ال ِقراءة ال يِت س ِمعته يقرأ فقال رس
ِ
ِ
َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
ُ
ِوسلم كذلِك أن ِزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت ال ِقراءة ال يِت أقرأني
ُ َُ َ ََ
َّلى
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
هلل َص اهلل علي ِه وسلم كذلِك أن ِزلت ِإن هذا القرآن
ا
ول
فقال رس
ِ
ُ ْ َ َُّ ْ َ علَىَ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َسر
سبع ِة أحر ٍف فاقرءوا ما تي
أن ِزل
 روى ابلخاري- ِمنه
ومسلم واللفظ للبخاري
Diriwayatkan bahwa 'Umar ibn Khathâb berkata: Aku mendengar Hisyâm
ibn Hâkim membaca Surat Al-Furqân di masa hidup Rasulullah SAW.
Aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba ia membacanya dengan banyak huruf
yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku, sehingga hampir saja
aku melabraknya di saat ia shalat, tetapi aku berusaha sabar menunggunya
sampai salam. Begitu salam aku tarik sorbannya dan bertanya: “Siapakah
yang membacakan (mengajarkan bacaan) surat itu kepadamu?” Ia
menjawab: “Rasulullah yang membacakannya kepadaku”. Lalu aku
katakan kepadanya: “Dusta kau. Demi Allah, Rasulullah telah membacakan
juga kepadaku surat yang aku dengar tadi engkau membacanya (tapi tidak
seperti bacaanmu).” Kemudian aku bawa dia menghadap Rasulullah dan
aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca
Surat Al-Furqân dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan
kepadaku, padahal engkau sendiri telah membacakan Surat Al-Furqân
kepadaku. Maka Rasulullah berkata: “Lepaskanlah dia wahai 'Umar.
Bacalah Surat tadi, wahai Hisyâm.” Hisyâm pun kemudian membacanya
dengan bacaan seperti kudengar tadi. Maka kata Rasulullah: “Begitulah
surat itu diturunkan.” Ia berkata lagi: “Bacalah wahai 'Umar.” Lalu aku
membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan Rasulullah kepadaku.
Maka kata Rasulullah SAW: “Begitulah surat itu diturunkan.” Dan
katanya lagi: “Sesungguhnya Qur’an itu diturunkan dengan tujuh huruf,
maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya” (H.R.
Bukhâri dan Muslim teksnya dari Bukhâri)
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ََ ْ ُ ي
َب بْن َك ْعب أَ َّن انلَّبيَِّ َصلىَّ اهلل َعلَيْه َو َسلَّ َم اَك َن عنْد
ِّ
ِ
ِ
ٍ
ِ  عن أ-3
ْ
َ
ُ َْ َ َ َ َ َ ُ بر
َ
َاهلل يَأ ُم ُرك
َ
َ يل َعلَيْه السَّلاَ م َف َق َال إ َّن
ِ
ِ
ٍ أضا ِة ب يِن ِغف
ِ ار قال فأتاه ِج
ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ علَى
أن تقرأ أمتك القرآن حر ٍف فقال أسأل اهلل معافاته ومغ ِفرته
ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ََ َّ ُ َّ لا
وإِن أم يِت ت ِطيق ذلِك ثم أتاه اثلا ِنية فقال ِإن اهلل يأمرك أن
ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ علَىَ َ ْ َ ين
تقرأ أمتك القرآن حرف ِ فقال أسأل اهلل معافاته ومغ ِفرته
ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ََ َّ ُ َّ لا
وإِن أم يِت ت ِطيق ذلِك ثم جاءه اثلالثِ ة فقال ِإن اهلل يأمرك أن
ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ علَىَ َلا
ث ث ِة أحر ٍف فقال أسأل اهلل معافاته
تقرأ أمتك القرآن
َ َ ُ ُ ََ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َّ لا
َالراب َع َة َف َق َال إ َّن اهلل
َّ اء ُه
َ ك ُث َّم َج
ِ ومغ ِفرته وإِن أم يِت ت ِطيق ذل
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ علَى
َ
ُ
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن سبع ِة أحر ٍف فأيما حر ٍف قرءوا
َ ْ ََ َْ َ
َ
ُ
 روى مسلم- علي ِه فقد أصابوا

Diriwayatkan dari Ubayya ibn Ka’ab RA bahwa ketika Nabi berada di
dekat parit Bani Ghaffâr, ia didatangi Jibril seraya mengatakan: “Allah
memerintahkanmu agar membacakan Al-Qur’an kepada umatmu dengan
satu huruf.” Nabi menjawab: “Aku memohon kepada Allah ampunan
dan maghfirah-Nya, karena umatku tidak dapat melakukan perintah itu.”
Kemudian Jibril datang lagi untuk kedua kalinya dan berkata “Allah
memerintahkanmu agar membacakan Al-Qur’an kepada umatmu dengan
dua huruf.” Nabi menjawab: “Aku memohon kepada Allah ampunan dan
maghfirah-Nya, karena umatku tidak dapat melakukan perintah itu.”
Jibril datang lagi untuk yang ketiga kalinya, lalu mengatakan: “Allah
memerintahkanmu agar membacakan Al-Qur’an kepada umatmu dengan
tiga huruf.” Nabi menjawab: “Aku memohon kepada Allah ampunan dan
maghfirah-Nya, karena umatku tidak dapat melakukan perintah itu.”
Kemudian Jibril datang lagi untuk yang keempat kalinya seraya berkata:
“Allah memerintahkanmu agar membacakan Al-Qur’an kepada umatmu
dengan tujuh huruf. Dengan huruf mana saja mereka membaca, mereka
tetap benar. “ (H.R. Muslim)
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B. KONTROVERSI PENGERTIAN TUJUH HURUF
Tiga riwayat yang dikutip di atas menyatakan َ dengan jelas
ْ َْ َ
bahwa Al-Qur’an diturunkan dalam tujuh huruf (ف
ٍ )سبع ِة أح ُر. Tujuh
adalah angka yang terletak antara enam dan delapan. Ahruf adalah
jama’ dari harf. Tentu yang dimaksud di sini bukan tujuh huruf
dalam arti huruf hijâiyah seperti alif-ba’-ta’ dan seterusnya, karena
jelas-jelas Al-Qur’an tidak hanya terdiri dari tujuh huruf saja. Lalu
apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan tujuh huruf itu?
Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Di bawah ini
penulis sarikan beberapa pendapat tersebut:
1.

Tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai
satu makna.
Dengan pengertian ini jika bahasa mereka berbeda-beda
dalam mengungkapkan satu makna, maka Al-Qur’an pun
diturunkan dengan sejumlah lafazh sesuai dengan ragam bahasa
tersebut. Mereka pun berbeda pendapat dalam menentukan
tujuh bahasa tersebut. Ada yang menyebutkan tujuh bahasa itu
adalah Quraisy, Hudzail, Tsâqif, Hawâzin, Kinânah, Tamîm dan
Yaman. Ada yang mengatakan tujuh bahasa itu adalah Quraisy,
Hudzail, Hawâzin, Tamîm, Azad, Rabî’ah, dan Sa’ad ibn Bakar.

2.

Tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab dengan mana
Al-Qur’an diturunkan.
Dengan pengertian bahwa kata-kata dalam Al-Qur’an
secara keseluruhan tidak keluar dari tujuh macam bahasa tadi,
yaitu bahasa paling fasih di kalangan bangsa Arab, meskipun
sebagian besarnya dalam bahasa Quraisy. Sedang sebagian
yang lain dalam bahasa Hudzail, Tsâqif, Hawâzin, Kinânah,
Tamîm dan Yaman. Bedanya dengan pendapat pertama, jika
pada pendapat pertama ada tujuh bahasa tentang satu makna,
maka pada pendapat kedua ini tujuh bahasa itu tersebar dalam
keseluruhan surat-surat Al-Qur’an, bukan hanya tentang satu
makna.
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3.

Tujuh wajah, yaitu amr (perintah), nahyu (larangan), wa’ad
(janji), wa’id (ancaman), jadal (perdebatan), qashash (kisahkisah), dan matsal (perumpamaan). Atau amr, nahyu, halâl,
harâm, muhkam, mutasyâbih dan amtsâl.

4.

Tujuh macam hal yang di dalamnya terjadi perbedaan, yaitu:
a. Perbedaan kata benda (ikhtilâf al-asmâ’) dalam bentuk
tunggal (ifrâd), dua (tatsniyah), banyak (jama’), tadzkîr dan
ta’nîts. ()اختالف األسماء من إفراد وتثنية ومجع وتذكري وتأنيث
Contohnya firman Allah SWT:

َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ََّ لذ
)8( وا ِ ين هم لأِ ماناتِ ِهم وعه ِد ِهم راعون

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan janjinya.” (Q.S. Al-Mukminûn 23:8)

Kalimat li amanatihim dalam ayat dibaca dua versi: li
amânâtihim (dalam bentuk jama’) dan li amanatihim (dalam
bentuk mufrad). Kalimat liamanitihim dalam mushaf ditulis
tanpa alif setelah mîm dan nûn, sehingga memungkinkan
dibaca dalam dua versi. Dari segi substansi makna tidak
ada perbedaan, karena dalam bentuk mufrad maksudnya
juga segala macam bentuk amanah (istighrâq al-jins).
b.

Perbedaan perobahan bentuk kata kerja (ikhtilâf tashrîf alaf’âl) dalam bentuk kata kerja masa lampau (mâdhin), masa
sekarang (mudhâri’) dan perintah (amr).

) (اختالف ترصيف األفعال من ماض ومضارع وأمر
Contohnya firman Allah SWT:

ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َين
ْاهم
ارنا وظلموا أنفسهم فجعلن
ِ فقالوا ربنا با ِعد ب أسف
ََ َ آ
ََُّ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ ل
ِّ ُل
َّ
ُ
َ
َ
َّ
ات ِلك
ٍ أحا ِديث ومزقناهم ك ممز ٍق ِإن يِف ذلِك لي
ُ َ َّ َ
)19( ور
ك
ٍ ار ش
ٍ صب
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“Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak
perjalanan kami", dan mereka menganiaya diri mereka sendiri;
Maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan
mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi
Setiap orang yang sabar lagi bersyukur.” (Q.S. Saba’ 34:19)
Rabbanâ dalam ayat di atas dibaca manshûb, dengan
kedukan sebagai munâda. Dan bâ’id sebagai fi’il amr,
dalam pengertian do’a. Dalam versi lain dibaca Rabbunâ,
marfû’, dengan kedudukan sebagai mubtadâ’, kemudian
kata kerjanya dibaca dalam bentuk mâdhin muta’addi
yaitu ba’ada, dalam arti menjauhkan, dalam kedudukan
sebagai khabar. Dalam versi kedua, kalimatnya tidak lagi
dalam bentuk do’a, tetapi dalam bentuk berita, sehingga
kalimatnya menjadi: “Maka mereka berkata: "Tuhan kami
telah menjauhkan jarak perjalanan kami",
c.

Perbedaan bentuk ‘irâb. ()اختالف وجوه اإلعراب
Contohnya firman Allah SWT

ٌ َ ََ لاَ ُ َ َّ اَ ٌ لا
)282( ... ب َو ش ِهيد
ِ و يضار كت...

“... dan janganlah penulis dan saksi
menyulitkan...”(Q.S. Al-Baqarah 2:282)

saling

sulit

Huruf ra dalam kata kerja yudhâr dalam ayat di atas
dibaca dengan harakat fathah dan dhammah. Jika dibaca
fathah (yudhârra), maka lâ sebelumnya berfungsi sebagai lâ
nâhiyah sebagaimana dalam terjemahan di atas. Jika dibaca
dhammah, maka lâ sebelumnya berfungsi sebagai lâ nâfiyah,
sehingga kalimatnya berarti: “...dan tidaklah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan...”
d. Perbedaan dengan mengurangi dan menambah.

()االختالف بانلقص والزيادة
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Contohnya firman Allah SWT:

ََ َ َ َ َ َّ َ َ َ لأْ ُ ْ ى
)3( وما خلق اذلكر وا نث

“Dan penciptaan laki-laki dan perempuan, (Q.S: Al-Lail 92:3)

Dibaca seperti pada ayat di atas, dan dibaca juga
dengan menghilangkan kata mâ khalaqa, sehingga menjadi:

واذلكر واألنىث
e.

Perbedaan dengan mendahulukan dan mengakhirkan, baik
terjadi pada huruf maupun kata. () االختالف باتلقديم واتلأخري
Contohnya pada huruf adalah firman Allah SWT:

ََّ َ َ ْ َ ْ َ لذ
ُ
َ
َ
َ
أفلم يايئ ِس ا ِ ين ءامنوا

“Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui....”
(Q.S. Ar-Ra’du 13:31)

Ayat di atas dibaca juga dengan mendahulukan hamzah
dari ya’ seperti berikut:

ََّ َ َ ْ َ لذ
ُ
َ
َ
َ
أفلم يأي ِس ا ِ ين ءامنوا

Contoh pada kata adalah firman Allah SWT:

َ ُ ْ َ ُ ْ َ
فيَقتُلون َو ُيقتَلون

“...lalu membunuh atau dibunuh...” (Q. S. At-Taubah 9:11)

Ayat di atas dibaca juga dengan mendahulukan
yuqtalun sebagai berikut:

f.

Perbedaan dengan penggantian (

َ ُ َْ َ َُُْ
ويقتُلون
ََفيقتلون

) االختالف باإلبدال

َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ْ لى
ًوها لحَ ْما
 وانظر ِإ ال ِعظامِ كيف ننشزِ ها ثم نكس...

)259( ...
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“...dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian
Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya
dengan daging....”(Q.S. Al-Baqarah 2:259)
Di samping dibaca seperti pada ayat di atas, juga dibaca
 ننرشهاdengan huruf ra’
g. Perbedaan lahjah (logat) seperti fath, imâlah, menipiskan,
menebalkan, izhhâr, idghâm dan sejenisnya. (اختالف اللهجات
) اكلفتح واإلمالة والرتقيق واتلفخيم واإلظهار واإلداغم وحنو ذلك
Contohnya firman Allah SWT:

ََ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ى
)9( وهل أتاك ح ِديث موس

“ Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?’ (Q.S. Thâha 20:9)

Kata atâ dan Mûsa pada ayat di atas dibaca dengan
fathah dan imâlah.
5.

Yang dimaksud dengan tujuh huruf bukanlah bilangan tujuh
secara harfiah, tetapi bilangan tersebut hanya sebagai lambang
kesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Dengan
demikian, maka kata tujuh huruf adalah isyarat bahwa bahasa
dan susunan Al-Qur’an merupakan batas dan sumber utama
bagi perkataan semua orang Arab yang telah mencapai puncak
kesempurnaan tertinggi.

6.

Yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah qirâât tujuh.3

C. DISKUSI DAN TARJIH PENGERTIAN TUJUH HURUF
Di antara enam pendapat di atas mana pendapat yang paling
kuat (râjih)? Mannâ’ Qathân memilih pendapat yang pertama
bahwa yang dimaksud dengan Tujuh Huruf adalah tujuh macam
bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna yang
3
Disarikan dari Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 156162; Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân …,I: 148-149. Az-Zarkasyi menyebutkan empat belas
pendapat tentang pengertian tujuh huruf tersebut. Lihat Lihat al-Imam Badr ad-Din
Muhammad ibn Abdillah Az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Dar ‘Alim
al-Kutub, 2003.), jilid 1, juz 1, hlm. 213-226.
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sama. Misalnya aqbil, ta’ala, halumma, ‘ajjil dan asri’, semuanya
berarti perintah untuk menghadap. Menurut Mannâ' al-Qaththân,
ulama lain yang memilih pendapat yang pertama adalah Sufyan
ibn 'Uyainah, Ibn Jarîr, Ibn Wahab dan lain-lain. Tentang pendapat
yang lain Qaththân menunjukkan kelemahan masing-masing
sebagai berikut:
Kelemahan pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud
dengan tujuh huruf adalah tujuh macam bahasa dari bahasabahasa Arab dengan mana Al-Qur’an diturunkan, adalah karena
bahasa Arab itu lebih banyak dari tujuh macam bahasa, di samping
itu 'Umar dan Hisyâm sama-sama dari Quraisy yang mempunyai
bahasa yang sama, tetapi bacaan kedua orang itu berbeda.
Kelemahan pendapat yang ketiga bahwa yang dimaksud
dengan Tujuh Huruf adalah tujuh wajah, yaitu amr, nahyu, wa’ad,
wa’id, jadal, qashash, dan matsal. Atau amr, nahyu, halâl, harâm,
muhkam, mutasyâbih dan amtsâl adalah bahwa zahir hadits-hadits
tentang tujuh huruf tersebut menunjukkan tujuh huruf itu adalah
satu kata yang dapat dibaca dengan dua atau tiga hingga tujuh
macam sebagai keleluasaan bagi umat, padahal sesuatu yang satu
tidak mungkin dinyatakan halal dan haram di dalam satu ayat,
dan Rasulullah pun tidak mungkin membenarkan dua hal yang
bertentangan.
Kelemahan pendapat yang keempat bahwa yang dimaksud
dengan Tujuh Huruf adalah tujuh macam hal yang di dalamnya
terjadi perbedaan, adalah bahwa perbedaan seperti itu tidak dapat
ditampung dalam Mushaf 'Utsmâni, karena andaikata hurufhuruf itu masih terdapat dalam Mushaf 'Utsmâni tentu tidak dapat
meredam pertikaian dalam perbedaan bacaan.
Kelemahan pendapat yang kelima bahwa yang dimaksud
dengan tujuh huruf bukanlah bilangan tujuh secara harfiah, tetapi
bilangan tersebut hanya sebagai lambang kesempurnaan menurut
kebiasaan orang Arab adalah bertentangan dengan nash-nash
hadits yang menyebutkan bilangan secara tegas.
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Kelemahan pendapat keenam bahwa yang dimaksud dengan
tujuh huruf adalah qirâât tujuh adalah bahwa Al-Qur’an bukan
qirâât.4
Berbeda dengan Qaththan, Muhammad ‘Abd al-Azhîm azZarqâni, memilih pendapat nomor empat sebagai pendapat yang
paling kuat, yaitu Tujuh macam hal yang di dalamnya terjadi
perbedaan.5

D. KEBERADAAN TUJUH HURUF DALAM AL-QUR'AN
Apakah tujuh huruf itu masih terdapat dalam Al-Qur'an?
Menurut sebagian ulama Fiqh, ulama Qirâah dan ulama Kalâm,
sebagaimana dinyatakan oleh az-Zarqâni, tujuh huruf tersebut
masih ada pada Mushaf 'Utsmân. Para sahabat sepakat bahwa
Mushaf 'Utsmân menyalin Mushaf yang ditulis pada zaman Abu
Bakar yang meliputi tujuh huruf. Jika Mushaf yang ditulis pada
zaman Abu Bakar mencakup tujuh huruf, tentu Mushaf yang ditulis
pada zaman 'Utsmân juga mencakup tujuh huruf tersebut.Umat
tidak boleh mengabaikan sedikitpun dari tujuh huruf itu dalam
menyalin mushaf6
Menurut Ibn Jarîr at-Thabari bahwa Mushaf 'Utsmân hanya
mencakup satu huruf saja dari tujuh huruf tersebut. Tujuh huruf itu
hanya ada pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan 'Umar dan
awal kekhalifahhan 'Utsmân. Kemudian di bawah kepemimpinan
'Utsmân, umat Islam berpendapat perlunya menyatukan umat
Islam untuk menuliskan Al-Qur'an dalam satu huruf saja dari tujuh
huruf tersebut. 7
4
Diringkas dari Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 162-167.
Menurut ath-Thabari, sebagaimana dikutip az-Zarkasyi, perbedaan para ahli qirâah
semuanya termasuk dalam satu huruf dari tujuh huruf di mana Al-Qur'an diturunkan,
yaitu huruf yang digunakan oleh Mushaf 'Utsmân. Lihat az-Zarkasyi, Al-Burhân fi
‘Ulûmil Qur’an …, jilid 1, juz 1, hlm. 214.
5
Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân …,I: 167. Az-Zarqani mendiskusikannya panjang
lebar masalah Tujuh Huruf ini. Bagi yang berminat silahkan membacanya langsung
mulai hlm. 148 sampai hlm. 177.
6

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân …,I: 161.

7

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân …,I: 161.
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Jawabannya tergantung kepada apa yang dimaksud dengan
tujuh huruf seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Bagi yang
memilih pendapat yang keempat bahwa yang dimaksud dengan
tujuh huruf adalah tujuh macam hal yang di dalamnya terjadi
perbedaan menilai bahwa tujuh huruf tersebut masih ada pada
Mushaf 'Utsmân seperti contoh-contoh yang sudah disebut di atas.
Misalnya Perbedaan dengan penggantian ( ) االختالف باإلبدال

َْ ُ لىَ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ لح
)259( ...  َوانظ ْر ِإ ال ِعظامِ كيْف ننشزِ ُ ها ث َّم نك ُسوها ْ ًما...

“...dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami
menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan
daging....”(Q.S. Al-Baqarah 2:259)

َ ُ ُْ

Di samping dibaca seperti pada ayat di atas, juga dibaca شها
ِنن ر
dengan huruf ra’
Sedangkan yang memahami tujuh huruf adalah tujuh macam
bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna yang sama.
Misalnya aqbil, ta’ala, halumma, ‘ajjil dan asri’, semuanya berarti
perintah untuk menghadap, tentu tujuh huruf tidak ada lagi dalam
Mushaf 'Utsmân. Mushaf 'Utsmân memilih salah satu dari tujuh
huruf terebut untuk dituliskan demi menjaga persatuan umat Islam
dan menghindari perpecahan dalam penulisan Al-Qur'an.

E. 	HIKMAH NUZUL AL-QUR’AN DALAM TUJUH HURUF
Hikmah diturunkannya Al-Qur’an dalam tujuh huruf antara
lain adalah sebagai berikut:
1. Untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang
ummiy yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masingmasing. Hikmah ini diperkuat dengan hadits riwayat Ubayya
ibn Ka’ab, dia berkata, Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril di
Ahjar al-Mira’, lalu berkata: “Aku ini diutus kepada umat yang
ummiy. Di antara mereka ada anak-anak, pembantu, kakekkakek tua dan nenek jompo”. Maka Jibril bekata: “Hendaklah
mereka membacanya dengan tujuh huruf”. (H.R. Ahmad)
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Hikmah ini juga terlihat dalam hadits yang diriwayatkan
dari Ubayya ibn Ka’ab RA bahwa ketika Nabi berada di dekat
parit Bani Ghaffâr, ia didatangi Jibril seraya mengatakan: “Allah
memerintahkanmu agar membacakan Al-Qur’an kepada
umatmu dengan satu huruf.” Nabi menjawab: “Aku memohon
kepada Allah ampunan dan maghfirah-Nya, karena umatku
tidak dapat melakukan perintah itu.” (H. R. Muslim)
2.

Bukti kemukjizatan Al-Qur’an dari aspek bahasa. Al-Qur’an
mempunyai banyak pola susunan bunyi yang sebanding
dengan segala macam cabang dialek bahasa yang telah menjadi
naluri bahasa orang-orang Arab, sehingga setiap orang Arab
dapat mengalunkan huruf-huruf dan kata-katanya sesuai
dengan irama yang telah menjawab watak dasar mereka dan
lahjah kaumnya, dengan tetap keberadaan Al-Qur’an sebagai
mukjizat yang ditantangkan Rasulullah kepada mereka. Dan
mereka tidak mampu menghadapi tangan tersebut. Sekalipun
demikian, kemukjizatan itu bukan terhadap bahasa melainkan
terhadap naluri kebahasaan mereka itu sendiri. 8 

8
Manna’ Khalil al-Qaththan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, terjemahan Mudzakkir
(Jakarta: Litera Antar Nusa, cet ke-8 tahun 2004), halaman 246.
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Qiraat Al-Qur’an
A. PENGERTIAN QIRAAT
Secara etimologis qirâât (  )قراءات-- bentuk jama' dari qirâah
( )قراءة-- adalah mashdar dari qara-a-yaqra-u-qirâatan berarti dham alhurûf wa al-kalimât ba'dhihâ ila ba'dhin fi at-tartil1 (menggabungkan
huruf dan kalimat satu sama lain dalam bacaan). Dalam bahasa
Indonesia qirâah berarti bacaan atau membaca.
Secara terminologis yang dimaksud dengan qirâah adalah cara
membaca Al-Qur'an oleh seorang imam ahli qirâah berbeda dengan
cara membaca imam yang lainnya. Az-Zarqâni mendefinisikan
qirâah sebagai berikut:

ّ مذهب يذهب إيله إمام من
أئمة القراء خمالفا به غريه يف انلطق
بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت
هذه املخالفة يف نطق احلروف أم يف نطق هيئاتها
2

"Suatu cara membaca Al-Qur'an al-Karim dari seorang Imam ahli qirâah
yang berbeda dengan cara membaca imam lainnya, sekalipun riwayat dan
1
Ar-Raghib al-Ashfahani, Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur'an ( Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.), hlm. 414.
2
Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut:
Dâr ‘Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), Jld I, hlm. 405.
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jalur periwayatannya sama, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf
ataupun bentuknya."
Ash-Shabûni menambahkan dalam defenisinya tentang
qirâah dengan menyebutkan bahwa cara baca Al-Qur'an itu harus
mempunyai sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW.

ّ
األئمة
مذهب من مذاهب انلطق يف القرآن يذهب به إمام من
القراء مذهبا خيالف غريه يف انلطق بالقرآن الكريم ويه ثابتة
بأسانيدها إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
3

"Cara membaca Al-Qur'an Al-Karim dari seorang Imam ahli qirâah yang
berbeda dengan cara membaca imam lainnya berdasarkan sanad yang
sampai kepada Rasulullah SAW."
Tampak dari dua definisi di atas bahwa pengertian qirâah di sini
tidak sama dengan pengertian qirâah dalam percakapan sehari-hari
yang sepadan dengan tilâwah yaitu hanya sekadar dalam pengertian
membaca atau bacaan. Atau qirâah dalam pengertian membaca
Al-Qur'an dengan irama atau lagu tertentu. Ilmu qirâah dalam
pengertian sehari-hari berarti bagaimana cara membaca Al-Qur'an
dengan benar, baik makhraj huruf maupun tajwîdnya, kemudian
mempelajari juga lagu atau irama membacanya. Tetapi qirâah dalam
pembahasan Ulumul Qur'an ini adalah satu cara membaca AlQur'an (mazhab) yang dipilih oleh seorang imam ahli qirâah dengan
sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW.
Dengan demikian terdapat perbedaan cara membaca Al-Qur'an
antara satu imam dengan imam lainnya seperti qirâah Imam Nâfi'
berbeda dengan qirâah Imam 'Âshim atau Hamzah atau imam-imam
lainnya. Tetapi perbedaan itu tentu bukan perbedaan total dalam
membaca seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi hanya perbedaan
dalam membaca ayat-ayat tertentu saja. Semua perbedaan itu
bukanlah hasil karya atau inisiatif imam yang bersangkutan,
3
Muhammad ‘Ali ash-Shabûni, At-Tibyân Fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Makkah: Sayyid
Hasan ‘Abbas Syarbatly, 1980). hlm. 223.
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tetapi semuanya berasal dari bacaan Rasulullah SAW dan tidak
bertentangan dengan mushaf 'Usmâni dan kaedah-kaedah bahasa
Arab.
Karena berdasarkan riwayat, maka nanti qirâah juga dibagi
berdasarkan periwayatannya kepada qirâah mutawâtirah, masyhûrah,
ahâd, syâdzah, dha'îfah bahkan maudhû'ah atau palsu. Ditinjau dari
segi qari'nya, qirâah dapat dibagi kepada qirâah sab'ah, qirâah
'asyarah dan qirâah arba'ata 'asyara. Para ulama yang mengkaji dan
mendalami qirâah juga sudah menentukan syarat-syarat sebuah
qirâah dapat diterima. Semuanya akan dijelaskan dalam bagianbagian selanjutnya.

B. 	SEJARAH QIRAAT
Al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad
SAW melalui Malaikat Jibril AS. Jibril lah yang membacakan ayatayat Al-Qur'an kepada Nabi, dan beliau mengikuti bacaan Jibril itu.
Allah SWT berfirman:

َ َ َْ َ َ َ
ْ ُلاَ تح
ُ َ ُ ُ ََّ َ جم
)17( ) ِإن َعليْنَا ْ َعه َوق ْرآنه16( جل بِ ِه
َ ِّرك بِ ِه لِسانك لتِ ع
ُ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ
ُ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
)19( ) ثم ِإن علينا بيانه18( ف ِإذا قرأناه فات ِبع قرآنه

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Quràn karena
hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan
Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan ( membuatmu pandai)
membaca. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan
itu. Kemudian, sesungguhnya akan tanggungan Kami-lah penjelasannya”
( QS. Al-Qiyâmah 75:16-19)
Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Allah SWT
menganugerahkan kepada Nabi sebuah keistimewaan yang
tidak diberikan kepada siapa pun, yaitu kemampuan otomatis
membaca, menghafal dan memahami Al-Qur`an. Dalam ayat di
atas dinyatakan: "Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka
ikutilah bacaan itu."
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Jaminan itu perlu diberikan oleh Allah SWT mengingat Nabi
adalah sumber rujukan para sahabat. Nabi lah yang kemudian
membacakan ayat-ayat Al-Qur`an yang diturunkan kepada para
sahabat baik secara langsung untuk maksud tersebut atau secara
tidak langsung dengan mengulang-ulang membacanya waktu
shalat
Menurut adz-Dzahabi dalam Thabaqât al-Qurâ', sebagai dikutip
as-Suyûthi, para sahabat yang terkenal sebagai pembaca Al-Qur'an
(Qurrâ') ada tujuh orang yaitu,   'Utsmân ibn 'Affân, 'Ali ibn Abi
Thâlib, Ubayya ibn Ka'ab, Zaid ibn Tsâbit, 'Abdullah ibn Mas'ûd
Abu ad-Dardâ' dan Abu Mûsa al-Asy'ari. Dari merekalah para
sahabat lain dan juga tabi'in mengambil cara membaca Al-Qur'an.
Sejumlah sahabat mengambil cara membaca Al-Qur'an dari Ubayya
ibn Ka'ab, mereka antara lain Abu Hurairah, Abdullah ibn 'Abbâs
dan 'Abdullah ibn as-Sâib. Di samping dari Ubayya, Ibnu Abbâs
juga mengambil qirâah Al-Qur'an dari Zaid ibn Tsâbît.4
Dari para sahabat itulah para tabi'in di berbagai wilayah
mengambil qirâah Al-Qur'an. Para qurâ' dari kalangan tabi'in itu
antara lain:
1. Di Madinah: Ibn al-Musayyab, 'Urwah, Sâlim, 'Umar ibn Abd
al-'Azîz, Sulaimân ibn Yasâr dan 'Athâ' ibn Yasâr, Mu'âz ibn
al-Hârits, 'Abdurrahmân ibn Harmûz al- A'raj, Ibn Syihâb azZhuhri, Muslim ibn Jundab dan Zaid ibn Aslam.
2. Di Makkah: 'Ubaid ibn 'Umair, 'Athâ' ibn Abi Rabâh, Thaws,
Mujâhid, 'Ikrimah dan Ibn Abi Malîkah.
3. Di Kûfah: 'Alqamah, al-Aswad, Masrûq, 'Ubaidah, 'Amru ibn
Syurahbil, al-Hârits ibn Qais,ar-Rabî' ibn Khutsaim, 'Amru ibn
Maimûn, Abu 'Abdirrahmân as-Sulami, 'Ubaid ibn Nudhailah,
Sa'id ibn Jubair, an-Nakh'i dan asy-Sya'bi.
4. Di Bashrah: Abu 'Âliyah, Abu Rajâ', Nashr ibn 'Âshim, Yahya
ibn Ya'mar, al-Hasan, Ibn Sirîn dan Qatâdah.
5. Di Syâm: al-Mughîrah ibn Abi Syihâb al-Makhzûmi dan
4
Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn Abd Ar-Rahmân As-Suyûthi,, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an,
(Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2003), jilid I, hlm. 204.
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Khalifah ibn Sa'ad.5
Masih pada abad pertama hijriyah, di kalangan tabi'in,
muncullah beberapa ulama yang mempelajari dan mendalami
secara khusus qirâah ini dan menjadikannya sebagai suatu disiplin
ilmu sendiri. Mereka menjadi imam dan ahli qirâah yang dipercaya
dan diikuti. Mereka antara lain adalah:
1. Di Madinah: Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa', Syaibah ibn Nashah,
dan Nâfi' ibn Abdirrahmân.
2. Di Makkah: Abdullah ibn Katsîr dan Humaid ibn Qais al-A'raj
dan Muhammad ibn Muhaishan.
3. Di Kufah: Yahya ibn Watsab, 'Âshim ibn Abi an-Nujûd,
Sulaiman al- A'masyi, Hamzah dan al-Kasai.
4. Di Bashrah: 'Abdullah ibn Abi Ishâq, 'Isa ibn 'Amru, Abu 'Amru
ibn al-'Alâ', 'Âshim al-Jahdari, dan Ya'qûb al-Hadhrami.
5. Di Syam: 'Abdullah ibn 'Âmir, 'Athiyah ibn Qais al-Kilabi,
Isma'il ibn 'Abdillah ibn al-Muhâjir, Yahya ibn al-Hârits adzDzimari, dan Syarîh ibn Yazid al-Hadhrami.6
Dan Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Nabi tidak hanya
dalam satu logat atau lahjah yaitu logat Quraisy, tetapi juga dalam
beberapa lahjah, sebagaimana yang terlihat dalam kisah perbedaan
bacaan antara Umar ibn Khathâb dan Hisyâm ibn Hâkim.
Diriwayatkan bahwa 'Umar ibn Khathâb berkata: Aku
mendengar Hisyâm ibn Hâkim membaca Surat Al-Furqân di masa
hidup Rasulullah SAW. Aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba ia
membacanya dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan
Rasulullah kepadaku, sehingga hampir saja aku melabraknya di
saat ia shalat, tetapi aku berusaha sabar menunggunya sampai
salam. Begitu salam aku tarik sorbannya dan bertanya: “Siapakah
yang membacakan (mengajarkan bacaan) surat itu kepadamu?”
Ia menjawab: “Rasulullah yang membacakannya kepadaku”. Lalu
aku katakan kepadanya: “Dusta kau. Demi Allah, Rasulullah telah
5

As-Suyûthi,, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, I: 204-205.

6

As-Suyûthi,, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, I: 205.
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membacakan juga kepadaku surat yang aku dengar tadi engkau
membacanya (tapi tidak seperti bacaanmu).” Kemudian aku bawa
dia menghadap Rasulullah dan aku ceritakan kepadanya bahwa
aku telah mendengar orang ini membaca Surat Al-Furqân dengan
huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku, padahal
engkau sendiri telah membacakan Surat Al-Furqân kepadaku. Maka
Rasulullah berkata: “Lepaskanlah dia wahai 'Umar. Bacalah Surat
tadi, wahai Hisyâm.” Hisyâm pun kemudian membacanya dengan
bacaan seperti kudengar tadi. Maka kata Rasulullah: “Begitulah
surat itu diturunkan.” Ia berkata lagi: “Bacalah wahai 'Umar.”
Lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan
Rasulullah kepadaku. Maka kata Rasulullah SAW: “Begitulah surat
itu diturunkan.” Dan katanya lagi: “Sesungguhnya Qur’an itu
diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah dengan huruf yang
mudah bagimu di antaranya” (H.R. Bukhâri dan Muslim teksnya
dari Bukhâri)

C. KUALIFIKASI QIRAAT STANDAR
Diterima atau tidaknya sebuah qirâah oleh para ulama tidak
ditentukan oleh orang atau siapa qari'nya, tetapi ditentukan oleh
standar tertentu menyangkut tiga hal, yaitu:
1.
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Kesesuaian dengan Salah Satu Mushaf Utsmani
Sebagaimana yang sudah dijelaskan  pada Bab Pengumpulan
Al-Qur'an bahwa untuk mengantisipasi perbedaan pendapat
dalam membaca Al-Qur'an yang sudah terjadi di beberapa
daerah seperti yang dilaporkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman
agar tidak menjadi perselisihan dan perpecahan umat, maka
Khalifah 'Utsmân ibn 'Affân memerintahkan kepada sebuah
team untuk menulis ulang kembali Al-Qur`an kedalam
beberapa mushaf dengan acuan utama mushhaf Abu Bakar.
Team terdiri dari empat orang sahabat yang terbaik dan
terpercaya untuk melaksanakan tugas suci ini. Ketua team Zaid
ibn Tsâbit, anggota Abdullah ibn az-Zubair, Sa`îd ibn al-Âsh dan
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Abdurrahmân ibn al-Hârits ibn Hisyâm. Ketiga anggota berasal
dari suku Quraisy, berbeda dengan Zaid yang dari Madinah.
Komposisi tiga anggota team dari Quraisy itu nanti diperlukan
dalam memenangkan logat atau dialek Quraisy apabila terjadi
perbedaan pendapat antara anggota team dengan dengan Zaid.
'Utsmân memang memberi petunjuk seperti itu, apabila terjadi
perbedaan pendapat dengan Zaid maka tulislah dengan logat
Quraisy, karena Al-Qur`an diturunkan dalam logat mereka.
Setelah kerja team selesai, mushaf disalin ke dalam beberapa
naskah, lalu 'Utsmân mengirimkan mushaf-mushaf tersebut ke
beberapa wilayah untuk jadi standar. Para ulama baru akan
menerima satu qirâah apabila sesuai dengan Mushaf 'Utsmâni
baik sesuai rasm maupun perkiraan qirâah dari rasm tersebut.
Misalnya di semua mushaf ditulis  ملك يوم ادلينtanpa alif pada
 ملك. Qirâah tanpa alif berarti cocok secara nyata dengan rasm
Mushaf 'Utsmâni seperti penulisan ملك انلاس. Sedangkan qirâah
dengan alif cocok dengan Mushaf 'Utsmâni dengan perkiraan
( )تقديراseperti penulisan مالك امللك.7
2.

Kesesuaian dengan Kaedah Bahasa Arab walaupun dalam
satu segi
Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka
satu qirâah baru diterima apabila sesuai dengan kaedah Bahasa
Arab walaupun hanya dalam satu segi dari beberapa segi kaedah
Bahasa Arab, baik yang fasih maupun yang lebih fasih, baik
kaedah yang disepakati ataupun kaedah yang diperselisihkan
asal tidak perselisihan yang berbahaya.
Tetapi jika satu qirâah terbukti berdasarkan sanad yang
shahîh, berasal dari Rasulullah SAW, para ulama qirâah akan
menerimanya sekalipun tidak sesuai dengan kaedah bahasa
Arab, sekalipun para ulama Nahwu menyatakan bacaan itu
ganjil dari sisi bahasa Arab, karena qirâah adalah sunnah yang
harus diikuti, tidak boleh ditolak hanya dengan alasan tidak

7

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, Jld I, hlm. 411.
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sesuai dengan kaedah bahasa Arab.
Menurut az-Zarqâni sikap ulama qirâah itulah yang tepat,
karena kaedah bahasa Arab (nahwu) disusun berdasarkan
Kitab Allah, ucapan Rasul dan ucapan orang-orang Arab. Jika
suatu qirâah sudah ditetapkan berdasarkan riwayat yang dapat
diterima maka Al-Qur'an lah yang menjadi hakimnya, yang
memberikan kata putus terhadap para ulama Nahwu dan
kaedah-kaedah yang mereka susun. Kaedah-kaedah itulah
yang harus diluruskan dan ditinjau ulang, bukan Al-Qur'an
yang harus tunduk kepada kaedah-kaedah yang mereka susun.
Kalau itu yang terjadi berarti menghakimi ayat Al-Qur'an.8
3.

Kesahihan sanadnya
Semua cara membaca Al-Qur'an bersumber dari Rasulullah
SAW, maka qirâah yang dapat diterima hanyalah yang terbukti
kesahihan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Qirâah
itu haruslah diriwayatkan oleh perawi yang 'adil dan dhâbith
di semua tingkatan sampai kepada Rasulullah SAW, tanpa ada
syâz dan illat sedikitpun. Bahkan tidak hanya shahîh, mereka
juga mensyaratkan riwayat itu harus masyhûr menurut para
imam yang dhâbith, tidak memiliki banyak kekeliruan dan tidak
dinilai syâz oleh sebagian ulama. Lebih dari itu, Al-Muhaqqiq
Ibn al-Jazari mensyarakatkan riwayat itu harus mutawatir.
Namun demikian bagi Ibn- al-Jazari, riwayat yang masyhur
tetapi sesuai dengan rasm 'Utsmân dan dan sesuai pula dengan
kaedah Bahasa Arab kedudukannya sama dengan mutawatir
sekalipun riwayatnya tidak mutawatir. 9
Jika sebuah qirâah telah memenuhi tiga standar di atas maka
qirâah itu harus diterima, tidak boleh menolaknya, sekalipun
tidak diriwayatkan oleh imam qirâah yang tujuh, sepuluh dan
empat belas. Sebaliknya jika tidak memenuhi standar yang tiga
di atas, maka qirâah tersebut tidak dapat diterima sekalipun

8

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, Jld I, hlm. 415.

9

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, Jld I, hlm. 415.
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diriwayatkan oleh imam yang tujuh, sepuluh dan empat belas
atau imam qirâah lain yang diterima riwayatnya. 10

D. 	MACAM-MACAM QIRAAT
Dari segi kualitas sanadnya, qirâât dapat dibagi menjadi qirâât
mutawâtirah, masyhûrah, âhâd, syâdzah, maudhû'ah dan mudrajah.
Sedangkan dari segi kuantias qirâât nya dapat dibagi menjadi qiraat
sab'ah, 'asyarah dan arba'ata 'asyarah. Di bawah ini akan diuraikan
secara ringkas macam-macam qiraat tersebut.
1.

Berdasarkan Kualitas Sanad
a. Qirâât Mutawâtirah
Qirâah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada
setiap tingkatan sanad yang mustahil mereka sepakat
untuk berdusta, seperti qirâah yang diriwayatkan oleh
imam qirâah yang tujuh orang melalui jalur yang sama.
Umumnya qirâah masuk jenis ini.
b. Qirâât Masyhûrah
Qirâah yang sanadnya shahîh tetapi tidak sampai
ketingkat mutawatir, tidak menyalahi mushaf 'Utsmâni,
tidak bertentangan dengan kaedah Bahasa Arab, masyhur
di kalangan qurâ' seperti qirâah dari imam yang tujuh yang
disampaikan melalui jalur yang berbeda-beda.
c.

Qirâât Âhâd
Qirâah yang sanadnya shahîh tetapi menyalahi mushaf
'Utsmâni dan kaidah bahasa Arab dan tidak masyhur di
kalangan qurâ'. Contoh: قرات

ْ ُ َ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ ََلا
َاء بما
ً خ َ ل َ ُه ْم ِم ْن قُ َّرات أَ ْعينُ َج َز
ِ
ٍ
ِ
ِف تعلم نفس ما أ في
َ ُ ْ َ ُ َا
)17( كنوا يع َملون

10

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, Jld I, hlm. 416.
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"Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti,
yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang
mereka kerjakan." (Q.S. As-Sajdah 32:17)
Dalam qirâah di atas  قرةdibaca dalam bentuk jamaa'
 قراتberbeda dengan Mushaf yang dibaca dalam bentuk
mufrad  قرةseperti di bawah ini:

ْ ُ َ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ ََلا
َاء بما
ً خ َ ل َ ُه ْم ِم ْن قُ َّر ِة أَ ْعينُ َج َز
ٍ
ِ
ِف تعلم نفس ما أ في
َ ُ ْ َ ُ َا
)17( كنوا يع َملون

d. Qirâât Syâdzah
Qirâah yang sanadnya tidak shahîh. Contohnya ملك يوم ادلين
(malaka yaumid dîn), dalam Mushaf 'Utsmâni ملك يوم الدين
(maliki yaumid dîn)
e.

Qirâât Maudhû'ah
Qirâah yang riwayatnya palsu.

f.

Qirâât Mudrajah
Qirâah yang ditambahkan ke dalam qirâ'ah sebagai
penafsiran. Contohnya:

Kalimat  يف موسم احلجadalah tambahan sebagai penafsiran.
Dalam Mushaf 'Utsmâni bacaannya tanpa يف موسم احلج
sebagaimana di bawah ini:

ُ ِّ َ ْ ًَ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ لا
ْ
)198( ... ليس عليكم جناح أن تبتغوا فض ِمن ربكم

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu." (Q. S. Al-Baqarah 2: 198)11

11
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2.

Berdasarkan Kuantitas Imam Qirâ'ah
a. Qirâât Sab'ah
Qirâah yang diriwayatkan oleh tujuh imam qirâah yang
terkenal hafalan, ketelitian dan pengalaman mereka yang
lama dalam dunia qirâah, serta disepakati untuk diambil
dan dikembangkan qirâât dari mereka. Di bawah ini nama
ketujuh imam tersebut yang disusun dengan urutan nisbah
tempat muqim masing-masing, yaitu Makkah, Madinah,
Syâm, Bashrah dan Kûfah. Disebutkan juga murid-murid
yang merawikan dari mereka.
1. Ibnu Katsîr al-Makki. Nama lengkapnya Abu
Muhammad Abdullah ibn Katsîr ad-Dâri al-Makki
(w. 120 H di Makkah). Beliau imam qirâah di Makkah
Termasuk seorang tâbi'în. Bertemu dengan sahabat
Abdullah ibn az-Zubair, Abu Ayyûb al-Anshâri, dan
Anas ibn Mâlik. Dua orang perawinya adalah al-Bazi
dan Qunbul. Al-Bazi adalah Ahmad ibn Muhammad
ibn Abdullah ibn Abi Bazah, muazzin di Makkah. Ia
diberi kunyah Abu al-Hasan. Dan wafat di Makkah
pada 250 H. Sedang Qunbul adalah Muhammad ibn
Abdirrahman ibn Muhammad ibn Khâlid ibn Saîd alMakki al-Makhzûmi. Ia diberi kunyah Abu Amru dan
diberi julukan Qunbul. Dikatakan bahwa ahlul bait di
Mekah ada yang dikenal dengan nama Qanâbilah. Ia
wafat di Makkah pada 291 H.
2. Nâfi' al-Madani. Nama lengkapnya Abu Ruwaim Nâfi'
ibn Abdirrahmân ibn Abi Nu'aim al-Laisi al-Madany
(w. 169 H di Madinah). Dua orang perawinya adalah
Qâlûn dan Warasy. Qâlûn adalah 'Isa ibn Munya alMadani, seorang guru bahasa Arab yang mempunyai
kunyah Abu Mûsa dan julukan Qâlûn. Nâfi' memberinya
nama panggilan Qâlûn karena keindahan qirâahnya,
sebab kata qâlûn dalam bahasa Rumawi berarti baik. Ia
wafat di Madinah pada 220 H. Sedang Warasy adalah
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3.

4.

5.
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'Utsmân ibn Sa'îd al-Mishri. Ia diberi kunyah Abu Sa'îd
dan diberi julukan Warasy karena teramat putihnya. Ia
wafat di Mesir pada 197 H.
Ibn 'Âmir asy-Syâmi. Nama lengkapnya Abdullah ibn
'Âmir al-Yahshabi asy-Syâmi (w. 118 H di Damaskus).
Dikenal dengan nama panggilan Abu 'Imrân atau Ibn
'Âmir as-Syâmi. Berprofesi sebagai qadhi di Damaskus
pada zaman Khalifah al-Walîd ibn Abd al-Mâlik. Ia
termasuk seorang tâbi'în. Dia mengambil qirâah dari alMughîrah ibn Abi Syihâb al-Makhzûmi, dari 'Utsmân
ibn 'Affân, dari Rasulullah SAW. Dua orang perawinya
yang terkenal adalah Hisyâm dan Ibn Zakwân. Hisyâm
adalah Hisyâm ibn 'Amâr ibn Nushair, qadhi Damaskus.
Diiberi kunyah Abu al-Walîd, dan wafat pada 245 H.
sedang Ibn Dzakwân adalah Abdullah ibn Ahmad ibn
Basyîr ibn Zakwân al-Qurasyi ad-Dimasyqi. Ia diberi
kunyah Abu 'Amru. Dilahirkan pada 173 H, dan wafat
di Damaskus pada 242 H.
Abu 'Amru ibn al-'Alâ' al-Bashri. Nama lengkapnya
Zayân ibn al-'Alâ ibn 'Ammâr al-Mâzini al-Bashri (w.
154 H di Kûfah). Dua orang perawinya adalah adDauri dan as-Sâsi. Ad-Dauri adalah Abu 'Umar Hafsh
ibn 'Umar ibn Abdil Azis ad-Dauri an-Nahwi. Ad-Daur
nama tempat di Bagdad. Ia wafat pada 246 H. As-Sûsi
adalah Abu Syua'ib Shâlih ibn Ziyâd ibn Abdullah asSûsi. Ia wafat pada 261 H.
'Âshim al-Kûfi. Nama lengkapnya 'Âshim ibn Abi
an-Nujûd al-Asadi, (w. 128 H di Kûfah). Kuniahnya
Abu Bakar. Termasuk seorang tâbi'în. Dua perawinya
adalah Syu'bah dan Hafsh. Syu'bah adalah Abu Bakar
Syu'bah ibn 'Abbâs ibn Sâlim al-Kûfi. Wafat pada 193
H. sedangkan Hafsh adalah Hafsh ibn Sulaimân ibn alMughîrah al-Bazâz al-Kûfi. Nama panggilannya adalah
Abu Amru. Ia adalah orang terpercaya. Menurut Ibn
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6.

7.

Mu'în, ia lebih qâri daripada Abu Bakar. Ia wafat pada
180 H.
Hamzah al-Kûfi. Nama lengkapnya Abu 'Amârah
Hamzah ibn Habîb ibn 'Imârah az-Zayyât al-Fardhi
at-Taimi (w. 156 H di Halwan). Beliau adalah maula
'Ikrimah ibn Rabî' at-Taimi. Dua orang perawinya
adalah Khalaf dan Khalâd. Khalaf adalah Khalaf ibn
Hisyâm al-Bazâz. Ia diberi kunyah Abu Muhammad,
dan wafat di Bagdad pada 229 H. Sedang Khalâd adalah
Khalâd ibn Khâlid, dan dikatakan pula Ibn Khalîd asShairafi al-Kûfi. Ia diberi kunyah Abu 'Isa, wafat pada
220 H.
Al-Kasâ'i al-Kûfi. Nama lengkapnya Abu al-Hasan 'Ali
ibn Hamzah al-Kasâ'i al-Kûfi (w. 189 H di Barnabawaih).
Beliau dikenal juga sebagai imam ahli Nahwu dari
Kûfah. Ia diberi kunyah Abu al-Hasan. Disebut al-Kasâ'i
karena beliau memakai kisa di waktu ihram. Dua orang
perawinya adalah Abu al-Hâris dan Hafsh ad-Dauri.
Abu al-Hâris adalah al-Laits ibn Khâlid al-Baghdâdi,
wafat 240 H. Sedangkan Hafsh ad-Dauri sama dengan
Hafsh ad-Dauri perawi dari Abu 'Amru ibn al-'Alâ' alBashri yang sudah disebutkan sebelumnya. 12

Ada beberapa julukan yang terkenal untuk beberapa
imam qirâah sab'ah ini, seperti al-haramiyân-dua orang
yang tinggal di kota suci (Ibn Katsîr dan Nâfi'), al-Ibnândua anak (Ibn Katsîr dan Ibn 'Âmir), al-Akhawân-dua
saudara (Hamzah dan Kasâ'i), al-Abawân-dua bapak (Abu
'Amru dan Abu Bakar dari 'Âshim), an-Nahwiyân-dua ahli
Nahwu (Abu 'Amru dan Kasâ'i), dan al-Kûfiyûn-orang-

12 Rosihon Anwar, Ulum Al-Qur'an (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 149-150; dan
lihat juga a. Abu Thâhir Isma'îl ibn Khalaf ibn Sa'îd al-Muqri' al-Anshâri as-Sarqasthi, al'Inwân fî al-Qirâât as-Sab'i, ditahqiq oleh Zuhair Ahmad dan Khalîl al-'Athiyah, Kuliyah
al-Adab Jâmiah al-Bashrah, hlm. 40 (Maktabah Syamilah) dan b. Mannâ’ al-Qaththân,
Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risalah, 1976), hlm. 181-184.
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orang Kufah ( 'Âshim, Hamzah dan Kasâ'i).13
b. Qirâât 'Asyarah
Qirâât yang diriwayatkan oleh tujuh imam qirâah di atas
ditambah tiga lagi:
8. Abu Ja'far al-Madani. Nama lengkapnyaYazîd ibn alQa'qâ' (w. 128 H di Madinah). Dua orang perawinya
adalah Ibn Wardan dan Ibn Jamaz. Ibn Wardan adalah
Abu al-Hâris 'Isa ibn Wardan al-Madani, wafat tahun
160 H di Madinah.
9. Ya'qub al-Bashri. Nama lengkapnya Abu Muhammad
Ya'qûb ibn Ishâq ibn Zaid al-Hadhari (w. 205 H di
Bashrah). Dua orang perawinya adalah Ruwais dan
Rûh. Ruwais adalah Abu 'Abdillah Muhammad alMutawakkil al-Lu'lui al-Bashri, wafat tahun 238 H di
Bashrah. Ruwais adalah julukannya. Sedangkan Rûh
adalah Abu al-Hasan Rûh ibn Abd al-Mukmin alBashri an-Nahwi, wafat tahun 234 H.
10. Khalaf. Nama lengkapnya Abu Muhammad Khalaf
ibn Hisyâm ibn Tsa'lab al-Bazâr al-Baghdâdi (w. 229 H
di). Dua orang perawinya adalah Ishâq dan Idrîs. Ishâq
adalah Abu Ya'qûb Ishâq ibn Ibrâhîm ibn 'Utsmân alWarâq al-Marwazi kemudian al-Baghdâdi, wafat tahun
286 H. Sedangkan Idrîs adalah Abu al-Hasan Idrîs ibn
Abd al-Karîm al-Baghdâdi al-Hadâd, wafat tahun 292 H.
c.

13
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Qirââh Arba'ata Asyara
Qirâât yang diriwayatkan oleh sepuluh imam qirâât di atas
ditambah dengan empat lagi:
11. Al-Hasan al-Bashri, salah seorang tabiin yang terkenal
dengan sikap hidup zuhudnya. (w. 110 H di Bashrah)
12. Ibn Muhaishin. Nama lengkapnya Muhammad ibn
'Abdirrahman. (w. 123 H). Beliau adalah guru dari Abu
'Amru.

As-Sarqasthi, al-'Inwân fî al-Qirâât as-Sab'i…, hlm. 41.
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13. Yahya ibn al-Mubârak al-Yazîdi an-Nahwi (w. 202 H
di Baghdad). Mengambil qirâah dari Abu 'Amru dan
Hamzah. Beliau adalah guru dari a-Dauri dan as-Sûsi.
14. Abu al-faraj. Nama lengkapnya Muhammad Ibn
Ahmad asy-Syambûdzi (w. 388 H di Baghdad).14

E. KERAGAMAAN QIRAAT DAN IMPLIKASINYA DALAM
TAFSIR
Apakah keragamaan qirâah tersebut mempunyai dampai
kepada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an? Jawabannya iya dan tidak.
Artinya pada sebagian, perbedaan qirâah membawa implikasi
tafsir, terutama aspek konklusi atau istinbâth hukum, tetapi pada
bagian lain perbedaan qirâah tidak membawa implikasi penafsiran
apa pun.
Kita mulai dari perbedaan qirâah yang tidak membawa implikasi
penafsiran apapun. Kita ambil contoh misalnya tentang 'alaihimwa ilaihim-wa ladaihim ()عليهم وإيلهم ودليهم, Hamzah membaca
ََ
ُ َُ لد
ketiga kalimat tersebut dalam Al-Qur'an dengan يه ُم َوإِيلهم َو يهم
ِ عل
('alaihimu-wa ilaihum, wa ladaihum). Ibn Katsîr membaca dhammah
mim jama' jika washal (disambung) dan diikuti oleh waw seperti pada
kalimat berikut ini:" '( " عليهمو " و " ىلع سمعهمو " و " أبصارهموalaihumu,
wa 'ala sam'ihimu, wa absharihimu). Perbedaan seperti ini tidak ada
pengaruhnya sama sekali terhadap penafsiran karena tidak ada
perbedaan arti atau makna sedikitpun. Begitu juga tentang imâlah
pada tiga contoh berikut ini:
(dhuhehâ),
(dahehâ),
(thahehâ),
(talehâ) tidak akan membawa implikasi apapun pada
15
penafsiran.
Sementara itu memang ada perbedaan qirâah yang membawa
implikasi dalam penafsiran,
misalnya Ibn Katsîr dan Hamzah
َ
membaca ( أو ملستم النساءau lamastum an-nisâ') tanpa alif, sementaraَ
madzhab qirâah yang lain membacanya dengan alif أو المستم النساء
14

Manna’ al-Qathan, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…hlm. 184-185.

15

as-Sarqasthi, al-'Inwân fî al-Qirâât as-Sab'i, hlm. 41, 58-59.
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(au lâmastum an-nisâ'). Dua versi qirâah potongan ayat Surat AlMaidah ayat 6 ini membawa perbedaan istinbâth hukum. Mari kita
lihat ayat tersebut secara lengkap:

ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ََ َ ُّ َ لذَّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ لىَ َّلا
ْكم
يا أيها ا ِ ين آ َمنوا ِإذا قمتم ِإ الص ِة فاغ ِسلوا وجوه
ْ ََ َ ْ َ ُ ْ لى
ْ َ
ُ َ ُ ْ ََ ْ ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
وسكم وأرجلكم ِإل
ِ وأي ِديكم ِإ المرا ِف ِق وامسحوا بِرء
َ َ َْ َ ْ َينْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َّ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْضىَ َ ْ علَى
الكعب ِ وإِن كنتم جنبا فاطهروا وإِن كنتم مر أو سف ٍر
ََ ْ لاَ َ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ ج
َْ َ ْ ُ ْ ٌ َ َ َ َ َْ
ُ
تدوا
ِ أو جاء أحد ِمنكم ِمن الغائِ ِط أو مستم النساء فلم
ََ ْ ُ
ْ َ ً ِّ َ ً َ ُ َّ َ َ َ ً َ
ُْ ْ ُ
ْ
ُ ام َس
حوا بِ ُو ُجو ِهكم وأي ِديكم ِمنه
ماء فتيمموا ص ِعيدا طيبا ف
ُ
ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َّالله
ُ ك ْم م ْن َح َرج َولَك ْن يُر
ُ َما يُر
ُ يد
يد يِلُ َط ِّه َرك ْم
ي
ل
ع
ل
ع
ج
ل
ِ
ٍ
ِي
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ْ ُ
َ
ُ
ُ ْ
)6( َو يِلُ ِت َّم نِع َمتَه َعليْك ْم ل َعلك ْم تشك ُرون
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika
kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan,
lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang
baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."
(Q. S. Al-Mâidah 5: 6)

Jika dibaca pakai alif artinya saling menyentuh (ungkapan lain
untuk bersetubuh). Tetapi jika dibaca tanpa alif artinya menyentuh.
Perbedaan qirâah tersebut menyebabkan perbedaan istinbâth
hukum, apakah menyentuh perempuan yang bukan mahram yang
membatalkan wudhuk atau menyetubuhinya. Dalam hal ini para
fuqaha mempunya penafsiran yang beragam. Silahkan dilihat
dalam kitab-kitab Fiqh dalam Kitâb Thahârah.
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Masih pada ayat tersebut di atas, perbedaan membaca
arjulakum (dengan fathah pada lam) dan arujulikum (kasrah pada lam)
juga membawa implikasi hukum. Jika dibaca dengan fathah berarti
membasuh kaki karena di'athafkan kepada aidiyakum, tetapi jika
dibaca dengan kasrah berarti mengusap kaki karena di'athafkan
kepada ruûsikum. 16

F. 	HIKMAH QIRAAT
Sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa qirâ'ah yang
dapat diterima karena sudah memenuhi kualifikasi qirâ'ah standar
cukup beragam. Lalu apa hikmah keragamaan qirâ'ah yang dapat
diterima tersebut?
Menurut Mannâ' al-Qaththân, di antara hikmahnya adalah
sebagai berikut:
1. Menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya Kitab Suci
Al-Qur'an dari perubahan dan penyimpangan sekali pun
mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda.
2. Meringankan dan memudahkan umat Islam untuk membaca
Al-Qur'an.
3. Bukti mukjizat Al-Qur'an dari aspek bahasa, karena perbedaan
qirâât dapat menampung perbedaan makna tanpa harus
mengulang lafazhnya, seperti pada contoh membasuh kaki
atau mengusap kaki pada waktu wudhu' (Q. S. Al-Mâidah 5:
6). Perbedaan membaca arjulakum (dengan fathah pada lam)
dan arujulikum (kasrah pada lam). Jika dibaca dengan fathah
berarti membasuh kaki karena di'athafkan kepada aidiyakum,
tetapi jika dibaca dengan kasrah berarti mengusap kaki karena
di'athafkan kepada ruûsikum.
4. Penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global pada
ayat lain. Misalnya kalimat yathhurna pada Surat Al-Baqarah
َ ْ ُ ْ َ َّلاَ َ ْ ُ ُ َّ َ ى
222 ( ) َو تق َربوهن حت يطهرنdibaca dalam qirâ'ah lain dengan
yaththaharna. Menurut jumhur ulama, perempuan yang haid
16 Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),
hlm. 110-111.
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baru boleh dicampuri oleh suaminya apabila sudah suci dari
haid (bacaan yathhurna) dan sudah bersuci dengan mandi
besar (bacaan yaththahharna). Perbedaan qirâ'ah dalam kasus ini
menjelaskan apa yang masih mujmal atau global pada ayat. 17


17 Manna’ Khalil Qathan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, terjemahan Mudzakkir (Jakarta:
Litera Antar Nusa, cet ke-8 tahun 2004), hlm. 257-256.
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Bab XI

Nâsikh Mansûkh
A. PENGERTIAN NÂSIKH MANSÛKH
Secara etimologis nâsikh mansûkh ( )منسوخ – ناسخberasal dari
akar kata nasakha-yansukhu-naskhun ( نسخ- )نسخ – ينسخ. Nâsikh adalah
isim fâ'il dari nasakha dan mansûkh adalah isim maf'ûlnya. Dalam
bentuk mashdar, naskhun berarti al-izâlah ( ) اإلزالةdengan pengertian
menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya
( )إزالة يشء بيشء يتعقبهseperti matahari menghilangkan bayangbayang ()إزالة الشمس الظل.1
Naskh dalam pengertian al-izâlah terdapat dalam Surat Al-Hajj
52:

َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ
ََ لاَ َ ٍّ اَّ َ َ َ ىَّ َ ْ ى
ُ
ْ
َ
ول و نبيِ ِإل ِإذا تمن ألق
ٍ وما أرسلنا ِمن قب ِلك ِمن رس
ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ َّ
ُ َ ْ َّ
ُان ُث َّم حُيْك ُم اهلل
الشيطان يِف أم ِني ِت ِه فينسخ اهلل ما يل يِق الشيط
ِ
ٌ يم َحك
ٌ اهلل َعل
ُ آ َيَاته َو
)52( يم
ِ
ِِ
ِ

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak
(pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan,
syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah
menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah
1
Ar-Râghib Al-Ashfahâni, Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur'an, (Beirut: Dâr al-Fikr,
t.t.), hlm. 511.
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menguatkan ayat-ayat- nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana." (Q.S. Al-Hajj 22:52)
Kata naskh juga dipakai untuk pengertian memindahkan sesu
atu dari suatu tempat ke tempat lain ( )وضع الشء من موضع إىل موضع2,
atau memindahkan sesuatu tanpa menghilangkan yang dipindah
kan itu dari tempat aslinya ()نقل اليشء وحتويله مع بقائه يف نفسه3 seperti
 نسخت الكتابdengan arti memindahkan apa yang ada dalam buku
ke tempat lain atau sama dengan menyalin.
Naskh dalam pengertian memindahkan sesuatu dari suatu
tempat ketempat lain (menyalin) ini dalam Al-Qur'an ditemukan
dalam Surat Jâtsiyah 29:

ُ َْ َ ُ َْ َُ َ َ َ
ْك ْم بالحْ َ ِّق إنَّا ُك َّنا ن َ ْستَنْس ُخ َما ُكنْتُم
هذا ِكتابنا ين ِطق علي
ِ
ِ
ِ
َ ُ َْ
)29( تع َملون

"(Allah berfirman): "Inilah Kitab (catatan) kami yang menuturkan
terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh
menyalin apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S. Al-Jâtsiyah 45:29)
Menyalin dalam ayat di atas maksudnya memindahkan amal
perbuatan ke dalam lembaran amal.
Secara terminologis, Az-Zarqâni mendefenisikan naskh sebagai
berikut:

رفع احلكم الرشيع بديلل رشيع
"Mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i yang lain."4
Yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah khithâb Allah yang
berkaitan dengan perbuatan para mukallafîn. Dan dalil syar'i adalah
wahyu Allah SWT secara muthlaq, yang dibacakan atau tidak
dibacakan, mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak termasuk
2
Mannâ’ al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risalah,
1976), hlm. 232.
3
Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut:
Dâr ‘Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), Jld II, hlm. 71.
4
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Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, II: 72.
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dalam pengertian mengangkat hukum syar'i takhshîsh, karena
takhshîsh tidak mengangkat hukum syar'i tetapi hanya membatasi
berlakunya hukum tersebut untuk pihak-pihak tertentu dalam
keadaan tertentu.5
Tidak termasuk hukum syar'i, barâah adz-dzimmah atau al-barâah
al-ashliyah, misalnya kewajiban shalat. Sebelum perintah shalat
datang seseorang tidak diwajibkan shalat, maka perintah shalat
tersebut tidaklah disebut menasakh keadaan tidak wajib shalat
tersebut, karena barâah adz-dzimmah itu termasuk hukum 'aqli.
Nasakh hukum syar'i tidak dapat dilakukan dengan dalîl 'aqli,
misalnya dalîl 'aqli yang menyatakan gugurnya kewajiban syar'i
karena kematian, gila atau lupa. Karena orang mati, orang gila dan
orang yang lupa tidak dapat memahami khithâb Allah sehingga
taklîf tidak berlaku bagi mereka. Hukum akal menyatakan bahwa
seseorang tidak dapat diberi taklîf kecuali atas sesuatu yang dia
dapat mengerti. Sesungguhnya Allah SWT, jika Dia mengambil
apa yang telah Dia berikan, maka Dia menggugurkan apa yang Dia
wajibkan:

.)(وأن اهلل تعاىل إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب
Sekalipun dalîl 'aqli ini didukung oleh hadits Nabi "Diangkat
pena dari tiga orang, dari orang tidur sampai bangun, dari anak
kecil sampai dia bermimpi dan dari orang gila sampai dia waras",
tetap saja statusnya dalîl 'aqli , bukan dalîl syar'i.6
Jelaslah dari uraian di atas bahwa naskh harus memenuhi empat
syarat:
1. Hukum yang dinasikh harus hukum syar'i, bukan hukum aqli.
2. Dalîl syar'i yang menasakh haruslah datang kemudian dari
dalîl syar'i yang dinasakh. Dan antara keduanya terdapat
pertentangan yang hakiki ( )اتلعارض احلقييقyang sama sekali
tidak mungkin dikompromikan dengan metode apapun
5

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, II: 72.

6

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, II: 72-73.
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3.

4.

termasuk dengan takhshîsh atau at-tadarruj fi at-tasyrî'.
Khithâb yang diangkat hukumnya tidak boleh merupakan
khithâb yang dikaitkan dengan waktu tertentu, karena hukum
akan berhenti dengan sendirinya apabila waktunya sudah
habis, hal seperti ini tidak dinamai naskh.
Naskh hanya ada pada masalah hukum semata. Dengan
demikian tidak ada naskh untuk masalah aqidah, sejarah,
tentang alam semesta dan lain-lain yang tidak bersifat hukum. 7

B. KONTROVERSI TENTANG NASIKH MANSUKH
Menurut jumhur ulama, naskh adalah suatu hal yang dapat
diterima oleh akal dan benar-benar terjadi pada hukum syara'.
Argumen jumhur ulama adalah sebagai berikut:
1. Perbuatan-perbuatan Allah SWT tidak terikat dengan tujuan.
Menjadi hak Allah untuk memerintahkan sesuatu pada suatu
waktu dan menghapusnya dengan larangan pada waktu yang
lain. Dia Yang Maha Mengetahui kemashlahatan hambahamba-Nya.
2. Nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan boleh dan
terjadinya naskh, antara lain:

َ ََ َّلنْ ً ا
)101( ... َوإِذا بَد َا آيَة َمكن آيَ ٍة

"Dan apabila Kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain…"
(Q.S. An-Nahl 16:101)

َْ َ ُْ َ َ ْ ْ َْ َ
ْ ْ َ َ ْ َْير
َ
)106( ... ما نن َسخ ِمن آي ٍة أ ْو نن ِسها نأ ِت خِب ٍ ِمنها أو ِمث ِلها
"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia)
lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau
yang sebanding dengannya…" (Q.S. Al-Baqarah 2: 106)

7
Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, II: 73-76. Lihat juga Mannâ’ alQaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 232-233.
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َ
ُ
َّ َ ْ َ
ُ ض
َ ِ قَ َال ُع َم ُر َر ي: قَ َال،اس
ٌّ، " أقْ َر ُؤنَا أ يَب:اهلل َعنْ ُه
ٍ ع ِن اب ِن عب
َ ُ ُ َ ًّ َ ُ َّ َ َ َ َ ٍّ ََ َّ لنَ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ي
ََْ
َ
َ
َ
ٌّ وأقضانا ع
 ال: وذاك أن أبيا يقول، وإِنا دع ِمن قو ِل أب،ل
ِي
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ََّ لى
ُُْ َ ًْ َ ُ ََ
ُ
ْ
َ
 وقد قال." هلل ص اهلل علي ِه وسلم
ِ ول ا
ِ أدع شيئا س ِمعته ِمن رس
ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ لى
َ
]106 : {ما ننسخ ِمن آي ٍة أو نن ِسها} [ابلقرة: اهلل تعا

"Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas RA, 'Umar berkata: "Yang paling
Qari' di antara kami adalah Ubay, dan yang paling Qadhi' adalah 'Ali,
walaupun demikian kami meninggalkan sebagian perkataan Ubay, karena
dia berkata: "Aku tidak akan tinggalkan sedikitpun apa yang aku dengar
dari Rasulullah SAW, padahal Allah 'Azza wa jalla berfirman: ""Ayat
mana saja yang Kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa
kepadanya…." (H.R. Bukhâri)
Pendapat yang berbeda dengan jumhur dikemukakan oleh Abu
Muslim al-Ashfahâni (w. 322 H) Menurut dia naskh dapat diterima
oleh akal tapi tidak boleh terjadi menurut syara'. Naskh dalam AlQur'an tidak boleh terjadi karena hukum Allah SWT tidak ada yang
batil untuk selamanya, sebagaimana firman Allah SWT:

ٌ ْلاَ َ ْ لبْ َ ُ ْ َينْ َ َ ْ َ لاَ ْ َ ْ َنز
َ
ْ
يم
ِ يأ ِتي ِه ا
ِ اطل ِمن ب ِ يدي ِه و ِمن خل ِف ِه ت ِ يل ِمن ح
ٍ ك
َحم
)42( يد
ٍ ِ
"Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan
maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha
Bijaksana lagi Maha Terpuji." (Q.S. Fushilat 41: 42)

Bagi al-Ashfahâni, ayat-ayat naskh dibawa kepada takhshîsh.
Sementara itu kaum Syi'ah Rafidhah berlebihan dalam
menggunakan naskh dan membolehkan al-bada8 bagi Allah SWT.
8
Al-bada dalam bahasa Arab mempunyai dua pengertian yang berdekatan. Pertama,
tampak setelah tersembunyi. Kedua, timbulnya pendapat baru padahal sebelumnya
tidak ada pendapat tersebut. Kedua pengertian itu mustahil bagi Allah karena punya
konsekuensi makna ada sifat jahl bagi Allah sebelum ilmu. Lihat az-Zarqâni, Manâhil
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Mereka berargumen dengan ucapan-ucapan yang dinisbahkan
kepada Ali secara dusta dan palsu. Dan juga mereka berargumen
dengan menggunakan firman Allah:

ْ ُّ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ
َ
ُ َي ْم
)39( اب
ت
ك
ال
م
أ
ه
د
ن
ع
و
ت
ب
ث
ي
و
اء
ش
ي
ا
م
اهلل
وا
ح
ِ
ِ
ِ
ِ

"Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan (apa yang
dia kehendaki)…." (Q.S. Ar-Ra'du 13: 39) 9
Para ulama yang menerima naskh berbeda-beda juga dalam
kadar penerimaan. Ada yang terlalu mudah menetapkan naskh bagi
ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan (ta'ârudh) tanpa berusaha
memastikan bahwa ta'ârudh itu memang bersifat hakiki sehingga
tidak bisa dikompromikan sama sekali. Dengan demikian, jumlah
ayat-ayat yang dinasakh sangat banyak sekali.
As-Suyûthi dalam al-Itqân mengutip pendapat bahwa suratsurat yang di dalamnya ada nâsikh dan mansûkh ada 25 Surat. Suratsurat yang ada nâsikh saja ada 6 Surat, yang ada mansûkh saja ada 40
Surat. Berarti hanya 43 Surat yang tidak ada nâsikh atau mansûknya10.
Alangkah banyaknya naskh dalam Al-Qur'an.
As-Suyuthi memberikan contoh-contoh naskh dalam beberapa
Surat, antara lain sebagai berikut:
Surat Al-Baqarah 184 mansûkhah dengan Al-Baqarah 185:

ٌ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ََّعلَىَ لذ
ْ
َ
ُ
َ
)184( ... ني
ِ  و ا ِ ين ي ِطيقونه فِدية طعام ِمس...
ٍ ك

"…dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka
tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang
miskin..." (Q.S. Al-Baqarah 2: 184)

ْ َ ْ َّ
َ
َ
ُ
ُ ْ
)185( ...  ف َم ْن ش ِه َد ِمنك ُم الشه َر فليَ ُص ْمه...

al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, II: 76-77.
9

Mannâ’ al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm.235-236.

10 Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn Abd Ar-Rahmân As-Suyûthi,, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an,
(Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2003), jilid III, hlm. 62.
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"…Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat
tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu…"
(Q.S. Al-Baqarah 2: 185)
Surat Al-Baqarah 217 mansûkhah dengan At-Taubah 36:

َّْ ْ لح
ٌ َ ُْ
َ
َ َ َُ ْ َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
)217( ... ال ِفي ِه قل ِقتال ِفي ِه ك ِبري
ٍ يسألونك ع ِن الشه ِر ا رامِ ِقت
"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.
Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar…" (Q.S. AlBaqarah 217)

ً َّ ََ َ ُ ْ ُ رْ َ ا
)36( ... ني كفة
ش ِك
ِ  وقاتِلوا الم...

"…dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya…" (Q.S. At-Taubah
9: 36)
Surat Al-Baqarah 284 mansûkhah dengan Al-Baqarah 286:

َُْ
ُ ْ َ ُُ ْ َ ْ خُ ْ ُ ُ ح
َ ُُْ ْ
ْ
ُ
... اسبكم بِ ِه اهلل
ِ  َوإِن تبدوا ما يِف أنف ِسكم أو تفوه ي...

)284(

"… dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan
kamu tentang perbuatanmu itu." (Q.S. Al-Baqarah 2: 284)

َّا
َلا
َْ ُ
ُ ِّ َ
)286( ... اهلل نف ًسا ِإل ُو ْس َع َها
يُكلف

"Allah tidak membebani seseorang melainkan
kesanggupannya…" (Q.S. Al-Baqarah 2: 286)

sesuai

dengan

Surat Ali 'Imrân 102 mansûkhah dengan Surat At-Taghâbun 6:

َ ُ َّ َ َ
ُ َّ ُ َ َ ََّ َ ُّ َ لذ
ُ ُ َ ََ لا
ْوت َّن إ اَّل َوأَ ْنتُم
ياأيها ا ِ ين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاتِ ِه و تم
ِ
َ
)102( ُم ْس ِل ُمون
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'Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar
taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam
keadaan beragama Islam…" (Q.S. Ali 'Imrân 3:102)

ُ َّ َ
ْ ْ َ َ
)16( ... استَ َطعتُ ْم
فاتقوا اهلل ما

"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu …(Q.S.
At-Taghâbun 64: 16)

Beberapa contoh di atas cukuplah untuk menggambarkan
bahwa memang sebagian ulama terlalu mudah memutuskan
adanya nâsikh mansûkh sebelum menyelidiki lebih mendalam apa
memang ada ta'ârudh haqîqi antara dua ayat tersebut. Contoh yang
terakhir dikutip di atas misalnya belum memenuhi syarat untuk
dinyatakan nâsikh mansûkh, karena kedua-keduanya tidak betulbetul bertentangan. Ayat pertama (Ali 'Imrân 102) adalah perintah
bertaqwa yang bersifat umum, sementara ayat yang kedua (AtTaghâbun 16) adalah ketentuan khusus apabila tidak mampu
bertaqa sepenuhnya.
Dalam Tafsîr Al-Manâr dijelaskan bahwa ada yang mengira
Surat Ali 'Imrân 102 mansûkhah dengan Surat At-Taghâbun 16.
Ibn Jarîr meriwayatkan dari Ibn Mas'ûd bahwa yang dimaksud
dengan perintah bertaqwa benar-benar bertaqwa itu adalah, Allah
ditaati sepenuhnya tidak boleh durhaka sedikitpun; Allah diingat
sepenuhnya tidak boleh dilupakan sedikitpun; dan nikmat dari
Allah disyukuri sepenuhnya tidak boleh kufur sedikitpun.11
Dan Ibn Abi Hâtim meriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair, setelah
turun Ali 'Imrân 102 tersebut para sahabat berusaha keras untuk
melaksanakannya, sampai ada yang mendirikan shalat hingga
bengkak tumitnya dan luka keningnya, lalu turun Surat AtTaghâbun 16 memberikan keringanan (bertaqwalah kepada Allah
menurut kesanggupanmu atau sekuat tenagamu), menasakh
Ali 'Imrân 102 sebelumnya. Muhammad Rasyîd Ridhâ dan juga
َْ

ََلا

ُ ُْ

َْ ى

ََلا

َ ْ

ََ َلاَ ُ ْ ى

ُ َْ

11 "  َويشك َر ف يُكف ُر، " أن ي َطاع ف يعص َو ُيذك ُر ف يُنسLihat As-Sayyid Muhammad Rasyîd
Ridhâ,Tafsîr Al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manâr) (Beirut: Dâr al-Fikr, 1973.), jilid 4, hlm.
16.
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gurunya Muhammad Abduh menolak nâsikh mansûkh antara dua
ayat ini. 12
Menurut Rasyîd Ridhâ, kalau dipahami seperti yang
diriwayatkan dari Ibn Mas'ûd di atas, maka itu berarti Allah SWT
memberi tugas kepada umat-Nya sesuatu yang tidak sanggup
ُ َ ُ ََ لا
ْ َ ْ
dikerjakan (يف ما يطاق
ِ  ) ِمن تك ِلdan hal itu sesuatu yang terlarang
Dengan demikian tidak ada nâsikh mansûkh antara dua ayat tersebut.
Bagi Rasyîd Ridhâ, kedua ayat itu tidak bertentangan apabila
dipahami dengan lebih mendalam. Kedua ayat itu memerintah
kan untuk berusaha sungguh-sungguh bertaqwa sehingga
tidak meninggalkan sedikitpun usaha yang dapat dilakukan
ً ْ َ َ ْ ِ ت ُكوا م َن ال ْ ُم ْستَ َط
ُ ْاتل ْق َوى َح ىَّت لاَ َت ر
َّ ) بَا ِل ُغوا ف.13
(اع ِمنها شيئا
ِ
ِي
Begitu juga contoh-contoh yang lain yang telah disebutkan
di atas, apakah memang benar-benar ada pertentangan antara
masing-masing ayat tersebut sehingga harus ditetapkan sebagai
nâsikh mansûkh? Atau masih bisa dikompromikan14 sehingga
kedua-duanya dapat diamalkan? Tentu tidak pada tempatnya di
sini untuk membahas satu persatu. Yang penting, apabila setelah
dikaji secara mendalam memang benar-benar ada pertentangan
yang tidak bisa dipertemuakan antara dua ayat barulah diputuskan
bahwa ayat yang satu menasakh ayat yang lain. Dengan demikian
nâsikh mansûkh ditetapkan lebih selektif.

.

C.	MACAM-MACAM NASKH DALAM DALAM AL-QUR'AN
Ditinjau dari keberadaan ayat dan hukumnya, nâsikh mansûkh
dalam Al-Qur'an dapat dibagi tiga:
1.

Naskh Tilâwah dan Hukum ()نسخ اتلالوة واحلكم معا
Seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah:

12

Rasyîd Ridhâ,Tafsîr Al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manâr), jilid 4, hlm. 16.

13

Rasyîd Ridhâ,Tafsîr Al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manâr)…, jilid 4, hlm. 16.

Alat yang digunakan untuk mengkompromikan itu bisa takhshîh al'âm, taqyîd al-muthlaq, tafshîl al-mujmal, atau at-tadarruj at-tasyrî'.
14
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ْ َ َأ َّن َها قَال،َع ْن اَعئ َش َة
َ  " اَك َن ف:ت
ُ َع رْش:يما أُنْز َل ِم َن الْ ُق ْرآن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ ِّ َ ُح
َ ُب ْمس َم ْعل
َ َُر َض َعات َم ْعل
،ات
وم
،
ن
خ
س
ن
م
ث
،
ن
م
ر
ي
ات
وم
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ ِخ
ُ
ُ ُ َ َ َِّ ُ ُ ي
ْ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ََّ لى
يما يق َرأ ِم َن
 وهن ِف،هلل ص اهلل علي ِه وسلم
ا
ول
فتوف رس
ِ
ْ الْ ُق
" آن
ر
ِ
"Diriwayatkan dari 'Aisyah, dia berkata: Adalah di antara yang
diturunkan dari Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang maklum
(jelas diketahui) itu menyebabkan mahram, kemudian ketentuan ini
dinasakh dengan lima kali susuan yang maklum, sampai Rasulullah
SAW wafat lima kali susuan ini termasuk ayat Al-Qur'an yang
dibaca." (H.R. Muslim)
Riwayat di atas memberitahukan bahwa ketentuan tentang
susuan ini tidak ada lagi di dalam Al-Qur'an, baik bacaan
maupun hukumnya. Naskh ayat tentang radhâ'ah itu tidak
sampai kepada semua orang, sehingga sampai Rasulullah SAW
wafat masih ada yang membacanya. Karena sudah dinasakh
tilawahnya, maka ayat tersebut tidak terdapat di dalam Mushaf
'Utsmâni.
Qâdhi Abu Bakar menceritakan dalam al-Intishâr,
sebagaimana dikutip Mannâ' al-Qaththân, bahwa ada yang
mengingkari naskh seperti ini karena hanya berdasarkan
khabar âhâd, padahal menetapkan ayat Al-Qur'an atau
menasakhkannya haruslah dengan khabar mutawâtir. Mannâ' alQaththân membenarkan bahwa memang khabarnya âhâd, tetapi
harus dibedakan antara menetapkan ayat Al-Qur'an dengan
menasakhnya. Menetapkan turunnya ayat Al-Qur'an haruslah
dengan khabar mutawâtir, tetapi menetapkan nasakhnya cukup
dengan khabar âhâd.15

15
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2.

Naskh Hukum tetapi Tilâwahnya Tetap ()نسخ احلكم وبقاء اتلالوة
Contoh nasakh jenis ini adalah Surat Al-Mujâdilah ayat
12 dinasakh oleh Surat yang sama ayat 13 berikutnya. Yang
dinasakh hanyalah hukumnya, sedangkan tilawâh keduanya
tetap ada dalam Mushf ' Utsmâni.

َ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ََّ َ ُّ َ لذ
ْول َف َق ِّد ُموا َبينْ َ يَ َدي
يا أيها ا ِ ين آمنوا ِإذا ناجيتم الرس
َّ َ ُ َجَ ْ َ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َيرْ ٌ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ج
تدوا ف ِإن
ِ نواكم صدقة ذلِك خ لكم وأطهر ف ِإن لم
ٌ اهلل َغ ُف
ٌ ور َرح
َ
)12( يم
ِ
"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan
khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada
orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik
bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan
disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang." (Q.S. Al-Mujâdilah 58: 12)

ُ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ َينْ َ َ َ ْ ج
ْاك ْم َص َدقَات فَإ ْذ لَم
ءأشفقتم أن تقدموا ب يدي نو
ِ ٍ
ََ ْ ُ َْ َ ُ
ُ َ َ ََّلا
َ ََّ ا
َ ََت ْف َعلُوا َوت
ُ
اب اهلل عليكم فأ ِقيموا الص ة وآتوا الزكة
ََ
َ ُ َ ْ َ َ ٌ َ ُ َ ُ ََ َ َ ُ له
ُ
)13( وأ ِطيعوا اهلل ورسو واهلل خ ِبري بِما تعملون

"Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan
sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika
kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu
maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan
Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
(Q.S. Al-Mujâdilah 58: 13)
Hukum memberikan sedekah terlebih dahulu kepada
orang miskin sebagai syarat untuk dapat berbicara secara
khusus dengan Rasulullah SAW pada ayat 12 di atas, dinasakh
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oleh ayat 13 berikutnya sebagai keringanan bagi umat.16
3.

Naskh Tilâwah tetapi Hukumnya Tetap ()نسخ اتلالوة مع بقاء احلكم
Contoh naskh jenis ini adalah apa yang diriwayatkan dari
'Umar ibn Khathâb dan Ubayya ibn Ka'ab bahwa keduanya
berkata, di antara ayat yang pernah diturunkan adalah ayat:

َ َ َ َّ َ َّْ ْ ُ َ َّ ْ َ ُ َ ْجمُ ُ ُ َ لب
ُ كالاً ِم َن اهلل َو
ٌ اهلل َعز
يز
الشيخ والشيخة فار وهما ا تة ن
ِ
ِ
ٌ َحك
يم
ِ

"Orang tua laki-laki dan perempuan apabila keduanya berzina maka
rajamlah keduanya dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (H. R. Ibnu Hibban dan
Ibn Majah)
Hukum rajam masih berlaku tetapi ayat tersebut sudah
dinasakh sehingga tidak ditemukan dalam Mushaf 'Utsmâni. 17

D.	NASKH AL-QUR'AN DENGAN AS-SUNNAH
Di samping naskh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, para ulama juga
membahas naskh Al-Qur'an dengan as-Sunnah, naskh As-Sunnah
dengan Al-Qur'an dan naskh as-Sunnah dengan as-Sunnah. Untuk
naskh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tidak perlu lagi dibahas pada
fasal ini, karena sudah dibahas sebelumnya. Yang perlu dibahas
adalah tiga macam naskh yang lainnya.
1.

Naskh Al-Qur'an dengan As-Sunnah
Dalam hal ini dibagi dalam dua kategori, pertama, naskh
Al-Qur'an dengan hadits âhâd, dan kedua, naskh Al-Qur'an
dengan hadits mutawâtir. Untuk yang pertama, jumhur ulama
berpendapat Al-Qur'an tidak boleh dinasakh oleh hadits âhâd,
karena kedudukannya tidak seimbang. Al-Qur'an bersifat
mutawâtir, menunjukkan yakin, sedangkan hadits âhâd, zhanni,

16

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, II: 110-111..

17

Mannâ’ al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm.239.
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tidak boleh menghapus sesuatu yang yakin dengan sesuatu
yang zhanni.
Kedua, naskh Al-Qur'an dengan hadits mutawâtir, dalam hal
ini para ulama berpeda pendapat. Imâm Mâlik, Abu Hanîfah
dan Ahmad dalam suatu riwayat membolehkannya karena
keduanya adalah wahyu sebagaimana dinyatakan oleh Allah
SWT:

ْ
ْْ ُ اَّ حي
َْ
َى
)4( ) ِإن ه َو ِإل َو ٌ يُوح3( َو َما ين ِط ُق َع ِن ال َه َوى

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa
nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
(kepadanya)." (Q.S. An-Najm 53: 3-4)
Dan juga berdasarkan firman Allah SWT:

َّ َ َِّ َ ْ َ لنْ َ يَ ْ َ ِّ ْ َ ُ َين
ْلناس َما نُ ِّز َل إ يَلْه ْم َولَ َعلَّ ُهم
ِ ِ وأنز ا ِإلك اذلكر لتِ ب ل
ِ ِ
َ َّ َ َ
)44( يتَفك ُرون
"…. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan
pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan
supaya mereka memikirkan." (Q.S. An-Nahl 16: 44)
Menurut mereka, naskh termasuk dalam bagian al-bayân
seperti yang disebutkan dalam ayat di atas.
Imâm Syâfi'i, ahli Zhâhir, dan Imâm Ahmad dalam riwayat
lain, tidak membolehkan naskh Al-Qur'an dengan as-Sunnah
karena naskh Al-Qur'an hanya boleh dengan Al-Qur'an juga
sebagaimana ditegaskan dalam ayat:

َْ َ ُْ َ َ ْ ْ َْ َ
ْ ْ َ َ ْ َْير
َ
)106( ... ما نن َسخ ِمن آي ٍة أ ْو نن ِسها نأ ِت خِب ٍ ِمنها أو ِمث ِلها

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia)
lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau
yang sebanding dengannya…" (Q.S. Al-Baqarah 2: 106)
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2.

Naskh As-Sunnah dengan Al-Qur'an
Jumhur ulama membolehkan naskh as-Sunnah dengan AlQur'an. Shalat menghadap Baitul Maqdis ditetapkan dengan
as-Sunnah, lalu dinasakh oleh Al-Qur'an:

َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ
َ ً َ َ َّ َِّ َ ي
َ
َّ ك ف
الس َما ِء فلنُ َولَنك قِبْلة ت ْر َضاها
ِقد نرى تقلب وج ِه ي
ْلح
ْ
ُّ َ ْ ُ
َ َ ْ ِّ َ
ُ
ف َول َوج َهك ش ْط َر ال َم ْس ِج ِد ا َ َرامِ َو َحيْث َما كنتُ ْم ف َولوا
َ ُ َ
)144( ... ُو ُجوهك ْم ش ْط َر ُه

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit,
maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu
sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan
dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya ..." (Q.S.
Al-Baqarah 2:144)
3.

Naskh As-Sunnah dengan As-Sunnah
Ada empat macam naskh as-Sunnah dengan as-Sunnah:
a. Naskh mutawâtir dengan mutawâtir; b. Nasakh âhâd dengan
âhâd ; c. Naskh âhâd dengan mutawâtir; dan d. Naskh mutawâtir
dengan âhâd. Tiga bentuk pertama dibolehkan. Sedangkan
bentuk keempat, jumhur ulama tidak membolehkannya. 18

E.	URGENSI DAN HIKMAH NÂSIKH MANSÛKH
Kajian tentang nâsikh mansûkh sangat penting sekali dalam
kajian Islam, terutama dalam bidang fiqh karena menyangkut
ketetapan hukum. Lebih-lebih lagi dalam menyelesaikan kasus
ayat-ayat yang terdapat pertentangan satu sama lain, dan tidak ada
cara untuk menyelesaikannya kecuali dengan meneliti kronologi
turunnya, mana yang lebih dahulu turun dibandingkan dengan
yang lain, sehingga dapat ditentukan mana yang nâsikh dan mana

18
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yang mansûkh. Itulah sebabnya kenapa para ulama pada masa yang
lalu sangat memperhatikan hal ini. Betapa pentingnya ilmu ini
dapat dilihat dari penafsiran Ibn 'Abbâs tentang makna al-hikmah
pada ayat berikut ini:

َ ً َْ َ ْ ُ ْ َ لحْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َير
ً
)269( ... وت خ ا ك ِثريا
ِومن يؤت ا ِكمة فقد أ ي

"… dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah
dianugerahi karunia yang banyak..." (Q.S. Al-Baqarah 269)

Menurut Ibn 'Abbâs, yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat
ini adalah "pengetahuan tentang nâsikh mansûkh, muhkam mutasyâbih,
kronologi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan pengetahuan tentang
halal dan haram dalam Al-Qur'an".19
Diceritakan pada suatu hari 'Ali ibn Abi Thâlib masuk ke
masjid dan menemukan seseorang sedang memberikan taushiyah
kepada orang banyak, lalu 'Ali memanggilnya dan menanyakan:
"Apakah anda tahu tentang nâsikh mansûkh?" Tatkala orang itu
menjawab tidak tahu, maka 'Ali langsung menyuruhnya pergi dan
melarangnya memberikan taushiyah. Diriwayatkan juga 'Ali pernah
menanyakan kepada seorang qâdhi, apakah dia tahu tentang nâsikh
mansûkh. Tatkala dijawab tidak tahu, 'Ali langsung mengatakan
kepadanya: "Engkau telah binasa dan membinasakan orang lain".20
Nâsikh mansûkh ini memberikan gambaran bagaimana
perkembangan tasyrî' menuju kesempurnaan sesuai dengan
perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia.
Adanya nâsikh mansûkh ini juga memberikan keuntungan
kepada umat Islam. Jika pengganti hukum yang dihapus ternyata
lebih berat daripada yang diganti akan memberikan tambahan
pahala kepada umat yang melaksanakannya. Jika pengganti lebih
ringan akan memberikan kemudahan dan keringanan kepada
umat.21
19

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, II: hlm. 70.

20

Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an…, II: hlm. 70-71.

21

Mannâ’ al-Qaththân , Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an…, hlm. 240.
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Nâsikh mansûkh juga menjadi batu ujian bagi bagi umat Islam.
Contohnya adalah perubahan Qiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah
di Makkah. Bagi kaum Muslimin sendiri, perpindahan kiblat ini
juga merupakan ujian keimanan, siapa yang betul-betul patuh
mengikuti Rasulullah SAW, dan siapa yang kemudian berpaling
gara-gara perpindahan kiblat ini. Bagi orang-orang yang tidak
mendapatkan petunjuk dari Allah, memang perpindahan kiblat ini
akan terasa berat. 
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Bab XII

Muhkam dan
Mutasyâbih
A. PENGERTIAN MUHKAM DAN MUTASYÂBIH
Secara etimologis muhkam ( )حمكمberasal dari kata hakama
( )حكمdengan pengertian mana'a ( )منعyaitu melarang--untuk
kebaikan. Kendali yang dipasang di leher binatang disebut hakamah
()حكمة. Orang Arab mengatakan hakamtu ad-dâbbah ()حكمت ادلابة
artinya aku melarang binatang itu dengan hikmah. Jika dikatakan
ahkamtuha ( )أحكمتهاartinya ja'altu laha hakamah ( )جعلت هلا حكمةyaitu
aku pasang kendali pada binatang itu agar tidak bergerak secara
liar. 1
Dari pengertian ini muncul kata al-hikmah (kebijaksanaan),
karena ia dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak
pantas. Dan juga kata al-hukm ( )احلكمyang berarti memisahkan
antara dua hal. Al-hâkim ( )احلاكمadalah orang yang mencegah
terjadinya kezaliman, memisahkan antara antara dua pihak yang
berperkara, serta memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan
antara yang jujur dan bohong. 2
1
Ar-Râghib al-Ashfahâni, Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur'an (Beirut: Dâr al-Fikr,
t.t.), hlm. 126.
2

Mannâ’al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risâlah,
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Ihkâm al-Kalâm ( )إحاكم الكالمberarti itqânuhu ()إتقانه,
mengokohkannya dengan memisahkan berita yang benar dari yang
salah, dan memisahkan yang lurus dari yang sesat. Jadi al-Muhkam
adalah perkataan yang kokoh, rapi, indah dan benar.3 Dengan
pengertian seperti itulah Allah SWT mensifati Al-Qur'an bahwa
keseluruhan ayat-ayatnya adalah muhkamah seperti diterangkan
dalam firman-Nya berikut ini:

ْ ُ ََ ٌ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ُ ِّ َ ْ ْ لد
َ
َ
)1( ري
ِ كمت آياته ثم فصلت ِمن ن ح
ِ الر ِكتاب أح
ٍ ك
ٍ يم خ ِب

"Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan
kokoh (uhkimat)serta dijelaskan secara terperinci (fushshilat), yang
diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."
(Q.S. Hûd 11:1)

ْْ َ َ ُ ْ َ لح
َ
)1( يم
ك
ِ الر تِلك آ َيات ال
ِ ِ اب ا
ِ كت

"Alif laam raa. Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah."
(Q.S. Yûnus 10:1)
Al-Qur'an seluruhnya muhkam dalam arti seluruh ayat-ayat AlQur'an itu kokoh, fasih, indah dan jelas, membedakan antara hak
dan batik dan antara yang benar dan dusta. Inilah yang dimaksud
dengan al-ihkâm al-'âm atau muhkam dalam arti umum. 4
Demikianlah pengertian muhkam secara etimologis. Sedangkan
mutasyâbih secara etimologis berasal dari kata syâbaha-asy-syibhuasy-syabahu-asy-syabihu, hakikatnya adalah keserupaan, misalnya
dari segi warna, rasa, keadilan dan kezaliman. Apabila antara dua
hal tidak bisa dibedakan karena ada kemiripan (tasyâbuh) antara
keduanya maka disebut asy-syubhah. Misalnya tentang buahbuahan di surga (wa utû bihi mutasyâbiha-mereka diberi buah-buahan
yang serupa-Q.S. Al-Baqarah 2: 25). Buah-buhan di surga itu satu

1976), hlm. 215.
3

Mannâ’al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an, hlm. 215.

4

Mannâ’al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an, hlm. 215.
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sama lain serupa warnanya, bukan rasa dan hakikatnya.5
Dikatakan pula mutasyâbih adalah mutamâtsil (sama) dalam
perkataan dan keindahan. Jadi, tasyâbuh al-kalâm adalah kesamaan
dan kesesuaian perkataan, karena sebagiannya membetulkan
sebagian yang lain. Dengan pengertian seperti itulah Allah SWT
mensifati Al-Qur'an bahwa keseluruhan ayat-ayatnya adalah
mutasyâbihah seperti diterangkan dalam firman-Nya berikut ini:

ُْ َ َّ َ َ ْ َ َ لح
ََ ً َ َُ ً َ
َ
َ
)23( ... ِيث ِكتابا متشابِها مثاني
ِ اهلل نزل أحسن ا ِد

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran
yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang…" (Q.S. AzZumar 39: 23)
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Kitab Suci Al-Qur'an
seluruhnya mutasyâbih, dalam pengertian ayat-ayatnya satu sama
lain saling serupa dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan
kandungan isinya satu sama lain saling membenarkan. Inilah
yang dimaksud dengan at-tasyâbuh al-'âm atau tasyâbuh dalam arti
umum. 6
Dari uraian secara etimologis di atas jelaslah bahwa Al-Qur'an
seluruhnya adalah muhkam dan mutasyâbih. Tidak demikian halnya
jika kita menilainya dari segi terminologis, karena sebagian ayat-ayat
Al-Qur'an muhkamât dan sebagian lagi mutasyâbihât sebagaimana
disebutkan dalam dalam firman Allah berikut ini:

َُّ َ لذ
ٌ َ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ٌ مح
ُّات ُه َّن أُم
كتاب ِمنه آ َيات كم
ال
ك
ي
ل
ع
ل
ز
ن
أ
ي
هو ا
ِ
ِ
َ ُ َّ َ َ ٌ ْ َ ْ ُ ُ َ َّْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ لذ
َون ما
اب وأخر متشابِهات فأما ا ِ ين يِف قلوبِ ِهم زيغ فيت ِبع
ِ ال
ِ كت
ْ
ْ َ ْ َْ ْ َ ْ ُْ ََ ََ
ُاء تَأويله َو َما َي ْعلَ ُم تَأويلَ ُه إ اَّل اهلل
َ تشابه ِمنه ابتغ
ِ ِ ِ َ اء ال ِفتن ِة َواب ِتغ
ِ
ِ ِ

5

Al-Ashfahâni, Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur'an, hlm. 260.

6

Mannâ’al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an, hlm. 215.
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َّ َّ
ٌّ ُل
ْ
َ ُ َّ َ
َّ َ َ ُ ُ َ ْ ْ
آمنا بِ ِه ك ِم ْن ِعن ِد َر ِّبنَا َو َما يَذك ُر
اسخون يِف ال ِعل ِم يقولون
ِ والر
ْاَّ ُ ُ لأْ َلب
َ
)7( اب
ِإل أولو ا
ِ

"Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara
(isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamât. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an
dan yang lain (ayat-ayat) mutasyâbihât. Adapun orang-orang yang dalam
hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayatayat yang mutasyâbihât daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk
mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya
melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata:
"Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyâbihât, semuanya itu dari
sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya)
melainkan orang-orang yang berakal." (Q.S. Ali 'Imrân 3: 7)
Lalu apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyâbih
secara terminologis? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat
dalam mendefinisikannya. Bebeberapa di antaranya adalah sebagai
berikut:
1. Ayat-ayat muhkamât adalah ayat-ayat yang mudah diketahui
maksudnya, sedangkan ayat-ayat mutasyâbihât adalah ayat-ayat
yang hanya Allah sendiri yang tahu maksudnya.
2. Ayat-ayat muhkamât adalah ayat-ayat yang memiliki satu
pengertian saja, sedangkan ayat-ayat mutasyâbihât adalah ayatayat yang mengadung beberapa pengertian.
3. Ayat-ayat muhkamât adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat
diketahui secara langsung, tidak memerlukan lagi keterangan
lain. Sedangkan ayat-ayat mutasyâbihât adalah ayat-ayat yang
tidak dipahami kecuali setelah dikaitkan dengan ayat lain.7
4. Ayat yang muhkamât ialah ayat-ayat yang terang dan tegas
maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan
ayat-ayat mutasyâbihât adalah ayat-ayat yang mengandung
beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang
dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau
7
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ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui
seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib
misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka
dan lain-lain.8
Keempat definisi di atas dapat dirangkum semuanya dalam
sebuah definisi yang komprehensif   yaitu   "ayat-ayat muhkamât
adalah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat
dipahami dengan mudah, memiliki satu pengertian saja, dapat
diketahui secara langsung, tidak memerlukan lagi keterangan
lain. Sedangkan ayat-ayat mutasyâbihât adalah ayat-ayat yang
mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti
mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam,
tidak dipahami kecuali setelah dikaitkan dengan ayat lain; atau
ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti
ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya
ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain."
Kalau secara etimologis, muhkam dan mutasyâbih disebut
sebagai al-ihkâm al-'âm dan at-tasyâbuh al-'âm, maka muhkam dan
mutasyâbih secara terminologis ini disebut sebagai al-ihkâm al-khâsh
dan at-tasyâbuh al-khâsh.
Contoh ayat mutasyâbihah antara lain adalah ayat di bawah ini.
Allah SWT berfirman:

ُ َّ َّ
َالسم
َّ اهلل الذَّ ي َخلَ َق
َّاوات َوالأْ َ ْر َض ف س َّت ِة َأيَّامٍ ُثم
َ
ِ ُ ِإن َربك ُم
ِ ِي
ِ
ْ َعلَى
ُْ
َّ
ً
ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ َّ
ْ
ار ي ْطلبُه َح ِثيثا َوالش ْم َس
استَ َوى ال َع ْر ِش يغ يِش الليل انله
ُ انل
َ ج
َ َوم ُم َس َّخ َرات بأَ ْمره أَلاَ لهَ ُ الخْ َلْ ُق َوالأْ َ ْم ُر َتب
ُار َك اهلل
ُّ َوالْ َق َم َر َو
ِِ ِ ٍ
َ َر ُّب الْ َعالَم
)54( ني
ِ
8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah Al-Qur’an, 1983), hlm. 76.
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"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit
dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia
menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan
(diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan
memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam."
(Q. S. Al-'Araf 7: 54)
Penciptaan langit dan bumi dalam enam masa atau enam hari
dalam ayat di atas barangkali dapat diketahui maksudnya oleh
para ilmuwan setelah menyelidikinya secara mendalam, walaupun
interpretasinya bisa berbeda-beda. Tetapi bagian selanjutnya yaitu
pernyataan bahwa setelah penciptaan langit dan bumi dalam enam
masa, maka Allah SWT bersemayam di atas 'Arasy. Bagian ini hanya
Allah yang tahu maksudnya. Kata perkata kita bisa tahu artinya,
tetapi bagaimana maksudnya hanya Allah yang mengetahuinya.
Kita hanya wajib mengimaninya bahwa Allah SWT bersemayam di
atas 'Arasy tanpa bertanya kaifiyah atau teknisnya.

B. 	ASPEK-ASPEK TASYÂBUH
Aspek-aspek tasyâbuh (kesamaran makna) pada ayatayat mutasyâbihât dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi lafal ayat,
makna ayat, dan pada lafal dan makna ayat sekaligus. Di bawah ini
duraikan secara ringkas ketiga aspek tersebut:
1.

Tasyâbuh pada Lafal Ayat
Tasyâbuh terjadi disebabkan oleh karena kosakata (mufradât)
yang digunakan oleh Al-Qur'an tidak umum dipakai oleh
ًّ
bangsa Arab (gharîb) seperti penggunaan kata abban ( )أباdalam
Surat 'Abasa ayat 31:

ََ ً َ َ َ
ًّ
)31( وفا ِكهة وأبا

"Dan buah-buahan serta rumput-rumputan." (Q.S. 'Abasa 80: 31)
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Dua orang sahabat utama Abu Bakar ash-Shiddîq dan
'Umar ibn al-Khathâb tidak tahu makna kata abban tersebut.
Tatkala Abu Bakar ditanya apa makna kata itu, beliau menjawab:
"Langit mana yang akan menaungiku, bumi mana tempat aku
berpijak, jika aku katakan sesuatu   tentang Kitab Allah apaapa yang aku tidak punya ilmu tentangnya". Senada dengan
itu 'Umar juga menyatakan: "Kata fâkihah kita tahu, tetapi apa
maknanya abban?" Kemudian 'Umar melepaskan tongkat yang
ada di tangannya sambil berkata kepada dirinya sendiri: "Ini
bukan tugas 'Umar untuk menjelaskannya. Tidak ada salahmu
wahai putera ibunya Umar jika tidak mengetahui arti kata abban
ini." Lalu beliau berkata: "Ikuti sajalah apa yang jelas bagimu
dari Al-Qur'an. Mana yang tidak jelas maksudnya tinggalkan
saja."9
Makna abban baru diketahui setelah dihubungkan dengan
ayat berikutnya:

ْ َ َ ْ ُ َ ًَ َ ا
ُ
َ
ْ
)32( متاع لكم ولأِ نعا ِمكم

"Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu."
(Q.S. 'Abasa 80: 32)
Dari ayat ini baru jelas bahwa fâkihah (buah-buahan) adalah
kesenangan untuk kamu, sedangkan abban kesenangan untuk
binatang ternakmu. Berarti abban artinya adalah rumputrumputan untuk binatang ternak.
Di samping kosakata yang gharîb, tasyâbuh juga disebabkan
oleh karena kata yang digunakan bersifat musytarak (mempunyai
lebih dari satu pengertian), misalnya kata qurû' ( )قروءyang
terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

ُ َ َ ََ ْ ُ َ َّ َ ُ َ رَ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َّ َلا
ُ
)228( ... والمطلقات يتبصن بِأنف ِس ِهن ث ثة قرو ٍء

9
Abû al-Qâsim Jârullah Mahmûd ibn ‘Umar Az-Zamakhsyari al-Khâwarizmi, alKasysyâf ‘an Haqâiq at-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh at-Ta’wîl, (Beirut: Dâr al-Fikr,
1977), jilid IV, hlm: 704-705.
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"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali qurû'…" (Q.S. Al-Baqarah 2: 228)
Kata qurû' dalam bahasa Arab bisa berarti haidh dan bisa
juga berarti suci. Jika berarti haidh, maka masa iddah wanita
yang ditalaki oleh suaminya adalah tiga kali haidh. Tetapi jika
diartikan suci, maka masa iddahnya tiga kali suci. 10
Tasyâbuh juga bisa terjadi disebabkan oleh susunan kalimat
(tarkîb al-kalimat), baik kalimatnya ringkas, luas, atau karena
susunan kalimatnya. Untuk kalimat yang ringkas contohnya
adalah firman Allah dalam Surat An-Nisâ' ayat 3:

ْ ُ ََّ ْ ْ ُ ْ َ ا
ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َيْ َ َ ى
ْكم
ُ
كحوا ما طاب ل
ِ وإِن ِخفتم أل تق ِسطوا يِف التام فان
ُ ْ َ ََّ ِّ َ َ ْ ىَ َ ُلاَ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ا
ِمن النسا ِء مثن وث ث ورباع ف ِإن ِخفتم أل تع ِدلوا
ُ ُ َ ََّ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ىَ َ ا
)3( احدة أو ما ملكت أيمانكم ذلِك أدن أل تعولوا
ِ فو

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuanperempuan yang yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan (lain)
yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisâ' 4:3)
Sepintas lalu sukar memahami ayat ini, kenapa kalau takut
tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, justru disuruh
untuk menikah dengan perempuan yang baik-baik maksimal
sampai empat dengan syarat adil. Kalau khawatir tidak berlaku
adil, cukup satu saja. Kesukaran itu muncul karena susunan
kalimat ayat tersebut ringkas dan sangat padat (îjâz). Oleh sebab
itu untuk memahaminya ayat tersebut perlu diberi penjelasan
secukupnya dengan menambahkan keterangan sehingga
kalimatnya menjadi:
10 Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),
hlm. 157.
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وإن خفتم أال تقسطوا يف ايلتاىم لو تزوجتموهن فانكحوا
من غريهن ما طاب لكم من النساء
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
perempuan-perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininyanya,
maka nikahilah selain mereka perempuan-perempuan (lain) yang
kamu senangi…"
Dengan tambahan kalimat itu, akan lebih jelas dan mudah
dipahami maksud ayat tersebut, yaitu apabila seseorang
khawatir tidak berlaku adil terhadap anak yatim perempuan
yang di bawah asuhannya jika mengawininya, maka nikahilah
perempuan lain yang baik-baik…dst sampai akhir ayat. 11
Contoh tasyâbuh terjadi disebabkan oleh kalimatnya yang
luas ( )اإلطنابadalah firman Allah:

ْ َ لَيْ َس َك ِمثْ ِل ِه ي...
)11( ... ش ٌء

"…tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia…," (Q.S. AsySyûra 42:11)

Sepintas, tasybîh dalam ayat ini terulang dua kali, karena
setelah menggunakan alat tasybîh yaitu huruf kaf ( )كditambah
dengan mitsl ()مثل. Karena fungsi huruf kaf dan mitsl sama yaitu
mempersamakan sesuatu dengan yang lain, sehingga
pengertian menjadi ( ليس مثل مثله يشءtidak ada yang seperti
seperti-Nya). Menurut para mufassir, pengulangan alat tasybîh
pada ayat itu bukanlah sesuatu yang berlebih atau tidak
diperlukan, tapi befungsi untuk penguat (ta'kîd) sehingga
maksudnya menjadi: "Sungguh tidak ada sama sekali sesuatu
pun yang serupa dengan-Nya". Dalam pengertian harfiah pun,
yaitu tidak ada yang seperti seperti-Nya, bukan lah kelebihan
11 Lihat Abdul Djalal, Ulumul Qur’an, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hlm. 246-247;
Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, hlm. 157; Muhammad ‘Abd al-Azhîm
az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut: Dâr ‘Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah,
t.t.), Jld II, hlm. 174-175.
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kata, tetapi bermaksud menegaskan bahwa jika yang seperti
seperti-Nya tidak ada, maka tentu lebih-lebih lagi yang seperti
dengan-Nya.12
Contoh tasyâbuh terjadi disebabkan oleh susunan kalimatnya
yang tidak urut adalah firman Allah SWT berikut ini:

ًاب َول َ ْم جَيْ َع ْل لهَ ُ ع َوجا
َ َالحْ َ ْم ُد الذَّ ي أَن ْ َز َل علَىَ َعبْده الْكت
ِ ِ ِلهل
ِ
ِ ِِ
َِّ ِّ ً ُ ْ َ َ ْ ً َ ً ْ لدَ ُ ْ ُ َ ُ َ ر
َ ش ال ْ ُم ْؤمن
َني الذَّ ِ ين
َ
) قيما يِلن ِذر بأسا ش ِديدا ِمن نه ويب1(
ِِ
ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
ً
َ
َ
ً
)2( ات أن لهم أجرا حسنا
ِ ِيعملون الصالح
"Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya
Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dia tidak mengadakan kebengkokan di
dalamnya; Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan
siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira
kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh,
bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik." (Q. S. AlKahfi 18: 2)
Tasyâbuh dalam ayat ini terjadi karena penempatan kata
ّ
qayyiman ( )قيماtidak langsung setelah kata al-Kitâb ()الكتاب,
padahal kata qayyiman merupakan keterangan sifat dari kata
al-Kitab. Jika ditempatkan langsung sesudah al-Kitab akan
lebih mudah dipahami dan makna cepat ditangkap langsung
oleh pembaca dan pendengar. 13
2.

Tasyâbuh pada Makna Ayat
Tasyâbuh terjadi disebabkan oleh karena kandungan makna
ayat itu sendiri yang berbicara tentang hal-hal yang ghaib
seperti sifat-sifat Allah SWTdan hal-ihwal Hari Akhir mulai
dari kiamat, hari berbangkit, berkumpul di Mahsyar, hisab
dan timbangan sampai kepada pembalasan dengan surga dan

12
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an
(Jakarta: Lentera Hati, 2001), volume 12, hlm. 469
13 Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, II: 175: lihat juga Nashruddin
Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, hlm. 158.
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neraka. Hal-hal ghaib seperti itu, sekalipun tahu arti katakatanya, tetapi tentu saja akal manusia tidak bisa mengungkap
hakikat sifat-sifat Allah SWT dan hakikat hal-ihwal Hari Akhir.
Jadi jelas, tasyabuh bukan disebabkan oleh lafal yang gharîb
atau musytarak, bukan pula dari susunan kalimat, tetapi justru
dari kandungan makna ayat-ayat itu sendiri. Contoh ayat-ayat
mutasyabihat jenis ini sangat banyak dan mudah didapati
dalam Al-Qur'an sehingga tidak perlu dikutip di sini.
3.

Tasyâbuh pada Lafal dan Makna Ayat Sekaligus
Tasyâbuh terjadi disebabkan oleh karena lafal dan makna
ayat sekaligus. Contohnya adalah firman Allah berikut ini:

َّ ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ َْ ْ َ ُ َ َ َ لأ
َاس َوالحْ َ ِّج َولَيْس
ِ يسألونك ع ِن ا ِهل ِة قل يِه موا ِقيت لِلن
ُ ْ َ َْ ُّ َ ْ َ ْ ُ لبْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ ْبرَِّ َ َّ ى
كن ال م ِن اتق وأتوا
ِ ورها ول
ِ البرِ بِأن تأتوا ا يوت ِمن ظه
ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْلب
َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ
)189( ا يوت ِمن أبوابِها واتقوا اهلل لعلكم تف ِلحون

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji;
dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya,
akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa. Dan
masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertaqwalah
kepada Allah agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Baqarah 2: 189)

Orang-orang yang tidak faham tradisi orang Arab sebelum
Islam, tidak akan dapat memahami ayat ini. Diceritakan bahwa
beberapa orang Anshar jika berihram untuk haji, mereka tidak
akan masuk rumah atau tempat kediaman dari pintu. Jika
penduduk Madar, jika ihram membuat lobang di belakang
rumah, lalu keluar masuk dari lobang itu. Penduduk Wabar
lain lagi, mereka keluar masuk dari belakang tirai secara
sembunyi-sembunyi. Lalu turun ayat ini: "…bukanlah kebajikan
memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu
ialah kebajikan orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah
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itu dari pintu-pintunya; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu
beruntung."14
Tasyâbuh pada ayat ini terjadi karena lafalnya yang padat
(îjâz) dan juga dari segi maknanya sekaligus.

C.	SIKAP PARA ULAMA
MUTASYÂBIHÂT

TERHADAP

AYAT-AYAT

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah ayat-ayat
mutasyâbihât dapat diketahui oleh manusia atau tidak, atau
hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Perbedaan sikap tersebut
disebabkan oleh perbedaan cara membaca Surat Ali 'Imrân ayat 7
yang sudah dikutip di atas, lebih khusus lagi tentang di mana kita
berhenti membacanya pada potongan ayat berikut:

َ ُ َّ َ ُ ََّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ا
َّ َ َ ُ ُ َ ْ ْ
اسخون يِف ال ِعل ِم يقولون آمنا بِ ِه
ِ  وما يعلم تأ ِويله ِإل اهلل والر...
ٌّ ُل
ْ
)7( ... ك ِم ْن ِعن ِد َر ِّبنَا

"…Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orangorang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat
yang mutasyâbihât, semuanya itu dari sisi Tuhan kami…" (Q.S. Ali
'Imrân 3: 7)

Jika berhenti (waqaf) membacanya setelah lafzh al-Jalâlah Allah,
maka pengertiannya adalah tidak ada yang mengetahui ayat-ayat
mutasyâbihât itu kecuali hanya Allah SWT. Tetapi jika membacanya
diteruskan, artinya tidak berhenti setelah lafzh al-Jalâlah, maka
pengertiannya menjadi tidak ada yang mengetahui ayat-ayat
mutasyâbihât itu kecuali Allah SWT dan orang yang mendalam
ilmunya.
Dari sisi i'râb, perbedaan di atas disebabkan oleh perbedaan
dalam menilai apakah waw pada kata war râsikhûn huruf 'athaf
atau isti'nâf. Jika huruf huruf 'athaf maka war râsikhûn di'athafkan
14 Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, II: 176: lihat juga Nashruddin
Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, hlm. 161.
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kepada Allah. Dengan demikian pengertiannya tidak ada yang
mengetahui takwil ayat-ayat mutasyâbihat kecuali Allah dan
orang-orang yang mendalam ilmunya. Tetapi jika waw itu adalah
waw isti'naf, maka kata war râsikhûn adalah mubtada', sedangkan
khabarnya jumlah fi'liyah yaqûlûnan, maka berarti tidak ada yang
mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah SWT. Dan orang-orang
yang mendalam ilmunya akan menyatakan "Kami beriman kepada
ayat-ayat yang mutasyâbihât, semuanya itu dari sisi Tuhan kami…"
Menurut Mannâ' al-Qaththân, kedua pendapat di atas dapat
dikompromikan dengan merinci makna takwil. Takwil dapat
digunakan untuk menunjukkan tiga hal:
1. Takwil berarti memalingkan sebuah lafazh dari al-ihtimâl arrâjih (makna yang kuat) kepada al-ihtimâl al-marjûh (makna
yang lemah) karena ada dalil yang menghendakinya.
2. Takwil berarti tafsir, yaitu menjelaskan lafazh-lafazh sehingga
maknanya dapat dipahami.
3. Takwil berarti hakikat sesuatu yang disampaikan dalam
pembicaraan.
Para ulama yang berpendapat bahwa takwil ayat-ayat
mutasyâbihât hanya dapat diketahui oleh Allah SWT semata,
memahami takwil sebagai hakikat sesuatu. Misalnya tentang
hakikat Zat Allah SWT, bagaimana hakikat nama-nama dan sifatsifat Allah SWT, tentang Hari Akhir dan masalah-masalah ghaib
lainnya, hanya Allah SWT yang mengetahui hakikat sebenarnya.
Sedangkan para ulama yang memahami bahwa takwil ayatayat mutasyâbihât dapat diketahui juga oleh orang-orang yang
mendalam ilmunya, memahami bahwa takwil adalah tafsir yang
menjelaskan maksud kata-kata sehingga dapat dipahami.
Dengan demikian, tidak ada pertentangan atara dua pendapat,
yaitu antara yang membaca waqaf dan yang menyambungnya,
karena perbedaannya kembali kepada perbedaan pengertian
takwil. 15
15

Mannâ’al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an, hlm. 218-219..
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Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat mutasyâbihât yang makna
harfiyahnya sama dengan makna lafazh-lafazh yang biasa
digunakan oleh umat manusia, akan tetapi hakikatnya berbeda.
Misalnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Allah
Maha Mendengar, manusia juga mendengar. Allah Maha Melihat,
manusia juga melihat, Allah Berbicara, manusia juga berbicara. Arti
kata mendengar, melihat, dan berbicara dapat dipahami, tetapi
tentu bagaimana hakikat Allah Mendengar, Melihat dan Berbicara
hanya Allah SWT sendiri yang mengetahuinya. Contoh yang paling
sering dikutip dalam masalah ini adalah tentang firman Allah SWT
berikut ini:

ْ الرَّحمْ َ ُن علَىَ الْ َع ْرش
)5( استَ َوى
ِ

"(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. yang bersemayam di atas 'Arsy."
(Q.S. Thaha 20: 5)
Arti kata istawa dapat diketahui yaitu bersemayam. 'Arasy juga
dapat diketahui yaitu singgasana. Kedua kata itu biasa digunakan
dalam pembicaraan manusia. Tetapi bagaimana Allah SWT
bersemayam di atas 'Arasy, dan bagaimana hakikat 'Arasy itu tidak
ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah SWT. Dalam hal ini
lah terkenal ucapan Imam Malik tatkala beliau ditanya bagaimana
Allah SWT bersemayam di atas 'Arasy. Beliau berkata:

ُ ُّ َ ٌ َ ُ َ ْْ َ ُ َ ْ ُ ٌ َ ْ َ ْ ُ جَ ْ ُ ٌ َ لإ
الس َؤال
اجب و
ِ  وا ِ يمان بِ ِه و، والكيف مهول،" الاِ س ِتواء معلوم
ٌ ْ َُْ
عنه بِد َعة

"Al-Istiwâ' (bersemayam) sudah diketahui maknanya, bagaimana cara
istiwâ' itu tidak diketahui, beriman dengannya wajib, bertanya tentang
itu bid'ah".16
Sedangkan takwil dalam pengertian pertama yaitu memalingkan
sebuah lafazh dari al-ihtimâl ar-râjih (makna yang kuat) kepada
16
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al-ihtimâl al-marjûh (makna yang lemah) karena ada dalil yang
menghendakinya, adalah takwil yang tercela sebagaimana yang
dilakukan oleh sebagian ulama yang secara berlebihan mensucikan
Allah SWT dari segala sifat yang dianggap mereka sama dengan
sifat makhluk. Misalnya mereka takwilkan kata yad (tangan) dalam
firman Allah yadullah fauqa aidîhim (Q. S. Al-Fath 48: 10) dengan
kekuasaan (al-qudrah) karena khawatir kalau diartikan tangan
Allah nanti sama dengan tangan makhluknya. Tetapi mereka lupa,
bahwa kata qudrah juga dimiliki oleh manusia, bukankah manusia
juga mempunyai kekuatan. Jika dijawab bahwa kekuatan Allah
SWT berbeda dengan kekuatan manusia, harusnya demikian juga
mereka memahami tangan Allah, juga berbeda dengan tangan
manusia. 17

D. 	HIKMAH AYAT-AYAT MUTASYÂBIHÂT
Dari segi apakah bisa diketahui atau tidak, ayat-ayat
mutasyâbihât dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: 1. Ayatayat mutasyâbihât yang hanya dapat diketahui hakikatnya oleh
Allah SWT semata, seperti ayat-ayat tentang masalah-masalah
yang ghaib; 2. Ayat-ayat mutasyâbihât yang dapat diketahui oleh
siapa saja setelah mempelajarinya seperti ayat-ayat yang lafalnya
gharîb, musytarak, dan kalimatnya padat, luas atau karena susunan
kalimatnya; 3. Ayat-ayat mutasyâbihât yang tidak dapat diketahui
oleh orang awam, tetapi hanya dapat diketahui oleh para ulama
yang mendalam ilmunya. Masing-masing bagian dari Ayat-ayat
mutasyâbihât tentu ada hikmahnya.
Menurut Az-Zarqâni, keberadaan ayat-ayat mutasyâbihât
kelompok pertama, yaitu ayat-ayat mutasyâbihât yang hanya dapat
diketahui hakikatnya oleh Allah SWT semata seperti ayat-ayat
tentang masalah-masalah yang ghaib, memberikan kepada kita
lima hikmah sebagai berikut:

17

Mannâ’al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm Al-Qur’an, hlm. 219.
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1.

2.

3.

4.

5.
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Merupakan rahmat Allah SWT bagi umat manusia yang
lemah ini, yang tidak sanggup mengetahui segala sesuatu
secara keseluruhan. Jika semuanya diungkap hakikatnya oleh
Allah SWT, manusia tidak akan sanggup memikulnya. Oleh
sebab itu, Allah merahasiakan kapan datangnya hari Kiamat.
Jika manusia tahu Kiamat masih jauh, mereka akan malas
dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Tapi
sebaliknya, jika tahu Kiamat sudah dekat, mereka akan sangat
ketakutan menghadapinya. Begitu juga hikmah kenapa Allah
merahasiakan kepada setiap orang kapan ajalnya akan datang,
agar setiap orang selalu berusaha mengisi kehidupannya
dengan kebaikan dan menjauhi segala macam keburukan.
Sebagai ujian bagi umat manusia, apakah mereka akan beriman
dengan yang ghaib atau tidak? Bagi orang-orang yang dapat
petunjuk tentu mereka akan mengimaninya sekalipun tidak
tahu bagaimana hakikatnya. Tetapi bagi orang-orang yang
hatinya condong kepada kesesatan, mereka akan menolaknya.
Al-Qur'an mencakup dakwah terhadap orang awam dan
dakwah terhadap kaum intelektual. Orang awam hanya bisa
menerima sesuatu yang yang dapat ditangkap secara inderawi
terlebih dahulu. Jika tidak bisa ditangkap secara inderawi
terlebih dahulu mereka akan segera mengganggapnya tidak
ada. Oleh sebab itu Al-Qur'an menjelaskan hal-hal yang ghaib,
abstrak dengan pendekatan inderawi sehingga dapat diterima
oleh orang awam.
Sebagai bukti akan kelemahan manusia, hanya sedikit sekali
yang dapat diketahui oleh manusia betapapun mereka
bersungguh-sungguh untuk berusaha mengetahuinya. Hanya
Allah SWT sematalah yang mengetahui segala sesuatu. Dengan
demikian hilanglah kesombongan manusia, sehingga mereka
dapat tunduk dan patuh kepada Allah SWT.
Memberi peluang terjadinya perbedaan pemahaman terhadap
ayat-ayat Al-Qur'an. Jika sekiranya semua ayat-ayat Al-Qur'an
muhkamât, tentu hanya ada satu pemahaman, sedangkan
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pemahaman lain tertolak dengan sendirinya. Dengan terjadinya
keragaman pemahaman, terbuka ruang untuk dialog. Dengan
adanya dialog, pandangan yang batil dapat diketahui dan
kembali kepada pandangan yang benar. 18
Sedangkan untuk ayat-ayat mutasyâbihât kelompok kedua dan
ketiga, yaitu ayat-ayat mutasyâbihât yang dapat diketahui oleh
siapa saja setelah mempelajarinya seperti ayat-ayat yang lafalnya
gharîb, musytarak, dan kalimatnya padat, luas atau karena susunan
kalimatnya; dan ayat-ayat mutasyâbihât yang tidak dapat diketahui
oleh orang awam, tetapi hanya dapat diketahui oleh para ulama
yang mendalam ilmunya, memberikan kepada kita lima hikmah
juga sebagai berikut:
1. Menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Misalnya dari segi bahasa,
jika ayat-ayat mutasyâbihât itu dibahas lebih mendalam,
terungkaplah keindahan, ketelitian dan kehalusan bahasa
Al-Qur'an. Bermacam-macam aspek ilmu balaghah akan
terungkap seperti al-îjâz, al-ithnâb, al-musâwâh, at-taqdîm wa atta'khîr, adz-dzikr wa al-hadzf, al-haqîqah wa al-majâz dan lain-lain
sebagainya.
2. Memudahkan untuk menghafal dan menjaga Al-Qur'an,
karena ungkapan Al-Qur'an yang ringkas dan padat dapat
memuat bermagai macam segi dan aspek. Jika sekiranya semua
aspek dan segi itu diungkapkan secara jelas satu-satu tentu
akan berakibat Al-Qur'an akan sangat tebal, bisa berjilid-jilid
sehingga menyulitkan umat untuk menghafal dan menjaganya.
Dan juga kehalusan dan keindahan ungkapan-ungkapan AlQur'an membuat para pembacanya merasakan nikmat dan
lezat membacanya.
3. Mengungkap ayat-ayat mutasyâbihât lebih sulit dan lebih berat,
bertambah banyak kesulitan dalam mengungkapnya semakin
menambah banyak pahala yang didapat. Untuk masuk
18
Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, II: 178-180 dengan sedikit
perobahan redaksi. Point 3 adalah pendapat Fakhr ar-Râzi yang dikutip oleh AzZarqâni.
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surga memang memerlukan perjuangan sungguh-sungguh
sebagaimana firman Allah SWT:

َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ لج
َ َ َ َُّ لذ
ُ
أم ح ِسبتم أن تدخلوا ا نة ولما يعل ِم اهلل ا ِ ين جاهدوا
ُ ْ
َّ ك ْم َو َي ْعلَ َم
َ الصابر
)142( ين
ِمن
ِِ

" Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal
belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan
belum nyata orang-orang yang sabar." (Q.S. Ali 'Imran 3:142)
4.

5.

Untuk mengungkap makna ayat-ayat mutasyâbihât diperlukan
berbagai macam ilmu seperti ilmu bahasa—nahwu, sharf dan
balaghah—ushul fiqh dan lain sebagainya, sehingga keberadaan
ayat-ayat mutasyâbihât mendorong berkembangnya bermacammacam ilmu.
Untuk mengungkap ayat-ayat mutasyâbihât para pengkaji dan
peneliti memerlukan bantuan dalil-dalil akal, yang dengan
demikian dapat terbebas dari kegelapan taqlid. Seandainya
semua ayat-ayat Al-Qur'an muhkamât, tentu tidak diperlukan
bantuan dalil-dalil akal, sehingga akal pikiran akan terabaikan
perkembangannya. 19 

19
Az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, II: 178-180 dengan sedikit
perobahan redaksi. Point 3-5 adalah pendapat Fakhr ar-Râzi yang dikutip oleh AzZarqâni.
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Bab XIII

Munâsabah
Dalam Al-Quran
A. PENGERTIAN MUNÂSABAH
Secara etimologis al-munâsabah ( )املناسبةberasal dari mashdar
an-nasabu ( )النسبberarti al-qarâbah ()القرابة. Orang Arab mengatakan
fulân yunâsibu fulânan, fahuwa nasîbuhu maksudnya qarîbuhu.1 Kata
qaraba sendiri berarti dekat. Orang yang berasal dari nasab yang
sama disebut qarâbah (kerabat) karena kedekatannya. Dari kata
nasab itulah dibentuk menjadi al-munâsabah ( )املناسبةdalam arti almuqârabah ()املقاربة, kedekatan satu sama lain. Oleh sebab itu almunâsabah adalah sesuatu yang masuk akal, jika dikemukakan
kepada akal akan diterima. Mencari kedekatan antara dua hal
adalah mencari hubungan atau kaitan antara keduanya seperti
hubungan sebab akibat, persamaan, perbedaannya, dan hubunganhubungan lainnya yang bisa ditemukan antara dua hal.2
1
Al-Imâm al-‘Allâmah Abi al-Fadhal Jamâl ad-Dîn Muhammad ibn Mukarram Ibn
Manzhûr Lisân al-‘Arab,(Riyadh: Dâru ‘Âlam al-Kutub, 2003), jilid I, juz II, hlm. 252.
2
Al-Imâm Badr ad-Dîn Muhammad ibn Abdillah Az-Zarkasyi Al-Burhân fi ‘Ulûmil
Qur’an, (Riyadh: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 2003), jilid I, juz I, hlm. 35. Menurut as-Suyûthi,
di samping berarti al-muqârabah, al-munâsabah juga berarti al-musyakalah (keserupaan).
Lihat Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an
(Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2003), juz III, hlm. 323.
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Secara terminologis yang dimaksud dengan munâsabah adalah
mencari kedekatan, hubungan, kaitan, antara satu ayat atau
kelompok ayat dengan ayat atau kelompok ayat yang berdekatan,
baik dengan yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Termasuk
mencari kaitan antara ayat yang berada pada akhir sebuah surat
dengan ayat yang berada pada awal surat berikutnya atau antara
satu surat dengan surat sesudah atau sebelumnya.
Secara sederhana Mannâ' al-Qaththân mendefinisikan
munâsabah sebagai berikut:

وجه االرتباط بني اجلملة واجلملة يف اآلية الواحدة أو بني اآلية
ّ
. أوبني السورة والسورة،واآلية يف اآليات املتعددة
"Bentuk hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu
ayat, atau antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu kelompok ayat,
atau antara satu surat dengan surat yang lain." 3
Az-Zarkasyi memberi contoh munâsabah antara pembukaan
satu surat dengan akhir surat sebelumnya.
Misalnya pembukaan
َّلذ
َ ْ َ َْ لأ
ُ ْ ْلح
َ َّ َ َ َ
َ
Surat Al-An'âm dimulai dengan ات وا رض
ِ ا َمد لهلِ ِ ا ِ ي خلق السماو
(Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi) sangat
sesuai
ayat akhir Surat Al-Mâidah sebelumnya
َ ْ َ لأdengan
ُ ْ ُ
ْ
َ
َّ
َ
ات وا ر ِض
ِ ( لهلِ ِ ملك السماوKepunyaan Allah lah kerajaan langitْ dan bumi).
َ َ
ُ َ ك ال
Contoh lain pembukaan Surat Al-Baqarah dengan كتاب
ِ ) ذل1( الم
ِ
َلا
ْ ً ُ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
)2( ( ريب ِفي ِه هدى لِلمت ِقنيAlif lam mim. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada
keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa) menunjuk
َ ْ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ِّر
kepada ash-Shirâth pada Surat Al-Fâtihah اه ِدنا الصاط المست ِقيم
(Tunjukilah kami jalan yang lurus) seolah-olah tatkala mereka
meminta diberi petunjuk jalan yang lurus, langsung dijawab,
petunjuk menuju jalan yang lurus seperti yang kamu minta itu
adalah Al-Kitab (Al-Qur'an).4
3
Mannâ’ al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risalah,
1976), hlm. 97.
4

Az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulûm Al- Qur’an…, jilid I, juz I, hlm. 38.
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Contoh lain munâsabah adalah tentang firman Allah SWT
berikut ini:

َ َ
َّ
الس َما ِء كيْف
َ ْلأ
ََْ
ْ
ا ر ِض كيف

ََ لى
ْ الإْ بل َكيْ َف ُخل َق
) و ِإ17( ت
ِ
ِِِ
ََ لى
ْ َالجْ بَال َكيْ َف نُصب
) و ِإ19( ت
ِ
ِ ِ

ََ َلاَ َ ْ ُ ُ َ لى
أف ينظرون ِإ
ََ لى
ْ َ ُ
ِ) وإ18( رفِعت
ْ ح
َ ُسط
)20( ت
ِ

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia
diciptakan. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung
bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?" (Q.S.
Al-Ghâsiyah 88: 17-20)

Pertanyaannya, apa hubungan antara unta, langit, gunung
dan bumi pada empat ayat tersebut? Menurut Az-Zarkasyi,
hubungannya sangat jelas jika dilihat dari kebiasaan para
pengembala unta di padang pasir. Kehidupan mereka sangat
tergantung kepada ternak-ternak yang mereka gembalakan. Satu
hal yang sangat menjadi perhatian mereka adalah minuman untuk
unta-unta mereka tersebut. Harapan pertama adalah turunnya
hujan, oleh sebab itu mereka menengadah ke langit mengharapkan
turunnya hujan. Setelah itu mereka mencari tempat bernaung yaitu
daerah pegunungan. Mereka tidak bisa berlama-lama menetap
di suatu tempat, maka mereka akan pindah dari satu tempat ke
tempat lain di bumi ini. Itulah kaitan antara empat hal tersebut
dalam pikiran orang badui yang hidup dari menggembalakan
ternak di padang pasir.5
Tidak termasuk munâsabah apabila yang dicari adalah hubungan
antara satu ayat dengan ayat lain yang tidak berdekatan, karena hal
itu masuk kategori tafsir al-âyah bi al-âyah seperti Surat Al-An’âm
ayat 82 ditafsirkan oleh Surat Luqmân ayat 13. Allah SWT berfirman:

5

Az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulumil Qur’an…, jilid I, juz I, hlm.45.
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ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َّلذ
َ ََ َ ُ ْ ُ ْ ُ ئ
ْك ل َ ُه ُم الأْ َ ْم ُن َو ُهم
ُ
ول
أ
م
ل
ظ
ب
م
ه
ان
يم
إ
وا
س
ب
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ا ِ ين آمنوا ولم يل
َ
ْ
)82( ُمهتَ ُدون

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka
dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan
mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q. S. AlAn’âm 6: 82)

ُ َ ُْ َ َ ْ َ
ْ ِّن لاَ ت ُ رْش ْك باهلل إ َّن ر
ََّان لاِ ب ْ ِن ِه َو ُه َو يَ ِع ُظ ُه يَا ُب ي
الش َك
وإِذ قال لقم
ِِ ِ ِ
ٌ لَ ُظلْ ٌم َعظ
)13( يم
ِ

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu
ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah
benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqmân 31:13)
Tatkala mendengar Surat Al-An’âm 82 di atas, sebagian sahabat
merasa berat dan tidak akan sanggup menjadi orang yang beriman
karena, siapakah di antara mereka yang tidak pernah melakukan
kezaliman, paling tidak atas dirinya sendiri. Lalu Nabi menjelaskan
bahwa kezaliman yang dimaksud dalam ayat tersebut, bukanlah
seperti yang dipahami mereka, tetapi seperti yang dimaksudkan
oleh hamba Allah yang saleh yaitu Luqman: “...Sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".
Demikianlah penjelasan Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh
Bukhâri, Muslim at-Tirmidzi dan lain melalui sahabat Nabi
Abdullah ibn Mas’ûd.6
Jadi munâsabah didapat dengan cara penalaran semata-mata,
bukan dengan periwayatan. Dengan demikian diterima atau
tidaknya penalaran tersebut tergantung tingkat logikanya, semakin
logis tentu akan semakin dapat diterima. Ada ayat-ayat yang
mudah dipahami hubungannya satu sama lain, tetapi tidak sedikit
6
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an
(Jakarta: Lentera Hati, 2001), vol 4, hlm. 171.
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pula yang perlu pendalaman sehingga baru tampak munâsabah
nya. Bagi sebagian orang, bisa saja antara satu ayat dengan ayat
lain atau antara satu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang
berdekatan tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi bagi ulama
yang mendalaminya akan melihat hubungannya.
Ilmu munâsabah ini dinamai juga dengan ilmu tanâsub al-âyât wa
as-suwar.

B.	MACAM-MACAM MUNÂSABAH
1.

Munâsabah antara Satu Kalimat dengan Kalimat Sebelumnya
dalam Satu Ayat
Munâsabah jenis ini mencari hubungan atau kaitan antara
satu kalimat dengan kalimat sebelumnya dalam satu ayat.
Misalnya ayat berikut ini:

َ
َ ُ ْ َّ َُ ْ لى
ُ ْ ُ ََ لا
ُ ََْ
ْ
َ
هلل و تلقوا بِأي ِديكم ِإ اتلهلك ِة
ِ يل ا
ِ وأن ِفقوا يِف س ِب
ْ ُ ْ ُّ َُ َ ْ ُ َّ َ ح
َ
)195( يب المح ِس ِنني
ِ وأح ِسنوا ِإن اهلل

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat
baiklah, karena kesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik." (Q.S. Al-Baqarah 2: 195)
Apakah ada kaitan langsung antara perintah berinfak (Dan
belanjakanlah (harta bendamu di jalan Allah) dengan larangan
membinasakan diri (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu
sendiri ke dalam kebinasaan), atau masing-masing bagian dari
ayat tersebut berdiri sendiri? Kalau kita renungkan lebih
mendalam tentu akan ditemukan kaitan logis antara dua
bagian isi ayat tersebut. Apabila umat Islam—karena kikir atau
kurangnya kesadaran akan pentingnya peranserta aktif setiap
orang dalam pendanaan semua amal usaha dan perjuangan
umat—tidak mau menyumbangkan sebagian harta bendanya
untuk perjuangan, maka tentu saja perjuangan itu tidak akan
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berhasil. Apabila perjuangan tidak berhasil, dampak negatifnya
juga akan dirasakan oleh umat itu sendiri. Umat Islam akan
tetap miskin, tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi, kalah bersaing dengan umat-umat lain, dan
pada akhirnya tidak tertutup kemungkinan mereka akan
dijajah, sekalipun tidak lagi dalam bentuk penjajahan fisik,
tapi ekonomi, politik dan budaya. Hal itu berarti umat Islam
yang tidak mau berinfak sengaja menghancurkan diri mereka
sendiri.7
2.

Munâsabah antara Satu Ayat dengan Ayat Sesudahnya
Munâsabah jenis ini mencari hubungan antara satu ayat
dengan ayat sesudahnya. Misalnya hubungan antara Surat AlIsrâ' ayat 1 dan 2. Allah SWT berfirman:

َُّ ْ َ َ لذ
َلحْ َ َ لى
ْ َ
ًَ ْ يَ ْلا
َْسر
ْ
َ
َ
حان ا ِ ي أ ى بِعب ِد ِه ل ِمن المس ِج ِد ا رامِ ِإ
سب
َ َال ْ َم ْسجد الأْ َقْ ىَص الذَّ ِ ي ب
َار ْكنَا َح ْولهَ ُ ل ِ رُن َي ُه ِم ْن آيَاتِنَا إنَّه ُهو
ِ ِ
ِ
ِ
ُ السم
َّ
ُ يع البْ َص
)1( ري
ِ
ِ

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu
malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami
berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian
dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha
mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q. S. Al-Isrâ' 17:1)

ََّ سرْ َ َ َ ا
ُ ُ َْ َ َ َ
ً
وجعلناه هدى لبِ يِن إِ ا ِئيل أل
)2(

ََ َ ْ َ ُ ى
َوس الْكتَاب
وآتينا م
ِ
ًَ لا
ُ َّ َ
ُ ْ
و ِكيون
د
ن
م
وا
ذ
تت ِخ
ِ
ِي

"Dan Kami berikan kepada Musa Kitab (Taurat) dan Kami jadikan
Kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman): "Janganlah
kamu mengambil penolong selain Aku." (Q. S. Al-Isrâ' 17:2)
7
Yunahar Ilyas, Cakrawala Al-Qur'an Tafsir Tematis tentang Berbagai Aspek Kehidupan
(Yogyakarta: Itqan Publishing, 2011), hlm. 200.
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Apa hubungan antara peristiwa 'Isra' Nabi Muhammad
SAW yang disebutkan pada ayat pertama dengan diberikannya
kitab Taurah kepada Nabi Mûsa AS pada ayat yang kedua?
Menurut Quraish Shihab, ayat pertama menyebutkan anugerah
Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Yang mengisra'kan
beliau dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan ayat kedua
menyebutkan anugerah-Nya kepada Nabi Mûsa AS Yang
mengisra'kan beliau dari Mesir ke negeri yang diberkati pula
yaitu Palestina tetapi memakan waktu yang lama. Penyebutan
Nabi Mûsa juga mempunyai kaitan yang sangat jelas dengan
peristiwa Isra' dan Mi'raj, karena beliau yang berulangulang mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW memohon
keringanan atas kewajiban shalat 50 kali sehari semalam.8
3.

Munâsabah antara Kelompok Ayat dengan Kelompok Ayat
Sebelumnya
Munâsabah jenis ini mencari hubungan antara satu kelompok
ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Misalnya Surat AlBaqarah ayat 1-20 tentang beberapa kategori manusia ditinjau
dari segi keimanannya. Ayat 1-5 berbicara tentang orang-orang
yang bertaqwa yaitu orang-orang yang memadukan dalam
diri mereka aspek Iman, Islam dan Ihsan. Ayat berikutnya 6-7
berbicara tentang orang-orang kafir, yaitu orang yang lahir
batin mengkari Allah SWT. Ayat selanjutnya 8-20 berbicara
tentang orang-orang munafiq, yang di luar mengaku beriman,
tetapi di dalam mengingkari Allah SWT.

4.

Munâsabah antara
Sebelumnya

Awal

Surat

dengan

Akhir

Surat

Munâsabah jenis ini mencari hubungan antara awal satu
surat dengan akhir surat sebelumnya, misalnya awal Surat AlHadîd dengan akhir Surat Al-Wâqi'ah. Allah SWT berfirman:

8

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol 7, hlm. 407.
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َْ لأْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ لح
َ
َ َّ َ
ُ
َ َ َّ
َ
)1( كيم
ِ ات وا ر ِض وهو الع ِزيز ا
ِ سبح لهلِ ِ ما يِف السماو

"Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih
kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). dan dialah yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Hadid 57: 1)

ْ َ ِّ َ ْ ْ ِّ َ َ
َ
)96( يم
ِ فسبح بِاس ِم ربك الع ِظ

"Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha
besar." (Q.S. Al-Wâqi'ah 56: 96)

Ayat akhir Surat Al-Wâqi'ah berisi perintah untuk bertasbih
(Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha
Agung), sedangkan ayat pertama Surat Al-Hadîd menyatakan
telah (Bertasbih kepada Allah semua yang berada di langit dan
yang berada di bumi). Terlihat ada keserasian antara dua ayat
tersebut. 9
5.

Munâsabah antara Satu surat dengan Surat lainnya
Munâsabah jenis ini mencari hubungan antara nama satu
surat dengan nama satu surat sebelum dan sesudahnya,
hubungan antara kandungan satu surat dengan surat
berikutnya, hubungan antar akhir surat dengan awal surat
berikutnya. Salah satu contohnya adalah munâsabah antara
Surat Al-Fâtihah dan Surat Al-Baqarah dari segi nama. Di
antara isi penting Surat Al-Fâtihah adalah tentang Tauhid, baik
dari segi rubûbiyah, mulkiyah maupun ilâhiyah-Nya. Dengan
doktrin Tauhid, seseorang dilarang menuhankan apa dan siapa
pun selain Allah SWT termasuk menuhankan Al-Baqarah
sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israil di bawah inisiatif
as-Samiri. Guna melakukan pembinaan dan mempertahankan
Tauhid secara konsekuen diperlukan pembinaan dalam
keluarga. Dan salah satu keluarga yang menjadi teladan
adalah keluarga 'Imrân (Ali 'Imrân). Salah satu sebab penting

9

Az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulumil Qur’an…, jilid I, juz I, hlm. 38.
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keberhasilan sebuah keluarga adalah peran kaum perempuan
(An-Nisâ') terutama ibu. Sebuah keluarga tentu memerlukan
kecukupan ekonomi terutama untuk makan dan minum.
Makanan dan minuman yang dibutuhkan tentu saja makanan
yang halal lagi baik dan bergizi seperti diisyaratkan dalam
Surat Al-Mâidah yang berarti hidangan makanan.10

C. BENTUK-BENTUK MUNÂSABAH
Dilihat dari segi bentuk hubungan antara satu kalimat dengan
kalimat berikutnya dalam satu ayat, atau bentuk hubungan antara
satu ayat dengan ayat berikutnya, maka munâsabah dapat dibagi
dalam kategori berikut ini.
1.

Zhâhir al-Irtibâth
Adakalanya hubungan antara satu kalimat dengan kalimat
berikutnya atau satu ayat dengan ayat berikutnya tampak nyata.
Adakalanya kalimat atau ayat yang kedua bisa berupa ta'kîd
(penegasan), tafsîr (penjelasan), i'tirâdh (bantahan), atau tasydîd
(penekanan) terhadap kalimat atau ayat yang pertama. Satu
bagian ayat tergantung dengan bagian sebelumnya, tidak bisa
dipisahkan, satu ayat tergantung dengan ayat sesudahnya, juga
tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan maknanya menjadi
tidak sempurna, bahkan bisa menimbulkan pemahaman yang
keliru. Misalnya ayat 4 Surat Al-Mâ'ûn:

َ ِّفَ َويْ ٌل للْ ُم َصل
)4( ني
ِ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat," (Q. S. AlMâ'ûn 107:4)

10
Baca Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2004), hlm. 170. Tidak hanya mencari munâsabah nama antara satu surat saja,
Amin Summa juga merangkai dengan sangat menarik sehingga menjadi urut-urutan
yang logis nama-nama Surat Al-Qur'an secara keseluruhan mulai dari Surat Al-Fâtihah
sampai Surat An-Nâs. Lihat buku yang sama mulai halaman 170-192.
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Bagaimana mungkin orang-orang yang shalat akan celaka?
Ayat tersebut baru bisa dipahami dengan benar apabila
diteruskan dengan ayat-ayat selanjutnya:

َلا
َ ُ َ ُ ْ ُ َ َّلذ
َ ُ
َ ُ َ َّلذ
)٦( اءون
)ا ِ ين هم ير٥( ين ه ْم ع ْن َص تِ ِه ْم َساهون
ِ ا
َ ُ َْ َ َُْ ََ
)٧( اعون
ويمنعون الم
"(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya; orang-orang yang
berbuat riya; dan enggan (menolong dengan) barang berguna."
(Q. S. Al-Mâ'ûn 107:5-7)
2.

Khafiy al-Irtibâth
Adakalanya hubungan antara satu kalimat dengan kalimat
berikutnya atau antara satu ayat dengan ayat berikutnya tidak
tampak nyata. Masing-masing berdiri sendiri, tidak tergantung
dengan kalimat atau ayat sesudahnya. Kesempurnaan makna
kalimat pertama atau ayat pertama tidak tergantung dengan
kalimat atau ayat berikutnya. Kalau dipisahkan maknanya
tetap sempurna. Irtibâth jenis ini hanya dapat diketahui setelah
dikaji dan didalami dengan baik.
Ada dua bentuk irtibâth yang tidak tampak ini. Pertama,
irtibâth ma'thûfah, dan kedua, irtibâth ghairu ma'thûfah. Masingmasing akan dijelaskan di bawah ini:
a.

Irtibâth Ma'thûfah
Irtibâth antara satu bagian dengan bagian lain dari ayat
menggunakan huruf 'athaf. Bagian kedua bisa berupa nazhîr
(bandingan) dan syarîk (mitra) dari bagian sebelumnya
dan bisa juga berupa al-madhâdhah (lawan katanya). Untuk
nazhîr (bandingan) dan syarîk (mitra) seperti dalam dua
contoh berikut ini:

َ الس
َّ ُه َو الذَّ ي َخلَ َق
َّاوات َوالأْ َ ْر َض ف س َّت ِة َأيَّامٍ ُثم
َ
م
ِ
ِ ِي
ِ
َ
ْلأ
ْ
َ
َعلَى
ْ َيخ
َْ
ْ
ال َع ْر ِش يعل ُم َما يَ ِل ُج يِف ا ْر ِض َو َما ُر ُج
استَ َوى
ُ
ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْْ َ َ َ َنز
يها َوه َو َم َعك ْم
ِمنها وما ي ِ ل ِمن السما ِء وما يعرج ِف
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َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ َْ
َ
ٌ
)4( أين ما كنتم واهلل بِما تعملون ب ِصري

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa:
Kemudian Dia bersemayam di atas ársy. Dia mengetahui apa
yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya
dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya.
Dan Dia bersama kamu di mama saja kamu berada. Dan Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Hadîd 57:4)

Kata kerja ( يلجmasuk) dalam ayat di atas adalah
bandingan atau nazhîr dari kata kerja ( خيرجkeluar). Begitu
juga kata kerja ( يزنلturun) adalah bandingan dari kata kerja
( يعرجnaik). Tampak dalam ayat di atas bagaimana kaitan
antara kalimat apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang
keluar daripadanya; dan kaitan antara apa yang turun dari
langit dan apa yang naik kepada-Nya, sehingga kalimatnya
menjadi sangat serasi.11

ً َ ْ َ ُ ََ َ ْ ً َ َ ً َ ُ َ َ ُ له
ُ ْ ُ ََّ ْ َ لذ
من ذا ا ِ ي يق ِرض اهلل قرضا حسنا فيضا ِعفه أضعافا
َ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ ً َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ي
)245( ك ِثرية واهلل يق ِبض ويبسط وإِل ِه ترجعون

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah
akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan
lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan
melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."
(Q.S. Al-Baqarah 2: 245)
Kata kerja ( يقبضmenyempitkan) dalam ayat di atas
adalah bandingan atau nazhîr dari kata kerja يبصط
(melapangkan). Tampak dalam ayat di atas bagaimana
kaitan antara kalimat Allah menyempitkan dengan kalimat
melapangkan (rezki). Sehingga kalimatnya menjadi sangat

11 Az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulumil Qur’an…, jilid I, juz I, hlm. 40. Lihat juga
Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an, hlm. 149.
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serasi.12
Sedangkan untuk al-madhâdhah (lawan katanya) dapat
dilihat contohnya pada ayat-ayat yang menyebut rahmah
setelah azab, raghbah (dorongan melakukan sesutu)
setelah ruhbah (ancaman untuk tidak melakukan sesuatu).
Sudah menjadi kebiasaan Al-Qur'an, setelah menyebut
hukum tertentu Al-Qur'an menyebut sesudahnya janji
pahala dan ancaman dosa agar menjadi pendorong untuk
melaksanakan hukum yang disebutkan sebelumnya.
Kemudian menyebut ayat-ayat tauhid (mengesakan Allah
SWT) dan tanzîh (memahasucikan Allah SWT) agar manusia
mengetahui keagungan Allah Yang Maha memerintah
dan Maha melarang. Contoh-contoh munâsabah jenis ini
banyak terdapat dalam Surat Al-Baqarah, An-Nisâ' dan AlMâidah.13
Salah satu contohnya adalah setelah menjelaskan
panjang lebar hukum waris dalam Surat An-Nisa' ayat 7-12,
lalu Allah menyampaikan janji dan ancaman pada ayat 13
dan 14. Allah SWT berfirman:

َّ َ ُ ْ ْ ُ ُ ََ َ َ ُ له
ُ ُ ُ َ ْ
ُود اهلل َو َم ْن ي
ات
ن
ج
ه
ل
خ
د
ي
و
س
ر
و
اهلل
ع
ط
تِلك حد
ِ
ِ
ٍ
ِِ
َ ََ َ َ
َ ُ َ ْ َ ْْ تحَ ْ َ لأ
ْ َج
ُك الْ َف ْو ُز الْ َعظيم
ل
ذ
و
ا
يه
ف
ين
ا
خ
ار
ه
ن
ا
ا
ه
ت
ن
م
ي
ر
ِ
ِ
ِ
ِلد
ِ
ِ
ِ
ِت
َ ُ ُ َّ َ َ َ َ ُ ََ َ َ ُ له
َْ
ً َود ُه يُ ْدخلْ ُه ن
ارا
) َو َم ْن يع ِص اهلل ورسو ويتعد حد13(
ِ
ٌ يها َولهَ ُ َع َذ
َ َخا ً ا ف
ٌ اب ُمه
)14( ني
ِ ِلد
ِ

" (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari
Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya
Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya
sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah
kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai
12

Az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulumil Qur’an…, jilid I, juz I, hlm. 40.

13

Az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulumil Qur’an…, jilid I, juz I, hlm. 40
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Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,
niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia
kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (Q.S.
An-Nisâ' 4: 13-14)
Ada juga jenis irtibâth ma'thûfah yang lebih sulit
diketahui kecuali dengan melakukan penelitian lebih
mendalam.Misalnya Surat Al-Baqarah ayat 189:

َّ ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ َْ ْ َ ُ َ َ َ لأ
ِّلناس َوالحْ َج
ِ ِ يسألونك ع ِن ا ِهل ِة قل يِه موا ِقيت ل
َ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ لب
َِّوت م ْن ُظ ُهور َها َولَك َّن الْبر
وليس البرِ بِأن تأتوا ا ي
ِ
ِ
ِ
ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َْ َّ ىَ َ ْ ُ لب
ُ َّ َ َ َ
ْكم
م ِن اتق وأتوا ا يوت ِمن أبوابِها واتقوا اهلل لعل
َ ُ ُْ
)189( حون
تف ِل
"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah:
"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan
(bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumahrumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan
orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari
pintu-pintunya; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu
beruntung." (Q.S. Al-Baqarah 2: 189)
Pertanyaannya, apa hubungan antara bulan sabit
sebagai tanda waktu ibadah haji dengan mendatangi
rumah-rumah dari belakangnya? Menurut az-Zarkasyi
jawabannya bisa dalam beberapa segi:
a. Jika mereka mempertanyakan apa hikmah bulan yang
pada mulanya terlihat seperti sabit, kecil, tetapi dari
malam ke malam ia membesar sehingga mencapai
purnama, maka dijawab bahwa apa pun yang
dilakukan Allah SWT pasti ada hikmah dan mashlahah
bagi hamba-hamba-Nya. Sehingga tidak perlu kamu
mempertanyakannya. Yang perlu dipertanyakan
adalah perbuatan yang kamu kira baik padahal tidak
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b.

c.

ada baiknya yaitu mendatangi rumah dari belakangnya
waktu kamu dalam ihram haji.
Penyebutan kebiasan salah mereka memasuki rumah
bukan dari pintunya tatkala haji sebagai bentuk istithrâd
(rangkaian yang teratur) dari tema pembicaraan
sebelumnya yaitu tentang waktu-waktu pelaksaan haji.
Maka perbuatan mereka mendatangi rumah bukan dari
pintunya jika berhaji itu adalah penjelasan lanjutan dari
tema sebelumnya. Harusnya mereka mempertanyakan
hal ini bukan mempertanyakan tentang bulan sabit.
Sebagai tambahan jawaban, kebajikan itu tidak
ditentukan oleh cara masuk rumah, tetapi ditentukan
oleh ketaqwaan kepada Allah SWT.
Penyebutan kebiasaan salah mereka memasuki rumah
dari belakang itu sebagai tamtsîl (perumpamaan)
atas kesalahan mereka bertanya. Harusnya mereka
memasuki rumah dari pintunya, bukan dari belakang.
Begitu juga harusnya mereka tidak mempertanyakan
hikmah perbuatan Allah tentang bulan sabit, karena
semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya.
Mempertanyakannya berarti meragukannya.14

b. Irtibâth Ghairu Ma'thûfah
Jika irtibâth antara satu bagian dengan bagian lain
dari ayat atau antara satu ayat dengan ayat berikutnya
tidak menggunakan huruf 'athaf maka dalam hal ini untuk
mencari munâsabah nya harus dicari qarain maknawiyah,
petunjuk-petunjuk yang didapat dari pengertian maknanya.
Petunjuk-petunjuk maknawiyah yang bisa digunakan antara
lain adalah:
1. At-Tanzhîr
Dicari bandingan (nazhîr) antara satu ayat dengan
ayat lainnya, misalnya dalam Firman Allah berikut ini:
14
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ً َ َّ َ ِّ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ لح
َيقا ِمن
كما أخرجك ربك ِمن بي ِتك بِا ق وإِن ف ِر
َ ُ َْ ُ ْ َ َ ا
)5( ني لك ِرهون
المؤ ِم ِن
"Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu
dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari
orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya." (Q.S.
Al-Anfâl 8:5)

Pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan tentang
rampasan perang, bagaimana para sahabat pasukan
perang Badar berselisih pendapat tentang pembagian
harta rampasan perang. Kemudian pembagian harta
rampasan perang itu diserahkan kepada Rasulullah
SAW sekalipun mereka tidak menyukainya. Allah
SWT menyuruh mereka bertaqwa dan memperbaiki
hubungan sesama mereka serta taat kepada Allah SWT
jika mereka benar-benar beriman. Lalu dijelaskan sifatsifat orang beriman, diakhiri dengan pernyataan:

ٌ َ َ َ ْ ُ َ ًّ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ َُ ئ
ْات عنْ َد َر ِّبهم
ولك هم المؤ ِمنون حقا لهم درج
ِ أ
ِ
ِ
ٌ َو َم ْغف َر ٌة َور ْز ٌق َكر
)4( يم
ِ
ِ
ِ

"Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya.
mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi
Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia."
(Q.S. Al-Anfâl 8:5)
Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa keadaan itu,
yaitu ketidak sukaan mereka tatkala pembagian harta
rampasan perang itu diserahkan kepada Rasulullah
SAW sama dengan ketidaksukaan sebagian mereka
waktu Allah memerintahkan kepada Nabi untuk
keluar dari rumah beliau memimpin pasukan untuk
mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu
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Sufyân. Padahal ternyata perang Badar memberikan
berkah yang banyak kepada mereka, mendapatkan
kemenangan dan harta rampasan perang. Jadi mereka
dituntut untuk patuh kepada Rasulullah SAW dalam
pembagian harta rampasan perang, sebagaimana
sebelumnya mereka diminta patuh untuk keluar
menuju Badar. Pasti kepatuhan itu akan membawa
kebaikan yang banyak buat mereka. 15
2.

Al-Madhâdhah
Petunjuk makna lain yang dapat digunakan
untuk mencari munâsabah antara ayat yang tidak ada
huruf 'athafnya adalah dengan mencari sisi lawannya.
Contohnya ayat 6 Surat Al-Baqarah:

َ
ْاء َعلَيْه ْم أَأَن ْ َذ ْر َت ُه ْم أَ ْم لَم
ٌ ك َف ُروا َس َو
ِ
َ ْ
)6( يُؤ ِمنُون

َ ِ َّإ َّن الذ
ين
ِ
َُ ْ ْ ُ ْ لا
تن ِذرهم

"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka,
kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan,
mereka tidak juga akan beriman." (Q.S. Al-Baqarah 2: 6)

Di awal Surat disebutkan tentang Kitab Suci AlQur'an, dan sikap orang-orang beriman yang mendapat
petunjuk dari Allah SWT. Setelah itu dijelaskan sikap
yang berlawanan, yaitu sikap orang-orang yang kafir
yang mengingkarinya.16
3.

Al-Istidhrâd
Kaitan antara satu ayat dengan ayat sebelumnya
dapat dilihat dari sisi istithrâd, seperti dalam contoh
berikut ini:

15

As-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, juz III, hlm. 324.

16

As-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, juz III, hlm. 325.
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ُ ْ َ
ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ لن
ً
ْكم
ْ
ُ
َ
َ
ِاري سوآت
ِ يا ب يِن آ َدم قد أنز ا عليكم لبِ اسا يو
َ ْ َ َ ٌ َْ ً َ ُ َّ ْ َ َ َ َير
هلل
ِ ات ا
ِ و ِريشا ولبِ َاس اتلقوى ذلِك خ ذلِك ِمن آي
َّ َ
َ َّ َّ
)26( ل َعل ُه ْم يَذك ُرون
"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan
kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian
indah untuk perhiasan. dan pakaian taqwa itulah yang paling
baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda
kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."
(Q.S. Al-'Arâf 7: 26)
Ayat ini merupakan penjelasan lebih lanjut
(istithrâd) dari ayat sebelumnya. Sebelumnya
diceritakan bagaimana Adam dan Hawa setelah
tergoda oleh syaithan terbuka aurat keduanya, lalu
berusaha menutupinya dengan daun-daun surga.
Dalam ayat 26 ini dijelaskan tiga fungsi pakaian yaitu
untuk menutup aurat, untuk perhiasan, dan untuk
menunjukkan ketaqwaan.
4.

At-Takhallush
Mirip dengan ishtidhrad adalah takhallush, yaitu
perpindahan dari pembicaraan semula kepada
pembicaraan lain tanpa dirasakan oleh pembaca,
karena begitu dekatnya isi pembicaraan kedua dengan
yang pertama. Menurut az-Zamakhsyari, contoh yang
paling baik untuk takhallush adalah Surat An-Nur ayat
35.

َاوات َوالأْ َ ْرض َمثَ ُل نُوره َكم ْش اَكة فيها
َ َ َّ ُ ُ ُ
ِ
ِ ٍ
ِ ِِ
ِ اهلل نور السم
ٌ َم ْصب
َ الز َج
َ اح ف ُز َج
ُ َاح الْم ْصب
ٌاج ُة َك َأ َّن َها َك ْو َكب
ُّ اج ٍة
ِ
ِ
ِي
َُ ِّ ٌّ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ لاَ شرَ ْ َّ َ لا
ِقي ٍة و
دري يوقد ِمن شجر ٍة مبارك ٍة زيتون ٍة
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ُ َ َ َّ ْ َ
ٌ ُار ن
ٌ َاد َزيْتُ َها يُض ُء َول َ ْو ل َ ْم َت ْم َس ْس ُه ن
ور
غربِي ٍة يك
ِي
َْ ْ َ َ ُ َ َ ر
ْ َ ُ َعلَى
ُ ض ُب
ُ
ُ
اهلل
ي
و
اء
ش
ي
ن
م
ه
ور
اهلل
ي
د
ه
ِ ِ ِلن
ِ ور ي
ِ
ٍ ن
ََ ُ ُ ِّ ي
َّ َ َ ْ َ ْلأ
َ
ٌ
ْ
)35( اس واهلل بِكل ش ٍء ع ِليم
ِ ا مثال لِلن

"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.
perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang
yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita
itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang
bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak
dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang
tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di
sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir
menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas
cahaya (berlapis-lapis). Allah membimbing kepada cahayaNya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah
Maha mengetahui segala sesuatu." (Q. S. An-Nûr 24: 35)
Ada 5 takhallush dalam ayat ini. Setelah menjelaskan
sifat cahaya (nûr) dan perumpamaannya, lalu berpindah
kepada pembicaraan tentang kaca (zujâzah) dan sifatnya,
kemudian kembali pembicaraan tentang cahaya
dan minyak yang membuatnya menyala, kemudian
berpindah kepada pembicaran tentang pohon (syajarah),
kemudian berpindah lagi kepada pembicaraan tentang
sifat minyak (zait), kemudian berpindah lagi kepada
sifat cahaya (nûr) yang berlipat ganda, kemudian
berpindah kepada pembicaraan tentang nikmat-nikmat
Allah SWT berupa petunjuk kepada siapa saja yang
dikehendaki-Nya.17

17

Az-Zarkasyi, Al-Burhân fi ‘Ulumil Qur’an…, jilid I, juz I, hlm. 43..
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D.	URGENSI
QUR'AN

MUNÂSABAH DALAM PENAFSIRAN AL-

Kajian tentang munâsabah sangat diperlukan dalam penafsiran
Al-Qur'an untuk menunjukkan keserasian antara kalimat dengan
kalimat dalam satu ayat, keserasian antara satu ayat dengan ayat
berikutnya, bahkan juga keserasian antara satu surat dengan surat
berikutnya. Tatkala menemukan ayat-ayat yang sepertinya tidak
punya kaitan sama sekali, sebagian orang yang tidak mengerti
munâsabah akan langsung mempertanyakan kenapa penyajian
Al-Qur'an melompat-lompat dari satu masalah ke masalah lain,
atau dari satu tema ke tema lain secara tidak sistematis. Setelah
mengetahui munâsabah, tentu orang yang terburu-buru menilai
seperti itu akan segera menarik pandangannya dan menyadari
betapa Al-Qur'an tersusun dengan sangat serasi dan sistematis,
tetapi tentu saja berbeda dengan sistematika buku-buku dan karya
ilmiyah buatan manusia.
Menurut as-Suyuthi, ilmu munâsabah adalah ilmu yang sangat
penting dalam penafsiran Al-Qur'an, tetapi hanya sedikit di antara
para mufassir yang memberikan perhatiannya karena ilmu ini
sangat memerlukan ketelitian dan kejelian. Di antara mufassir
yang banyak memberikan perhatian terhadap ilmu munâsabah
adalah Imam Fakhruddîn ar-Râzi. Ar-Râzi menyatakan, sebagian
besar rahasia yang tersembunyi dari Al-Qur'an tersimpan dalam
persoalan urutan surat dan ayat serta kaitan antara satu sama lain.
Khusus tentang Surat Al-Baqarah, ar-Râzi menyatakan bahwa siapa
saja yang memperhatikan rahasia susunan ayat-ayat dalam Surat ini
akan mengetahui bahwa Al-Qur'an, tidak hanya mukjizat dari segi
kefasihan lafal-lafalnya dan kehebatan isinya, tetapi juga mukjizat
dari segi susunan surat dan ayat-ayatnya. 18
Ada tiga arti penting dari munâsabah sebagai salah satu metode
dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Pertama, dari sisi
balâghah, korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan ayat-ayat Al18

As-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an, juz III, hlm. 322-323.
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Qur'an utuh dan indah. Bila dipenggal maka keserasian, kehalusan,
dan keindahan kalimat yang teruntai didalam setiap ayat akan
menjadi hilang. 19
Kedua, ilmu munâsabah dapat memudahkan orang dalam
memahami makna ayat atau surat. Tanpa memahami kaitan antara
satu kalimat dengan kalimat berikutnya dalam satu ayat, atau
kaitan antara satu ayat dengan ayat berikutnya, bisa saja seorang
yang membaca Al-Qur'an tidak dapat menangkap keutuhan makna,
bahkan dapat menimbulkan kesalahan dalam pemaknaan seperti
yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya.
Ketiga, ilmu munâsabah sangat membantu seorang mufassir
dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dapat
menjelaskan keutuhan makna ayat atau kelompok ayat. Juga dapat
menjelaskan keserasian antara kalimat dengan kalimat dan ayat
dengan ayat, bahkan antara surat dengan surat. Ilmu munâsabah
akan sangat membantu terutama dalam istinbâth hukum.20 

19

Usman, Ulumul Qur'an (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 172-173.

20

Usman, Ulumul Qur'an, hlm. 172-173. Dikutip dengan sedikit perobahan.
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Bab XIV

Kisah-Kisah
dalam Al-Qur’an
A. PENGERTIAN KISAH
Secara etimologis Kisah ( )قصةatau Kisah-kisah ( )قصصberasal
dari kata  القصyang berarti mengikuti jejak, seperti dalam kalimat
 قصصت أثرهartinya saya mengikuti jejaknya. Penggunaan secara
etimologis ini terdapat dalam firman Allah SWT:

َ
َ ََ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َّ علَى
)64( ار ِه َما ق َص ًصا
ِ قال ذلِك ما كنا نب ِغ فارتدا آث

“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali,
mengikuti jejak mereka semula.” (Q.S. Al-Kahfi 18:64)

ْ َ َُ َ َ ْ ُ ْ ُ ِّ َ َ ر
َ ُ ُ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ ُ ْ لا
)11( ب وهم يشعرون
ٍ وقالت لأِ خ ِت ِه قصي ِه فبصت بِ ِه عن جن
"Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan:
"Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka
tidak mengetahuinya." (Q.S. Al-Qashash 28:11)
Kata  قصةatau  قصصjuga berarti ( األخبار املتتبعةberita yang
berurutan), seperti dalam firman Allah:
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ْلح
َ ْ َ َ َ َّ
)62( ... ِإن هذا ل ُه َو الق َص ُص ا َ ُّق

“Sesungguhnya ini adalah berita yang benar...”(Q.S. Ali 'Imrân 3:62)

ْْ برْ َ ٌ ُ لأْ َلب
َ َلَ َق ْد اَك َن ف ق
َ
)111( ... اب
ا
ول
ة
ع
م
ه
ص
ص
ِي
ِ
ِِ ِ ِ لأِ ي

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi
orang-orang yang mempunyai akal. " (Q.S. Yûsuf 12:111)1
Secara terminologis, Qashashul Qur’an adalah pemberitaan AlQur’an tentang nabi-nabi terdahulu, umat yang telah lalu, pribadi
atau tokoh pada masa lalu, dan peristiwa-peristiwa yang telah
terjadi pada masa yang lalu termasuk yang terjadi pada masa Nabi
Muhammad SAW.

B.	MACAM-MACAM KISAH DALAM AL-QUR'AN
Ada tiga macam kisah dalam Al-Qur’an:
1.

Kisah para Nabi dan Rasul.
Tidak semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh
Allah SWT diceritakan dalam Al-Qur'an. Yang diceritakan
hanya 25 orang, mulai dari Nabi Adam AS sampai kepada Nabi
Muhammad SAW. Ada yang diceritakan panjang lebar, ada yang
sedang dan ada yang selintas saja. Fragmen kehidupan para Nabi
dan Rasul yang dikisahkan juga beragam, sesuai dengan pesan
yang sedang disampaikan. Kisah Nabi Adam, Nûh, Ibrâhîm,
Yûsuf, Mûsa dan Hârûn, Dâud dan Sulaimân serta 'Isa 'alaihimus
salâm termasuk yang panjang lebar dikisahkan. Bahkan kisah
Nabi Yûsuf termasuk yang cukup lengkap diceritakan, mulai
dari masa kecil sampai jadi penguasa di Mesir dan dapat
berkumpul kembali dengan bapak dan saudara-saudaranya.
Sementara kisah Nabi Hûd, Shâleh, Lûth, Ismâ'îl, Ishâq, Ya'qûb,
Zakariya dan Yahya 'alaihimus salâm diceritakan lebih sedikit

1
Ar-Raghib Al-Ashfahani, Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.), hlm. 419.
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dibanding dengan Nabi Yûsuf, Mûsa dan Hârûn. Bahkan Nabi
Idrîs, Ilyâs dan Ilyâsa' 'alaihimus salâm dikisahkan selintas
saja. Sedangkan tentang Nabi Muhammad SAW disebutkan
beberapa fragmen dari kehidupan dan peristiwa yang terjadi
pada zaman beliau seperti peristiwa yang dialami waktu Nabi
kecil, permulaan dakwah, hijrah, dan beberapa perang yang di
alami dan beberapa fragmen kehidupan keluarga beliau.
2.

Kisah umat, tokoh atau pribadi (bukan Nabi) dan peristiwaperistiwa masa lalu
Pribadi atau tokoh pertama yang diceritakan dari kalangan
bukan Nabi adalah dua orang putera Nabi Adam sendiri yaitu
Hâbil dan Qâbil tatkala Qâbil dengki dengan saudaranya
sendiri kemudian membunuhnya. Inilah pembunuhan pertama
yang terjadi dalam sejarah umat manusia.
Al-Qur'an berkisah tentang Qârûn yang hidup di zaman
Nabi Musa AS. Qârûn berasal dari kaum Nabi Mûsa, tetapi
kemudian menjadi orang dekat Fir'aun, lalu menjadi kaya raya.
Sayang setelah menjadi kaya raya dia menjadi sangat kikir dan
sombong, sehingga akhirnya dihukum oleh Allah SWT dengan
menenggelamkannya dan kekayaannya ke dalam perut bumi.
Dikisahkan juga tentang peperangan antara Jâlût dan
Thâlût yang kemudian dimenangkan oleh Thâlût. Dalam kisah
Jâlût dan Thâlût ini nanti muncul nama Dâud yang kemudian
jadi Nabi dan Raja.
Al-Qur'an juga bercerita tentang peristiwa yang dialami
oleh beberapa orang pemuda yang melarikan diri dari raja yang
zalim dalam rangka menyelematkan iman mereka, kemudian
mereka bersembunyi dalam gua dan ditidurkan Allah 300 atau
309 tahun dalam gua tersebut. Para pemuda itu dikenal dengan
julukan ashhâbul kahfi. Al-Qur'an juga bercerita tentang tokoh
hebat yang menguasai barat dan timur yaitu Zul Qarnain yang
sampai sekarang belum terpecahkan misteri siapa sebenarnya
Zul Qarnain tersebut.
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Kisah lain yang sangat menarik adalah peristiwa satu
komunitas orang-orang beriman yang dibakar hidup-hidup
dalam sebuah parit oleh seorang raja zalim yang mengaku
dirinya Tuhan. Mereka yang dibakar itu dikenal dengan sebutan
ashhâb al-ukhdûd.
Tokoh lain yang diceritakan oleh Al-Qur'an secara sangat
menarik adalah Maryam dibawah asuhan Nabi Zakariya
sampai kemudian Maryam hamil tanpa disentuh oleh seorang
laki-laki pun dan melahirkan seorang putera yang bernama
'Isa. Memang kisah Maryam sangat berkaitan dengan kisah
Nabi 'Isa dan juga Zakariya.
3.

Kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW
Al-Qur'an bercerita tentang peristiwa yang terjadi sebelum
kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu peristiwa penyerbuan
tentara gajah ke Makkah yang dipimpin oleh Abrahah. AlQur'an juga menceritakan dalam bahasa yang singkat dan
puitis beberapa bagian kehidupan Nabi Muhammad SAW
waktu kecil sebagai anak yatim dan miskin dan belum dapat
bimbingan wahyu.
Beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi setelah
diangkat jadi Rasul juga diceritakan oleh Al-Qur'an seperti
peristiwa Isrâ' dan Mi'râj, hijrah, perang Badar, perang Uhud,
perang Ahzâb atau Khandaq, perang Hunain. Juga kisah-kisah
seputar Fathu Makkah dan peristiwa lainnya.

C.	HAKEKAT DAN TUJUAN KISAH-KISAH AL-QUR'AN
Al-Qur’an adalah kitab hidayah bukan kitab sejarah atau
kitab kisah. Al-Qur’an mengungkap kisah, sejarah dan peristiwaperistiwa yang terjadi adalah dalam rangka memberikan petunjuk,
pelajaran dan bimbingan. Oleh sebab itu cara Al-Qur’an berkisah
tidaklah harus mengikuti kaedah-kaedah kisah atau sejarah yang
harus dijelaskan secara lengkap peristiwa, tokoh, tempat dan tahun
kejadian.
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Tetapi sekalipun kisah-kisah dalam Al-Qur'an tidak
dimaksudkan sebagai sejarah, tetapi kita bisa mengetahui
dan menggali peristiwa sejarah dari kisah-kisah tersebut. Para
sejarahwan dapat mencari dan menggali aspek sejarah dari kisahkisah yang disampaikan oleh Al-Qur'an dengan bantuan catatan
sejarah yang dipercaya dan temuan-temuan arkeologis. Tetapi tentu
tidak semuanya bisa dilacak, terutama kisah-kisah yang terjadi
pada zaman pra sejarah. Ini adalah bagian dari kisah-kisah ghaib
pada masa lalu yang diceritakan oleh Al-Qur'an.
Ada pun tujuan kisah dalam Al-Qur’an antara lain adalah:
1. Menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syari’at yang
dibawa oleh para Nabi. Allah SWT berfirman:

َّيَ ْ َ َّ ُ لاَ لهَ َ ا
َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ
ُ َّا
ُ
ْ
َ
ول ِإل نوحيِ ِإل ِه أنه ِإ ِإل
ٍ وما أرسلنا ِمن قب ِلك ِمن رس
ْ َ ََ
ُ
ُ
)25( ون
ِ أنا فاعبد

“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu
melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada
Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian
akan Aku". (Q.S. Al-Anbiyâ’ 21:25)
2.

Meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umat Muhammad
atas agama Allah, serta memperkuat keyakinan orang-orang
yang beriman bahwa kebenaran pasti menang mengalahkan
kebatilan. Allah SWT berfirman:

َ َ ُ ُ ِّ َ ُ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َ ًَّ لُا
َاءك
َ اد َك َو َج
وك نقص عليك ِمن أنبا ِء الرس ِل ما نثبت بِ ِه فؤ
َ ف َهذه الحْ َ ُّق َو َم ْوع َظ ٌة َوذ ْك َرى للْ ُم ْؤمن
)120( ني
ِ
ِ ِ ِي
ِ
ِِ ِ

“Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah
kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat
ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan
bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Hûd 11:120)
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3.
4.

5.

Membenarkan para nabi terdahulu, mengenang dan
mengabadikan jejak peninggalan mereka.
Merperlihatkan kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW
dengan berita-berita yang dibawanya mengenai umat terdahulu
melintas generasi dan zaman.
Mengungkap kebohongan Ahli Kitab dalam menyembunyikan
kebenaran dan merubah-rubah isi Al-Kitab. Allah SWT
berfirman:

َلُ ُّ َّ َ اَ َ لاًّ َ سرْ َ َ اَّ َ َ َّ َ سرْ َ ُ علَى
ك الطعامِ كن ِح لبِ يِن ِإ ا ِئيل ِإل ما حرم ِإ ا ِئيل
َْ
ْ َ ُ ْ َ َ ْ َّ
ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َّ َ ََّْ َ ْ َ ْ ُنز
نف ِس ِه ِمن قب ِل أن ت ل اتلوراة قل فأتوا بِاتلورا ِة فاتلوها ِإن
َ ُكنْتُ ْم َصادق
)93( ني
ِِ

“Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan
yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum
Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada
makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah
Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar". (Q.S.
Ali 'Imrân 3:93)
6.

Menarik hati pendengar (pembaca) dan memantapkan
penerimaan terhadap pesan-pesan yang terkandung di
dalamnya. Allah SWT berfirman:

ُ ٌ َ ْْ بر
ْلأْ َلب
ً َ َ ََ ا
َ َلَ َق ْد اَك َن ف ق
َ
اب ما كن ح ِديثا
ا
ول
ة
ع
م
ه
ص
ص
ِي
ِ
ِِ ِ ِ لأِ ي
َُّ ْ رَ َ َ َ ْ َ ْ َ لذ
ِّ َُينْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ل
ْ َك ي
ش ٍء
يق ا ِ ي ب يدي ِه وتف ِصيل
كن تص ِد
ِ يفتى ول
َ ً ْحم
َ ْ
ُ
)111( َوه ًدى َو َر َة ِلق ْومٍ يُؤ ِمنُون

“ Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran
bagi 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
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dan rahmat bagi kaum yang beriman." (Q.S. Yûsuf 12:111)2
7.

Sebagai bukti bahwa beliau memang benar-benar utusan Allah
SWT dan kitab suci Al-Qur'an yang dibawanya benar-benar
firman Allah SWT. Beberapa kisah yang ada dalam Al-Qur'an
sama dengan kisah-kisah yang ada dalam Kitab Taurat dan Injil
padahal Nabi tidak pernah belajar apapun dari Yahudi dan
Nasrani dan juga tidak bisa membaca dan menulis. Orang-orang
Yahudi dan Nasrani tidak dapat menuduh, Nabi mengarang
kisah-kisah itu sendiri. Lalu dari mana Nabi tahu kisah-kisah
tersebut, kecuali dari Allah SWT yang juga menurunkan Taurat
dan Injil sebelumnya.

8.

Menjadi pelajaran ('ibrah) bagi umat manusia dari bermacam
peristiwa yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Misalnya, dari kisah
Qâbil dan Hâbil kita dapat mengambil pelajaran tentang betapa
bahayanya sifat dengki. Orang yang dengki tidak mengenal
saudara, saudara kandung sendiri dibunuhnya. Orang dengki
tidak memerlukan alasan kenapa dia harus menghabisi
orang yang dia dengki kepadanya. Jika qurban Qâbil ditolak
oleh Allah SWT, adalah sepenuhnya karena kesalahannya
mempersembahkan qurban yang yang tidak bermutu, bukan
karena kesalahan saudaranya Hâbil, tetapi kenapa dia marah
kepada saudaranya itu.
Dari kisah Fir'aun, Hâmân dan Qârûn kita dapat pelajaran
bagaimanapun kuatnya suatu kekuasaan raja yang tirani,
dibantu oleh kroni-kroninya baik dari kalangan militer dan
pemilik modal, tetapi jika menentang Allah SWT, menentang
kebenarannya, pada akhirnya akan binasa. Begitu juga dari
kisah-kisah lain kita dapat mengambil pelajaran untuk menjadi
pegangan dalam kehidupan ini.

2
Mannâ’ Al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an (Riyadh: Muassasah ar-Risâlah,
1976), hlm.307.
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D. KENAPA TERJADI PENGULANGAN KISAH?
Dari aspek penyajiannya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an dapat
dibagi menjadi dua kategori.
1. Kisah yang disajikan dalam satu surat atau bagian surat saja,
tidak disebutkan lagi pada bagian yang lain, seperti kisah
Nabi Yûsuf AS sepenuhnya disampaikan dalam Surat Yûsuf.
Walaupun Nama Nabi Yûsuf disebut juga satu kali dalam surat
Al-An'âm 84 dan satu kali dalam Surat Ghâfir ayat 34, tetapi
hanya sekadar menyebut nama saja, sedangkan kisahnya
sepenuhnya dalam satu surat yang dinamai dengan nama
beliau sendiri. Contoh lain kisah Ashhâbul Kahfi sepenuhnya
diceritakan dalam Surat al-Kahfi.  
2. Kisah-kisah yang disebutkan berulang dalam beberapa
tempat dalam surat yang berbeda dengan bentuk dan gaya
pengungkapan yang berbeda. Misalnya dalam satu surat
disebutkan secara ringkas, sementara pada surat lain diceritakan
panjang lebar. Atau dalam satu surat dikisahkan satu aspek,
pada bagian yang lain diceritakan aspek yang lain pula.
Tentu saja pengulangan kisah tersebut bukanlah bersifat sia-sia
tanpa ada manfaat atau hikmahnya. Lalu apa hikmahnya? Hikmah
dari pengulangan itu antara lain adalah:
1. Menunjukkan balâghah Al-Qur’an yang tinggi, karena kisah
yang sama diungkapkan secara variatif.
2. Menunjukkan mukjizat Al-Qur’an, karena satu makna dapat
diungkapkan dalam berbagai bentuk susunan kalimat yang
tidak dapat ditandingi oleh sasterawan Arab mana pun.
3. Menunjukkan betapa pentingnya pesan yang dibawa oleh
kisah, sehingga sebuah kisah diungkapkan berulang kali
dengan bentuk yang berbeda-beda.
4. Pengungkapan sebagian dari sebuah kisah di satu tempat
sementara di tempat lain tidak disebutkan sesuai dengan pesan
yang ingin di sampaikan.3
3

Mannâ’ Al-Qaththân Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an … hlm.308.
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E.	APAKAH
FIKTIF?

KISAH-KISAH

AL-QUR'AN

ADA

YANG

Berbeda dengan karya sastera yang dibuat oleh sasterawan,
kisah-kisah dalam Al-Qur’an semuanya adalah kebenaran, faktual
dan sesuai dengan sejarah; tidak ada satupun  yang bersifat fiktif.
Kebenaran semua kisah yang diungkapkan oleh Al-Qur’an itu
didasarkan kepada keyakinan bahwa semua firman Allah dalam
Al-Qur’an adalah kebenaran yang datang dari Allah Yang Maha
Benar. Allah SWT berfirman:

ُ ِّ َ ْ ِّ َ َْ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ لح
ْ
)170( ... يا أيها انلاس قد جاءكم الرسول بِا ق ِمن ربكم

"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu
kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu..". (Q.S. AnNisâ’ 4:170)

َْ َ ْ َ لنْ َ يَ ْ َ ْ َ َ لح
ِّ
َ
)48( ... كتاب بِا ق
ِ وأنز ا ِإلك ال

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa
kebenaran...".(Q.S. Al-Mâidah 5:48)

Di samping secara umum semua firman Allah dalam Al-Qur'an
adalah kebenaran, Allah SWT juga menegaskan secara khusus
bahwa kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an adalah
kebenaran seperti dalam  firman Allah berikut ini:

َ اهلل َوإ َّن
ُ إ َّن َه َذا ل َ ُه َو الْ َق َص ُص الحْ َ ُّق َو َما ِم ْن إلهَ ٍ إ اَّل
ُاهلل ل َ ُه َو الْ َعزيز
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْلح
ُ
َ
)62( كيم
ِ ا

"Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang
berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah yang
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Ali 'Imrân 3:62)

ُ َ ْ َ ْ ِّ َ ُ َ ٌ َ ْ ْ ُ َّ ِّ َ ْنحَ ْ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ لح
ْاهم
ن نقص عليك نبأهم بِا ق إِنهم فِتية آمنوا بِرب ِهم و ِزدن
ُ
)13( ه ًدى
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“Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar.
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada
Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.” (Q.S. AlKahfi 18:13)

َ ُ ْ ُ ْ َ ِّ َ َْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ىَ َ ْ َ ْ َ لح
)3( نتلوا عليك ِمن نب ِإ موس وفِرعون بِا ق ِلقومٍ يؤ ِمنون

“Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun
dengan benar untuk orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Qashash 28:3)
Ali 'Imrân 62 di atas disampaikan dalam konteks kisah Nabi
'Isa AS yang dibacakan oleh Nabi dalam dialog dengan pemuka
Nasrani dari Najran yang datang ke Madinah. Al-Kahfi 13
diungkapkan dalam konteks kisah Ashhâbul Kahfi. Dan Al-Qashah
3 sebagaimana terbaca dalam ayat adalah penegasan tentang
kebenaran berita (kisah) tentang Nabi Musa dan Fir'aun.
Sangat jelas dan tegas sekali dinyatakan dalam ayat-ayat yang
dikutip di atas, bahwa semua yang diungkapkan oleh Al-Qur'an,
termasuk kisah-kisah adalah kebenaran. Artinya kisah-kisah yang
diungkapkan Al-Qur'an tentang Nabi dan Rasul, pribadi dan tokoh,
umat dan peristiwa adalah fakta, bukan fiktif. Bukan dongeng
atau hanya sekadar karya sastera yang sengaja diciptakan untuk
menyampaikan pesan-pesan moral dan pelajaran tertentu.
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Muhammad A.
Khalafullah (1916-1997) dalam disertasinya al-Fann al-Qashashi fi
Al-Qur'an al-Kaîim.4 Menurut Khalafullah, yang dimaksud dengan
kebenaran cerita itu adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh
Al-Qur'an itu, bukan pembenaran atas unsur-unsur sejarah yang
ada dalam kisah tersebut. Jadi pesan-pesan moral, agama dan
kebaikanlah yang sebenarnya menjadi tujuan pokok Al-Qur'an
mengisahkan sebuah cerita.5
Tidak hanya berbeda, Khalafullah menyalahkan semua mufassir
yang menyatakan bahwa semua kisah dalam Al-Qur'an adalah fakta
4
Edisi Indonesia diterbitkan oleh Paramadina Jakarta tahun 2002 dengan judul AlQur'an bukan Kitab Sejarah: Seni, Sastra dan Moralitas dalam Kisah-kisah Al-Qur'an
5
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sejarah yang diungkap untuk menjadi pelajaran dan petunjuk bagi
umat manusia. Khalafullah menulis: "Sebab utama yang membuat
para penafsir terjebak ke dalam posisi yang demikian fatal dalam
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah karena kesalahan mereka
dalam menggunakan metodologi. Selama ini metodologi yang
umum dipakai untuk mempelajari tafsir kisah-kisah Al-Qur'an
adalah melalui pendekatan sejarah (historis). Artinya, mereka
membaca kisah-kisah dalam Al-Qur'an tersebut sebagaimana
mereka membaca teks-teks sejarah. Padahal yang lazim digunakan
untuk menangkap pesan-pesan dari kisah-kisah Al-Qur'an adalah
dengan membacanya sebagai teks-teks keagamaan dan teks-teks
sastra yang memiliki keindahan dan keistimewaan sendiri."6
Justru disitulah letak kesalahan utama Khalafallah, menilai
kisah-kisah dalam Al-Qur'an sama saja dengan karya-karya sastra
lainnya. Di mana karya sastra tidak harus selalu berisi fakta sejarah,
bisa saja hasil imajinasi, dongeng, mitos atau fiksi. Pandangan
Khalafullah ini bertentangan langsung dengan banyak ayat seperti
yang sudah dikutip di atas. Semuanya menyatakan kisah-kisah AlQur'an itu kebenaran (fakta, bukan fiktif).
Untuk memperkuat pandangannya bahwa kisah-kisah dalam
Al-Qur'an bukan fakta sejarah, Khalafullah mengatakan dalam
kisah Ashhâbul Kahfi, jika memang benar fakta, kenapa Allah raguragu menyebutkan berapa lama mereka berada dalam gua. Kenapa
tidak disebutkan saja angka yang pasti. Kenapa harus disebut: "Dan
mereka tinggal dalam gua tiga ratus dan ditambah sembilan lagi" (Q.S.
Al-Kahfi 18: 35).7
Rupanya Khalafullah tidak mengetahui rahasia kenapa Allah
SWT tidak menyebut saja angka yang pasti, 300 atau 309 tahun,
sehingga dia menjadikannya sebagai argumen untuk membuktikan
bahwa kisah-kisah Al-Qur'an bukan fakta sejarah. Padahal, ayat
tersebut merupakah salah satu mukjizat Al-Qur'an dari aspek
ilmu pengetahuan. 300 tahun adalah angka menurut perhitungan
6

Khalafullah, Al-Qur'an bukan Kitab Sejarah…hlm. 15.

7

Khalafullah, Al-Qur'an bukan Kitab Sejarah…hlm. 7
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kalender Miladiyah dan 309 tahun menurut kalender Hijriyah.
Penanggalan Syamsiah yang dikenal dengan Gregorian Calender
yang baru ditemukan pada abad ke 16 itu, berselisih sekitar sebelas
hari dengan penanggalan Qamariyah, sehingga tambahan sembilan
tahun yang disebut oleh Al-Qur'an adalah hasil perkalian 300x 11
hari = 3300 hari atau sekitar sembilan tahun lamanya.8 Jadi jelas,
penyebutan "tiga ratus dan ditambah sembilan lagi" bukan karena
Allah SWT ragu-ragu atau tidak tahu angka pastinya, justru
disitulah letak ketelitian dan kecermatan Al-Qur'an.
Tidak ada argumen kuat Khalafatullah untuk membuktikan
bahwa kisah-kisah Al-Qur'an adalah hanya sekadar fiksi, bukan
fakta sejarah, selain daripada klaim sepihak semata tanpa dasar.
Disertasi Khalafullah memang telah menimbulkan kontroversi
yang tajam tahun 1367 H di Mesir. Banyak pihak mengecamnya,
termasuk Profesor Ahmad Amîn salah seorang anggota team
pengujinya. Bahkan Ahmad Amîn menilai disertasi ini berbahaya.
Mannâ' al-Qaththân juga menolak keras pandangan Khalafatullah.
Seorang Muslim yang benar, tulis Qaththân, adalah orang yang
beriman bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, suci dari ungkapan
sastera yang tidak memperhatikan realita sejarah. Kisah-kisah
Al-Qur'an adalah realita sejarah yang diungkapkan dengan gaya
bahasa yang indah dan mempesona.9 

8

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 189-190

9

Mannâ’ Al-Qaththân Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qur’an … hlm.309.
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Bab XV

Mukjizat Al-Qur’an
A. PENGERTIAN MUKJIZAT AL-QUR’AN
Kitab suci Al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat
manusia. Al-Qur’an adalah mukjizat abadi yang membuktikan
kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW.
Secara etimologi mukjizat berasal dari kata a’jaza-yu’jizu-i’jâz
berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya
atau ism fâ’il (yang melemahkan) disebut mu’jiz. Tambahan ta’
marbûthah diakhir kata sehingga menjadi mu’jizah menunjukkan
mubâlaghah (superlatif) artinya yang sangat melemahkan. Secara
terminologi yang dimaksud dengan mukjizat atau i’jâz Al-Qur’an
adalah ketidakmampuan siapa pun untuk menjawab tantangan AlQur’an sebagai bukti kebenaran Risalah Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran menantang siapa saja, baik manusia mau pun jin,
untuk membuat kitab suci seperti Al-Qur’an. Tantangan Al-Qur’an
tersebut disampaikan dalam tiga tahapan:
Pertama: Al-Qur’an menantang siapa saja untuk membuat
seperti Al-Qur’an secara utuh. Allah SWT berfirman:

َ ُْ
ُْ َ َ ْ
ُ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ لإْ ْ ُ َ لجْ ُّ علَى
ْ
آن
ر
ق
ال
ا
ذ
ه
ل
ث
م
ب
وا
ت
أ
ي
ن
أ
ن
ا
و
س
ن
ا
ت
ع
م
ت
اج
ئ
ِ
ِن
ِ
ِ
ِ
ِ قل ل
ِ
ِ ِ
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َ
ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َلاَ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ا
ً
)88( يأتون بِ ِمث ِل ِه ولو كن بعضهم لبِ ع ٍض ظ ِهريا

“Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk
membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat
membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi
pembantu bagi sebagian yang lain".(Q.S. Al-Isrâ’ 17:88)
Kedua: Al-Qur’an menantang siapa saja untuk membuat seperti
Al-Qur’an 10 Surat saja. Allah SWT berfirman:

ْ َ َ َ ََ ْ َ ُ ُ َ ْ رَ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ رْ ُ َ ْ ُ ْ ر
َ
ُ
ات وادعوا م ِن
ٍ ش سو ٍر ِمث ِل ِه مفتي
ِ أم يقولون افتاه قل فأتوا بِع
َ ْ َ
ْ
َ استَ َط ْعتُ ْم م ْن ُدون اهلل إ ْن ُكنْتُ ْم َصادق
) ف ِإن ل ْم ي َ ْستَ ِجيبُوا13( ني
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ
ْاعلَ ُموا َأ َّن َما أُنْز َل بعلْم اهلل َوأَ ْن لاَ إلهَ َ إ اَّل ُه َو َف َه ْل أَ ْنتُم
لكم ف
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
َ
)14( ُم ْس ِل ُمون

“Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al
Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh
surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang
yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang
orang-orang yang benar". Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima
seruanmu (ajakanmu) itu maka ketahuilah, sesungguhnya Al Quran itu
diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain
Dia, Maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)?” (Q.S. Hûd 11:1314)
Ketiga: Al-Qur’an menantang siapa saja untuk membuat seperti
Al-Qur’an satu Surat saja. Allah SWT berfirman:

ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ ْ َ ُ ُ َ ْ ر
ْ اد ُعوا َمن
ْاستَ َط ْعتُ ْم من
أم يقولون افتاه قل فأتوا بِسور ٍة ِمث ِل ِه و
ِ
ِ
َ ُدون اهلل إ ْن ُكنْتُ ْم َصادق
)38( ني
ِِ
ِ ِ ِ

“Atau (patutkah) mereka mengatakan "Muhammad membuat-buatnya."
Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah
datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang
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dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang
yang benar." (Q. S. Yûnus 10:38)

ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ََّ َ َّلنْ َ علَى
َْوإ ْن ُكنْتُ ْم ف َري
عب ِدنا فأتوا بِسور ٍة ِمن ِمث ِل ِه
ب ِمما نز ا
ِي
ٍ
ِ
َْ ْ َ
ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ
َ ك ْم م ْن ُدون اهلل إ ْن ُكنْتُ ْم َصادق
) ف ِإن لم23( ني
وادعوا شهداء
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ
ُ َ َ َّْ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ َ لح
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا انلار ال يِت وقودها انلاس وا ِجارة
َُ َّ ْ ْ ا
َ
)24( أ ِعدت لِلكفِ ِرين

“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja)
yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain
Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat
membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya),
peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu,
yang disediakan bagi orang-orang kafir.” (Q.S. Al-Baqarah 2:23-24)1
Tantangan paling rendah hanya satu surat, tidak ada tantangan
untuk satu ayat, satu kata atau satu huruf karena tidak relevan untuk
menunjukkan kehebatan dan keistimewaan kitab suci Al-Qur’an.
Satu ayat, satu kata atau satu huruf belum menunjukkan apa pun.
Tantangan tersebut tidak ada yang bisa menjawabnya pada masa
Nabi masih hidup, setelah Nabi meninggal, sampai saat sekarang
ini pun, dan menurut Al-Qur’an—sebagaimana dinyatakan dalam
Surat Al-Baqarah 24 di atas-- sampai kapan pun tidak akan ada
yang sanggup menandinginya.
Jika tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu surat
saja seperti Al-Qur’an, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW
dapat membuatnya? Bukankah beliau seorang yang ummiy (tidak
1
Beda antara tantangan pada Surat Yûnus 38 dan Al-Baqarah 23 adalah tantangan
pada Al-Baqarah 23 lebih ringan karena diungkapkan dengan redaksi fa’tû bisûratin min
mitslihi (diartikan lebih kurang sama dengan satu Surat Al-Qur’an), sedangkan pada
Yûnus 38 redaksinya berbunyi fa’tu bisûratin mitslihi (tanpa min), yang berarti harus
betul-betul setara dengan satu Surat Al-Qur’an. Lihat M. Quraish Shihab, Mukjizat AlQur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib, (Bandung:
Mizan, 1997) hlm. 46.
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bisa membaca dan tidak bisa menulis) dan tidak pernah belajar
pada siapa pun.
Al-Qur’an adalah firman Allah SWT lafzhan wa ma’nan, Nabi
hanya berfungsi menerima, kemudian menyampaikannya kepada
umat apa adanya, tanpa tambahan, pengurangan atau editing
sedikit pun. Di sinilah hikmah besar kenapa Nabi adalah seorang
yang ummiy. Andaikata Nabi pandai membaca dan menulis dan
pernah belajar kepada guru tertentu, misalnya kepada pemuka
Ahlul Kitab, tentulah orang-orang yang menentangnya dengan
mudah menuduh Al-Qur’an adalah karya Nabi sendiri, bukan
firman Allah SWT. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

َ َ ُ ُّ ُ َْ َ َ لاَ خ
ْت َتتْلُو م ْن َقب
َ َك إ ًذا لاَ ْرت
َ َْو َما ُكن
اب
ن
ي
م
ي
ب
ه
ط
ت
و
اب
ت
ك
ن
م
ه
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
َ ُ ْ
)48( ال ُمبْ ِطلون

“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu
Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan
kananmu; Andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar
ragulah orang yang mengingkari(mu).” (Q.S. Al-‘Ankabût 29:48)

Jadi, kemukjizatan Al-Qur’an haruslah dikaitkan dengan
diri Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang yang ummiy, tidak
pernah belajar dan berguru kepada siapapun, mustahil beliau bisa
mengungkapkan banyak hal mulai dari masalah-masalah ghaib
pada masa yang lalu, peristiwa yang akan terjadi pada masa yang
akan datang, tentang langit, bumi, gunung, air, tumbuh-tumbuhan,
binatang, dan bermacam-macam fenomena alam yang—jangankan
pada zaman Nabi dapat diketahui—sampai zaman sekarang pun
masih banyak yang belum dapat diungkap oleh ilmu pengetahuan.
Apalagi semua itu diungkapkan dengan bahasa Arab yang
sangat indah, baik dengan gaya bahasa puitis maupun prosa liris.
Semuanya itu mustahil dapat dilakukan oleh Nabi jika bukan
wahyu dari Allah SWT. Dari sinilah kita melihat Al-Qur’an adalah
mukjizat yang membuktikan kebenaran nubuwah dan risalah Nabi
Muhammad SAW.
242

M u kj i z a t A l - Q u r ’ a n

Mukjizat Al-Qur’an dapat ditinjau dari beberapa aspek, di
antaranya aspek bahasa, sejarah, ramalan dan ilmu pengetahuan.
Sejarah dan ramalan termasuk pemberitaan tentang hal yang
ghaib. Sejarah adalah hal yang ghaib pada lalu, sedangkan ramalan
adalah hal yang ghaib pada masa yang akan datang. Pada bagian
berikutnya akan dijelaskan aspek-aspek mukjizat Al-Qur’an itu
secara ringkas.

B. MUKJIZAT AL-QUR’AN DARI ASPEK BAHASA
Al-Qur'an al-Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa
Arab sendiri mempunyai banyak keistimewaan, antara lain:
1. Bahasa Arab umumnya mempunyai akar kata tiga huruf mati
seperti qâla dari qaf-waw-lam, kalâm dari kaf-lam-mim, dan kitâb
dari kaf- ta’- ba’. Dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf
tersebut, bahasa Arab mempunyai kemampuan yang luar
biasa melahirkan banyak kosakata baru. Misalnya dari akar
kata kaf-ta’-ba’ bisa menjadi kataba-yaktubu-kitâban-kitâbatankâtibun, kutubun, maktabun, maktabatun dlsb. Belum lagi apabila
ditashrifkan baik fi’il mâdhi, fiil mudhâri’, amar dst sangat banyak
sekali kosa kata yang dihasilkan.
2. Bunyi sangat menentukan dalam bahasa Arab. Perubahan
bunyi akan menyebabkan perubahan arti. Misalnya kalimat
( )ما أمجل السماءmâ ajmala as-samâ-u (alangkah indahnya langit),
sebuah ungkapan kekaguman. Mâ di awal kalimat itu berfungsi
sebagai litta'ajjub (kekaguman). Apabila dibaca dengan bunyi
yang berbeda, misalnya mâ ajmalus samâ-i, artinya menjadi
apa yang terindah di langit. Mâ di awal kalimat tidak lagi
mâ litta'ajjub, tetapi mâ istifhâm. Perbedaan makna itu terjadi
karena perubahan bunyi ajmala menjadi ajmalu dan as-samâ-u
menjadi as-samâ-i. Perubahan bunyi huruf akhir itu terjadi
karena faktor ('âmilah) yang menyertainya, seperti dalam
contoh kalimat di atas, faktor yang menentukan perubahan itu
adalah kedudukan huruf mâ, apakah istifhâm atau litta'ajjub.
Hal ini disebut dengan 'irâb, atau perubahan akhir suatu kata
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dalam suatu kalimat disebabkan oleh perbedaan faktor yang
menyertainya baik disebut secara jelas maupun diperkirakan
dalam pikiran. Bahkan inti pelajaran Nahwu (gramatika Arab)
itu adalah bagaimana membunyikan huruf akhir dari satu kata,
apakah dibaca fathah (a atau an), dhammah (u atau un), kasrah (i
atau in) dan sukûn.
3.

4.

2

Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya kosa kata dan sinonimnya.
Sebagai contoh, kata yang menunjukkan makna tinggi
mempunyai 60 sinonim. Sinonim itu tidak selalu mempunyai
arti yang sepenuhnya sama. Ada perbedaan penggunaannya.
Misalnya kata jalasa ( )جلسdan qa'ada ( )قعدmempunyai arti
yang sama yaitu duduk. Tetapi jalasa digunakan dari tidur lalu
duduk, sedangkan qa'ada digunakan dari berdiri lalu duduk.
Jadi kalau mempersilahkan tamu duduk bukan menggunakan
kata ijlis tetapi uq'ud, karena ijlis menyuruh orang yang sedang
berbaring untuk duduk.2 Tetapi bisa juga sebaliknya, satu kata
mempunyai banyak arti yang berbeda. Bahkan satu huruf pun
bisa mempunyai fungsi 'yang berbeda, misalnya huruf waw
()و, bisa menjadi waw isti'nâf, 'athaf, hâliyah, dan ma'iyyah.
Contoh yang terkenal dalam kitab-kitab Nahwu adalah kalimat
ال تأكل السمك وترشب اللنب. Kalimat ini bisa dibaca dalam beberapa
versi: 1. La ta'kulis samaka wa tasyrabal laban (jangan makan ikan
bersamaan dengan minum susu). Waw nya berfungsi sebagai
waw ma'iyyah. 2. La ta'kulis samaka wa tasyrabil laban (jangan
makan ikan dan jangan pula minum susu). Waw nya berfungsi
sebagai waw 'athaf. 3. La ta'kulissamaka wa tasyrabul labana
(jangan makan ikan dan kamu boleh minum susu). Waw nya
berfungsi sebagai waw isti'nâf.
Bahasa Arab juga memiliki tata bahasa yang rinci dan detail.
Bahasa Arab membedakan antara muannats (feminin) dan
muzakkar (maskulin), mufrad (tunggal), mutsanna (dua) dan
jama' (banyak), baik untuk kata benda (isim) maupun kata kerja
M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an…, hlm. 96.
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(fi'il). Kata kerja juga dibedakan antara bentuk lampau (mâdhin),
sekarang dan akan datang (mudhâri').
Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, tidak hanya sesuai
dengan karakter dan sifat-sifat bahasa Arab dengan segala
keistimewaannya seperti yang digambarkan sebagian di atas, juga
lebih dari itu sangat teliti, cermat dalam memilih kata-kata dan
sangat indah dalam menyusunnya menjadi kalimat, baik dalam
bentuk kalimat-kalimat pendek yang putitis maupun kalimat
kalimat panjang yang prosa liris.
Mukjizat Al-Qur'an dari segi bahasa pertama sekali dapat dilihat
dari susunan kata dan kalimatnya, ketelitian dan keseimbangan
redaksinya. Dalam hal susunan kata dan kalimatnya dapat dilihat
dari hal-hal berikut ini:
1.

Nada dan langgam Al-Qur’an
Walaupun Al-Qur'an itu bukan puisi atau sy'air, tapi
apabila kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dilantunkan akan
terasa nada dan langgamnya yang berirama. Irama itu muncul
dari keserasian huruf dan kata-kata yang dipilih sehingga
memunculkan keserasian bunyi, dan keserasian bunyi itu
menimbulkan keserasian irama. Cobalah baca sebagai contoh
Surat An-Nâzi'at 1-14:

ًَْ
َ َّ َ
َانل ا
ً َْ
َ انل
َّ َ
ات
ِ َّ ) َو1( ازع ِت غرقا
ِ ِ) والسابح2( ات نشطا
ِ اشط
ِ و
ً َْسب
َ) يَ ْوم5( ) فَال ْ ُم َدبِّ َرات أَ ْم ًرا4( الساب َقات َسبْ ًقا
َّ َ) ف3( حا
ِ
ِ ِ
ٌَ َ ََْ ٌ ُُ
ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ
ُ َ َّ ُ ُ ْ َ
اجفة
و
ذ
ئ
م
و
ي
وب
ل
ق
)7(
ة
ف
د
ا
الر
ا
ه
ع
ب
ت
ت
)6(
ة
اجف
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ترجف الر
ٌ َ َ َ ُ َ َْ
َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ
َون ف الحْ َافِر ِة
ِ ) أبصارها خ8(
ِ) يقولون أئِنا لمردود ي9( اشعة
ٌ َ َ ٌ َّ َ ً َ ْ ُ َ
ً َ ََ َ ُ َّ َ ً نخ
) قالوا تِلك ِإذا كرة خاسرِ ة11( ) أئِذا كنا ِعظاما ِ رة10(
ْ َ َ َ َّ َ
َّ ) فَإ َذا ُه ْم ب13( ج َر ٌة َواح َد ٌة
)14( السا ِه َر ِة
) ف ِإنما يِه ز12(
ِ
ِ
ِ
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Perhatikanlah ayat 1-5 dengan langgam sendiri, kemudian
ayat 6-14 dengan langgam yang berbeda, tetapi kedua-duanya
indah didengar telinga.
2.

Singkat dan padat
Tidak mudah menyusun kalimat yang singkat tapi padat
makna. Al-Qur'an memiliki keistimewaan pada pilihan kalimat
yang singkat tapi padat, seperti pada ayat berikut ini:

َْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ير
َ
)212( اب
ٍ  واهلل يرزق من يشاء بِغ ِ ِحس...

... Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya
tanpa batas. (Q.S.Al-Baqarah 2:212)
Dalam ayat di atas Allah memberikan rezeki kepada
siapa yang dikehendaki-Nya: 1. Tanpa ada yang berhak
mempertanyakan kenapa Dia memperluas rezeki kepada
seseorang dan mempersempit kepada yang lainnya; 2. Tanpa
Dia memperhitungkan pememberian itu karena Dia Maha Kaya;
3. Tanpa yang diberi rezeki tersebut dapat menduga kehadiran
rezeki itu; 4. Tanpa yang bersangkutan dihitung secara detail
amal-amalnya; dan 5. Dengan jumlah rezeki yang amat banyak
sehingga yang bersangkutan tidak mampu menghitungnya.3
Begitu banyak dan luas pengertian ayat yang singkat
tersebut. Boleh jadi masih ada pengertian lain yang belum
digali dari ayat yang singkat tersebut.
3.

Memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan
Orang awam dengan segala keterbatasan ilmunya dapat
merasa puas memahami ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi ayat yang
sama dapat dipahami dengan luas dan mendalam oleh para
ilmuwan dan filusuf. Contohnya ayat berikut ini:

َ َ ًَ رَ َ َ لنَ َ َ َلا
َ س َخلْ َق ُه قَ َال َم ْن حُيْي الْع َظ
َام َو يِه
َ
ِ
ِوضب ا مث ون ي
ِي
3

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an…, hlm. 121.
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َُّ ْ حُ ْ َ لذ
ِّ ُ
ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ
ٌ َر ِم
َ
يها ا ِ ي أنشأها أول مر ٍة وهو بِكل
) قل ي ِي78( يم
َّلذ
ْ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ لأ
َ َخلْق
ًخ رَض نَارا
ٌ
ا
ر
ج
الش
ن
م
م
ك
ل
ل
ع
ج
ي
ا
)79(
يم
ل
ع
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ
ََّ َ ْ َ لذ
َ َ
َ ُ ُ ُْ ْ َُْ َ َ
َ
َّ
َ
َ
ات
ِ ) أوليس ا ِ ي خلق السماو80( ف ِإذا أنتم ِمنه تو ِقدون
َُوالأْ َ ْر َض ب َقا ِدر علَىَ أَ ْن يخَ ْلُ َق ِمثْلَ ُه ْم بَلىَ َو ُه َو الخْ َ اَّل ُق الْ َعليم
ِ
ٍ ِ
َ
َ
َله
َ
ُ
ُ َ ْ ً ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
ُ ََ ْ ُ ُ
)82( ) ِإنما أمره ِإذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون81(
Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada
kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang
belulang, yang telah hancur luluh?"
Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya
kali yang pertama. dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau,
maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu".
Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa
menciptakan yang serupa dengan itu? benar, Dia berkuasa. dan
Dialah Maha Pencipta lagi Maha mengetahui.
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu
hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia." (Q.S.
Yasin 36:78-82)
Ayat di atas cukup mudah dipahami. Misalnya ayat 80.
"Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau,
maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu".
Membaca ayat tersebut orang awam langsung paham
tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Bandingkan uraian ayat itu
oleh Al-Kindi, seorang filosof yang terkenal: "kehadiran atau
wujud sesuatu dari sumber yang berlawanan dengannya bisa
terjadi, sebagaimana terciptanya api dari daun hijau (yang
mengandung air)."
Bandingkan pula dengan uraian seorang ilmuwan tentang
ayat ini: "Energi dituangkan dari tungku nuklir yang panas di
dalam pusat matahari. Kemudian mengalir ke atas gelembung
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permukaan matahari dan muncul ke angkasa sebagai gelombang
cahaya dan panas. Beberapa dari gelombang tersebut sangat
berbahaya. Tetapi Allah SWT melalui atmosfer bumi memasang
perangkap-perangkap sehingga gelombang yang berbahaya
itu tidak sampai ke permukaan bumi. Gelombang yang sampai
ke bumi ada di antaranya jatuh ke pohon-pohon, semaksemak, dan rerumputan. Sel-sel tumbuhanlah kemudian yang
menampung sinar matahari yang mengandung energi itu.
Masing-masing sel mempunyai pak-pak kecil berisi sebuah
zat yang dinamai chlorophyl. Ketika sinar matahari sampai
ke daun atau pohon, chlorophyl itu menangkap sinar tersebut
dan menyimpan kepingan sinar matahari sampai ke daun
atau pohon, chlorophyll itu menangkap sinar tersebut dan
menyimpan kepingan sinar sebagai energi. " 4
4.

Memuaskan akal dan jiwa
Adakalanya seseorang berbicara dapat memuaskan akal
pikiran, tetapi tidak memuaskan rasa. Sebaliknya ada yang
dapat memuaskan rasa tetapi tidak memuaskan akal pikiran.
Al-Qur'an dapat memuaskan keduanya sekaligus, seperti
contoh ayat di bawah ini:

ُ ْ َ َ َ َ ً ْ ُ ُ ُّ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َّ ْ َ لإْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ً حم
ووصينا ا ِ نسان بِوالدِ ي ِه ِإحسانا لته أمه كرها ووضعته
َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َُّ ْ ً َحمَ ْ ُ ُ َ َ لهُ ُ َلاَ ُ َ َ ْ ً َ ى
كرها و له و ِفصا ث ثون شهرا حت ِإذا بلغ أشده وبلغ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ِّ َ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ
َك الَّت أَ ْن َع ْمت
أرب ِعني سنة قال رب أو ِزع يِن أن أشكر نِعمت
ِي
ََ ُ َ َْ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ََ يََّ َعلَى
ْ
ْ
َ
ً
عل و والدِ ي وأن أعمل صالحِ ا ترضاه وأص ِلح يِل يِف
َ ْ َُ ِّ َّ نيِّ ُ ْ ُ ي
َ ك َوإنيِّ م َن ال ْ ُم ْسلم
)15( ني
ذري يِت ِإ تبت ِإل
ِ
ِِ
ِ
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah,

4
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dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya
sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia
telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya
Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang
telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya
aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah
kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.
Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku
Termasuk orang-orang yang berserah diri".(Q.S. Al-Ahqâf 46:15)
Perintah berbuat baik kepada orang tua dalam ayat
di atas diberi argumen logika dengan mengingatkan anak
bagaimana susah payah ibu dalam mengandung, melahirkan
dan menyusukan anaknya. Kemudian di celah peringatan
tersebut ditetapkan bahwa masa kehamilan dan penyusunan
selama 30 bulan. Jika dikurangi masa menyusui selama dua
tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah
ayat 233, maka ayat ini menjelaskan bahwa masa kehamilan
minimal 6 bulan.
Selanjutnya perintah berbuat baik kepada orang tua
dikaitkan dengan sentuhan batin bahwa seseorang yang telah
dewasa pasti mengharapkan agar anak-anaknya dapat berbakti
kepadanya. Tampaklah bahwa dalam ayat di atas dipuaskan
dua hal sekaligus, akal dan rasa.5
5.

Keindahan dan ketepatan maknanya
Al-Qur'an menggambarkan sesuatu dengan indah tepat,
seperti contoh dua ayat berikut ini:

َ ُ َ َ ََّ َ لذَّ َ َ َ ُ لىَ َ َ َّ َ ُ َ ً َ ى
ْ ح
َ وها فُت
ت
و ِسيق ا ِ ين كفروا ِإ جهنم زمرا حت ِإذا جاء
ِ
َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ٌ ُ ُ ْ ُ َْ ََْ َ َُ َ َ ْ َُ َ َ َ َ ُ ََْ
أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتِكم رسل ِمنكم يتلون
ُ َ َ َ ُ
ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ِّ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َ ك ْم ِل َق
اء يَ ْو ِمك ْم هذا قالوا
ات ربكم وين ِذرون
ِ عليكم آي

5
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ْ بَلىَ َولَك ْن َح َّق
َ ت لَك َم ُة الْ َع َذاب علَىَ الْ اَك ِفر
)71( ين
ِ
ِ
ِ
ِ

Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan.
sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintupintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah
belum pernah datang kepadamu Rasul-rasul di antaramu yang
membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan
kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab:
"Benar (telah datang)". tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab
terhadap orang-orang yang kafir. (Q.S.Az-Zumar 39:71)

َ ُ َ َ ََّ َ لذَّ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ لىَ لجْ َ َّ ُ َ ً َ ى
اءوها
و ِسيق ا ِ ين اتقوا ربهم ِإ ا ن ِة زمرا حت ِإذا ج
ُ ْ َ َ ٌ ََ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ لا
ْك ْم طبْتُم
وف ِتحت أبوابها وقال لهم خزنتها س م علي
ِ
َ ُ ُ ْ َ
َ ِ ِوها َخالد
)73( ين
فادخل

Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga
berombong-rombongan (pula). sehingga apabila mereka sampai ke
surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada
mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu.
Berbahagialah kamu! Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal
di dalamnya". (Q.S. Az-Zumar 39:73)
Dua ayat ini menggambarkan dengan indah bagaimana
orang-orang kafir digiring ke neraka dan orang-orang yang
bertaqwa diantar ke surga. Gaya bahasa kedua ayat itu sama,
tetapi kalau dicermati ada perbedaan pada kata futihat. Jika
pada ayat pertama kata futihat tidak diawali dengan waw,
sedangkan pada ayat kedua pakai waw (wa futihat). Jika tidak
pakai waw artinya pintu neraka selalu tertutup, baru dibuka
jika ada orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalamnya.
Jika pakai waw, artinya pintu itu selalu terbuka. Sebagai
perbandingan, jika penjahat diantar ke penjara, pintu baru
dibuka jika penjahatnya sudah sampai dekat pintu penjara.
Tetapi jika mengantar orang yang dihormati dan ditunggu-
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tunggu kedatangannya ke suatu tempat, pintu gerbang telah
terbuka lebar untuk menyambutnya.
Demikianlah, walaupun hanya beda satu huruf saja,
memberikan pengertian yang berbeda. Contoh lain adalah
penggunakan kata as-sam'u dan al-abshâr. Dua kata ini
digandeng dalam 13 ayat. As-sam'u selalu disebut lebih awal
dari al-abshâr, dan selalu dalam bentuk tunggal sementara alabshâr dalam bentuk jamak, seperti pada dua ayat berikut ini:

َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ لأْ َ ْ َ َ َ لأ
)78( ...  وجعل لكم السمع وا بصار وا ف ِئدة...

"… dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati…, "
(Q. S. An-Nahl 16:78)

ً َ ََْ ً َ ََْ ً ْ َ ْ َُ َْ َ َ َ
)26( ...  وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئِدة...

"… dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran,
penglihatan dan hati…(Q. S. Al-Ahqâf 46:26)

Kenapa demikian? Apa rahasianya?Jawabannya adalah:
a. Didahulukan pendengaran atas penglihatan untuk
mengisyaratkan bahwa pendengaran manusia lebih dahulu
berfungsi daripada penglihatannya.
b. Bentuk tunggal yang digunakan pada pendengaran untuk
mengisyaratkan bahwa dalam posisi apa, bagaimana dan
sebanyak berapapun mereka memiliki indera pendengar
selama pendengaran normal, maka suara yang didengar
akan sama. Berbeda dengan indra penglihatan, jika
Anda berhadapan dengan seseorang, Anda akan melihat
wajahnya dan jika Anda mengubah posisi, maka apa yang
Anda lihat akan berbeda. Demikian itu keadaan pandangan
mata, lebih-lebih lagi pandangan hati dan pikiran. Jika
demikian, amat logis jika Al-Qur'an menggunakan bentuk
jamak untuk penglihatan sebagai isyarat keanekaragaman
pendangan.6
6
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6.

Keseimbangan redaksi Al-Qur’an
Salah satu bentuk mukjizat Al-Qur'an dari segi bahasa
adalah keseimbangan redaksi Al-Qur'an, seperti pada contoh
berikut:
a. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan
antonimnya, contoh antara lain:
ash-shâlihat (kebajikan) dan as-sayyiât (keburukan) masingmasing 167 kali.
al-hayâh (kehidupan) dan al-maut (kematian) masingmasing 145 kali.
an-naf'u (manfaaat) dan al-fasâdu (kerusakan) masingmasing 50 kali.
b.

Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim
atau makna yang dikandungnya, contoh antara lain:
al-hartsu (sawah) dan az-zirâ'ah (bertani) masing-masing 14
kali.
Al-Qur'an, al-wahyu dan al-Islam masing-masing 70 kali
al-jahru (nyata) dan al-'alâniyah (nyata) masing-masing 16
kali.

c.

Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah
kata yang menunjuk kepada akibatnya, contoh antara lain:
al-infâq (menafkahkan) dan ar-ridhâ (kerelaan) masingmasing 73 kali.
al-bukhlu (kikir) dan al-hasrah (penyesalan) masing-masing
12 kali.
al-kâfirun (orang-orang kafir) dan an-nâr (neraka) masingmasing 154 kali.

d. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata
penyebabnya, contoh antara lain:
al-mau'izhah (nasehat) dan al-lisân (lidah) masing-masing
25 kali.
al-asra (tawanan) dan al-harbu (perang) masing-masing 6
kali.
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as-salâm (kedamaian) dan ath-thayyibât (kebajikan) masingmasing 60 kali.
e.

Keseimbangan khusus, contoh antara lain:
Kata yaum (hari) dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali,
sebanyak jumlah hari dalam setahun. Sedangkan kata
hari dalam bentuk jamak (ayyâm) dan mutsanna (yaumain)
hanya 30 kali sama dengan jumlah hari dalam sebulan.
Sementara itu kata yang berarti bulan (syahrun-asyhurun)
hanya terdapat 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam
setahun.7

C. 	MUKJIZAT AL-QUR'AN DARI ASPEK SEJARAH
Al-Quran menceritakan berbagai peristiwa sejarah yang dialami
umat manusia pada masa yang lalu, bahkan mulai dari peristiwa yang
terjadi sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Al-Qur’an bercerita
tentang awal mula penciptaan Adam, manusia pertama, kemudian
penciptaan pasangannya (Hawa), selanjutnya bagaimana Adam dan
Hawa terusir dari surga. Al-Qur’an bercerita tentang dua putera
Adam yaitu Hâbil dan Qâbil. Kemudian Al-Qur’an bercerita tentang
Nabi-nabi dan umat terdahulu, baik yang patuh kepada para Nabi
maupun yang durhaka. Al-Qur'an bercerita bagaimana Allah SWT
menenggelamkan kaum Nabi Nûh yang durhaka dalam peristiwa
topan besar, dan mengazab kaum 'Âd dan Tsamûd yang durhaka.
Al-Qur’an juga bercerita tentang tokoh-tokoh masa lalu, tokoh baik
yang akan jadi teladan seperti Khaidir, Luqmân, Iskandar Dzul
Qurnain, Ashhâbul Kahfi, Ibu Mûsa, ‘Aisiah isteri Fir’aun, Maryam
maupun tokoh jahat untuk jadi pelajaran seperti Namrud, Fir’aun,
Qârûn, Hammân, dan lain sebagainya.
Semua kisah sejarah yang diungkapkan Al-Qur’an itu adalah
fakta, bukan fiksi. Walupun belum semuanya dapat dibuktikan
secara akademik, dengan bukti-bukti arkeologis, tetapi tidak satu

7
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pun yang sudah berhasil membuktikan ketidakbenaran peristiwaperistiwa tersebut.
Salah satu yang sudah dibuktikan secara arkeologis oleh para
ilmuwan adalah tentang kisah kaum 'Âd dan Tsamûd dan kota Iram
yang hilang. Dalam Seminar Internaional VI Mukjizat Al-Qur'an
dan As-Sunnah tentang IPTEK yang diselenggarakan di Bandung
tanggal 29 Agustus sampai dengan 2 September 1994 yang lalu,
Umar Anggara Jenie menyajikan paper tentang "Kisah Sejarah
Purba dalam Al-Qur'an (Didukung oleh Penemuan-penemuan
Arkeologis)". Salah satu yang dibahas adalah tentang kisah kaum
'Âd dan Tsamûd, lebih khusus tentang kota Iram yang hilang.8 AlQur'an menyatakan:

َ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ْ) الَّت لَم7( ) إ َر َم َذات الْع َماد6( ك ب َعاد
ِ ِ ِ
ٍ ِ ألم تر كيف فعل رب
ِ
ِي
ْ ْ َّ
َلبْ لا
ُ ْ َ ْ ُيخ
َ ََُ
َ ِ َّود الذ
)9( الصخ َر بِال َوا ِد
ين َجابُوا
) وثم8( ل ْق ِمثل َها يِف ا ِ ِد
"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat
terhadap kaum 'Âd? (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunanbangunan yang tinggi. Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti
itu, di negeri-negeri lain. Dan kaum Tsamûd yang memotong batu-batu
besar di lembah9" (Q.S. Al-Fajr 89: 6-9)

Siapakah kaum 'Âd dan Tsamûd yang disebut dalam ayat di
atas? Secara teologis umat Islam meyakini kaum 'Âd dan Tsamûd
itu benar-benar ada, tetapi sulit untuk membuktikan eksistensi
mereka secara ilmiah. Tetapi temuan-temuan arkeologis, tulis Umar
Anggara Jenie, membuktikan bahwa kaum ini memang benar-benar
ada. Pembuktian pertama berasal dari naskah yang ditemukan
di Hisn—Guhurab dekat Aden di Yaman Selatan. Naskah ini
8
Umar Anggara Jenie, "Kisah Sejarah Purba dalam Al-Qur'an (Didukung oleh
Penemuan-penemuan Arkeologis)" dalam Ahmad as-Shouwy dkk, Mukjizat Al-Qur'an
dan As-Sunnah tentang IPTEK (Bandung: Gema Insani Pers, 1995), hlm. 65-74.
9
Lembah Ini terletak di bagian utara jazirah Arab antara kota Madinah dan
Syam. Mereka memotong-motong batu gunung untuk membangun gedung-gedung
tempat tinggal mereka dan ada pula yang melubangi gunung-gunung untuk tempat
tinggal mereka dan tempat berlindung. Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan
Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1983…hlm. 1057
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ditemukan dari dalam tanah pada tahun 1834,- bertuliskan tulisan
Arab lama (hymarite). Dalam naskah tersebut ditemukan pernyataan
sebagai berikut: "Kami memerintah dengan menggunakan Hukum
Hûd…". Selanjutnya penelitian tahun 1975 menemukan nama Tsamu-di. Pembuktian yang paling baru berasal dari lempeng Ebla
yang digali tahun 1974-1979 dan hasil dari analisis arkeologisnya
muncul tahun 1980-an. Salah satu lempeng ini menyebutkan nama
ketiga kota: Shamutu, 'Âd dan Iram. Professor Pettinato, pimpinan
penggalian ini, mengidentifikasi ketiga kota ini dengan ketiga nama
pada surat 89 yang disebutkan di atas.10
Bukti arkeologis lain mengenai eksistensi Iram berasal dari
eksplorasi Nicholas Clapp di Gurun Arabia Selatan pada awal tahun
1992. Al-Qur'an menggambarkan kota Iram sebagai sebuah kota
dengan tiang-tiang yang tinggi yang belum pernah ada sebelumnya
di tempat lain. Tetapi karena kaum 'Âd yang durhaka, Allah
menghancurkan kota tersebut. Dipercayai bahwa kota ini ditelan
oleh padang pasir. Selama berabad-abad jalan ke Iram tampak
hilang selama-lamanya sampai kemudian ditemukan oleh Nicholas
Clapp dibantu oleh ahli arkeologi Juris Zarin dari Amerika dan
seorang penjelajah Inggeris Sir Ranulph Fiennes dan juga dibantu
ahli hukum George Hedges. Mereka mulai mengeksplorasi kota
yang hilang tersebut. 11
Guna menunjukkan situs kota yang hilang, Clapp mengusulkan
suatu sistem yang disebut Stelite Imaging Radar (SIR) yang
dilakukan dari sebuah pesawat ulang alik untuk mengintip bagian
bawah gurun di Arabia. Proposal ini diberikan kepada California
Institute of Technology's Jet Propulsion (CIT-JPL). Walaupun pada
awalnya terdapat skeptisme, CIT-JPL dan NASA setuju dengan
proposal tersebut. Pada tahun 1984 dilakukanlah dua pemotretan
jarak jauh dengan dua kali penerbangan di atas Saudi Arabia
dengan pesawat ulang alik Challengger. Sistem SIR-B digunakan
untuk mendeteksi permukaan dalam di bawah gurun. Di samping
10
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itu satelit Prancis dengan menggunakan sistem penginderaan optik
mampu mencatat sinar dekat infra merah yang dipantulkan yang
tidak terlihat oleh mata manusia, juga membantu Clapp untuk
melakukan cross-cheking.12
Para ilmuwan menggabungkan data ini untuk menghasilkan
image atau citra digital berupa garis putih pucat yang menandai
beratus-ratus kilometer rute kafilah yang ditinggalkan, sebagian
berada di bawah tumpukan pasir selama berabad-abad hingga
mencapai ketinggian 183 meter. Berdasarkan data ini, Clapp dan
timnya mulai mengecek tanah terlarang ini pada tahun 1990, dan
mulai melakukan pencarian pada akhir tahun 1991. Pada bulan
Februari 1992, mereka menemukan sebuah bangunan segi delapan
dengan dinding-dinding dan menara-menara tinggi, mungkin
tiang-tiang yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang mungkin
mencapai ketinggian 9 meter. Meskipun hanya 150 orang yang
dapat mendiami benteng ini, para penjelajah berteori bahwa ribuan
lainnya mendiami tenda di sekitar bangunan ini.13
Aspek mukjizatnya dari sejarah yang diungkapkan oleh AlQur'an adalah dari mana Nabi mengetahui semuanya itu jika bukan
dari Allah SWT. Semua fakta kehidupan beliau tidak menunjukkan
Nabi dapat mengetahuinya tanpa wahyu dari Allah SWT.

D. 	MUKJIZAT AL-QUR'AN DARI ASPEK RAMALAN MASA
DEPAN
Diriwayatkan dari Ibnu Abbâs RA bahwa tatkala terjadi
peperangan antara Persia dan Romawi (Rûm), kaum musyrikin
Makkah senang kalau yang menang Persia karena sama-sama
penyembah berhala, sementara kaum Muslimin lebih senang kalau
yang menang Romawi karena mereka ahlul kitab. Setelah Romawi
dikalahkan oleh tentara Persia, kaum musyrikin bergembira ria,
sementara kaum muslimin berduka cita.14
12

Umar Anggara Jenie, "Kisah Sejarah Purba…", hlm. 72.

13

Umar Anggara Jenie, "Kisah Sejarah Purba…", hlm. 72-73.
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Al-Hâfizh ‘Imâd ad-Dîn Abû al-Fadâ’ Ismâîl Ibn Katsîr al-Qurasyi ad-Dimasyqi,

256

M u kj i z a t A l - Q u r ’ a n

Kaum musyrikin dengan berapi-api menyatakan kepada kaum
Muslimin: "Kami tahu bahwa orang-orang Rûm dikalahkan oleh
kaum Majûsi dan kalian menganggap akan mengalahkan kami
dengan alasan kalian iman kepada kitab yang diturunkan kepada
Nabi kalian. Bagaimana pandangan kalian sekarang setelah kaum
Majûsi mengalahkan Rûm, padahal mereka Ahli Kitab. Karenanya
kami pun pasti mengalahkan kalian seperti Persi mengalahkan
Rûm."15
Dalam suasana itulah Al-Qur'an meramalkan bahwa setelah
kekalahan itu, Romawi akan mengalahkan Persia setelah beberapa
tahun lagi—yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan bidh'u
sinîn. Allah SWT berfirman:

َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َْ ْ ىَ لأ
ُ الر
ُّ ) ُغلبَت1( الم
) يِف أدن ا ر ِض وهم ِمن بع ِد غل ِب ِهم سيغ ِلبون2( وم
ِ ِ
َ
َْ
ُ َ
ْ ْلأ
ْ
َ ) ف ب ْضع سن3(
ني لهلِ ِ ا م ُر ِم ْن قبْل َو ِم ْن َبع ُد َو َي ْو َم ِئ ٍذ يف َر ُح
ِ ِ ِ ِ ِي
َْ ر
َ ُ ْ ُْ
ُ الر ِح
َّ يز
ُ اء َو ُه َو الْ َعز
ُ ُهلل َينْ ر
ُ ص َم ْن ي َ َش
)5( يم
ا
ص
ن
ب
)4(
ون
المؤ ِمن
ِ ِ ِ
ِ
"Alif lâm Mîm. Telah dikalahkan bangsa Rumawi. Di negeri yang terdekat
dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun
lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan
di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang
yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang
dikehendakiNya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang." (Q.S. ArRûm 30:1-5)
Kaum musyrikin menantang Abu Bakar untuk taruhan
membuktikan ramalan Al-Qur'an itu. Abu Bakar menyetujui, jika
selama tujuh tahun tidak terjadi kemenangan Romawi itu berarti
Abu Bakar kalah. Setelah berlalu tujuh tahun tidak terjadi apa-

Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm (Riyâdh: Dâr ‘Alam al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 5.
15 Qamaruddin Shaleh dkk, Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat
Al-Qur'an (Bandung: Diponegoro, 1985), hlm. 382.

257

Kuliah Ulumul Qur’an

apa, maka Abu Bakar mengadu kepada Rasulullah SAW. Nabi
menanyakan, menurut kalian bidh'u sinîn itu berapa tahun? Para
sahabat menjawab antara tiga sampai sembilan tahun. Kalau
begitu kembalilah temui mereka dan pasang taruhan dua tahun
lagi. Kemudian pada tahun kesembilan, ramalan Al-Qur'an itu
menjadi kenyataan, peperangan kembali terjadi dan Romawi
dapat mengalahkan Persia. Kaum muslimin bergembira menerima
kemenangan tersebut persis seperti yang sudah diberitakan AlQur'an sembilan tahun yang lalu 16
Ketepatan ramalan Al-Qur'an membuktikan bahwa Al-Qur'an
adalah firman Allah SWT, bukan karya Nabi Muhammad SAW
sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum musyrikin.

E.	MUKJIZAT
AL-QUR'AN
PENGETAHUAN

DARI

ASPEK

ILMU

Mukjizat Al-Qur'an dapat juga dilihat dari banyaknya ayat-ayat
Al-Qur'an berisi isyarat-isyarat ilmiyah, antara lain:
a.

Tentang Reproduksi Manusia
Paling kurang ada tiga ayat Al-Qur'an yang berbicara
tentang reproduksi manusia:

َْ حَ ْ َ ُ لإْ ْ َ ُ َ ْ ُ ر
ُ َ ََْ
ً
َ
ُ
ْك ُن ْط َف ًة من
َ
) ألم ي36( أيسب ا ِ نسان أن يتك سدى
ِ
َ َ َ
َ َ َ َ ً َ َ َ َُ ا
ُ ٍّ َ
ج َعل
) ف38( ) ث َّم كن َعلقة فخل َق ف َس َّوى37( ن ي ْم ىَن
ِم ي
َْ ُ َّ ْ َ ينْ َّ َ َ َ لأْ ُ ْ ى
)39( ِمنه الزوج ِ اذلكر وا نث

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa
pertanggung jawaban)? Bukankah dia dahulu setetes mani yang
ditumpahkan (ke dalam rahim). Kemudian mani itu menjadi segumpal
darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya. Lalu
Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan."
(Q.S. Al-Qiyâmah 75:36-39)
16
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َّ َْ َ َّ ُ َ َ َ َّ ْ َ ين
َ) ِم ْن ُن ْط َفة إ َذا ُت ْمنى45( اذل َك َر َوالأْ ُ ْن ىَث
ِ ٍ
ِ وأنه خلق الزوج

)46(

"Dan bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan, lelaki dan perempuan, dari nuthfah apabila dipancarkan"
(Q.S. An-Najm 53: 45-46)

َ ُ َ َْ َ ْ ُ ْ خَ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ نحَ ْ ُ لخ
َ ُ ْ ُ َ ْ ََََُْ
)59( ) أأنتم تلقونه أم ن ا ا ِلقون58( أفرأيتم ما تمنون
"Maka terangkanlah kepada-Ku tentang apa yang kamu pancarkan
(mani). Kamukah yang menciptakannya atau Kami?" (Q.S. AlWâqi'ah 56: 58-59)
Surat Al-Qiyâmah di atas secara tegas menyatakan bahwa
nuthfah merupakan bagian kecil dari mani yang dituangkan
ke dalam rahim. Kata nuthfah dalam bahasa Al-Qur'an adalah
setetes yang dapat membasahi. Informasi Al-Qur'an tersebut
sejalan dengan penemuan ilmiah pada abad ke dua puluh yang
menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur
dari alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih
manusia, sedangkan yang berhasil bertemu dengan ovum hanya
satu saja. Itulah yang dimaksud Al-Qur'an dengan nuthfah min
maniyyin yumna (nuthfah dari mani yang memancar).
Selanjutnya Surat An-Najm menginformasikan bahwa dari
setetes nuthfah yang memancar itu Allah menciptakan kedua
jenis manusia lelaki dan perempuan. Sekali lagi Al-Quran
memberikan informasi yang sangat akurat. Penelitian ilmiah
membuktikan adanya dua macam kandungan sperma (mani
lelaki) yaitu kromosom lelaki yang dilambangkan dengan huruf
"Y", dan kromosom perempuan yang dilambangkan dengan
huruf "X". apabila yang membuahi ovum adalah sperma yang
memiliki kromosom Y, maka anak yang dikandung adalah
lelaki, dan bila X bertemu X, maka anak yang dikandung adalah
perempuan. Jika demikian yang menentukan jenis kelamin
adalah nuthfah yang dituangkan sang ayah itu.
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Ayat lain yang mengisyaratkan peranan sperma adalah
dalam menentukan jenis kelamin anak adalah firman-Nya
dalam Surah Al-Baqarah (2): 223:

ْ ََّ ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ى
ُ
ْ
)223( ... نِساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ِشئتم

"Isteri-istri kamu adalah ladang untukmu, maka garaplah ladangmu
bagaimana kamu kehendaki…" (Q.S. Al-Baqarah 2:223)
Apabila petani menanam tomat di ladangnya, maka jangan
harapkan yang tumbuh adalah buah selain tomat, karena ladang
hanya menerima benih tomat. Ini berarti yang menentukan
jenis tanaman yang berbuah adalah petani bukan ladangnya.
Wanita atau istri oleh ayat diatas diibaratkan dengan ladang.
Jika demikian bukan wanita yang menetukan jenis kelamin
anak, tetapi yang menentukan adalah benih yang "ditanam"
ayah didalam rahim.17
Dari mana Nabi Muhammad SAW yang ummy, tidak
bisa membaca dan menulis itu, memperoleh informasi
yang demikian akurat itu? Padahal hakikat ilmiah ini baru
ditemukan oleh ilmuan seribu tahun lebih setelah kedatangan
beliau? Itulah wahyu Allah yang diberikan-Nya kepada hamba
pilihan-Nya.
b. Tentang Kejadian alam semesta
Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa langit dan bumi
tadinya merupakan satu gumpalan melalui firman-Nya:

ً ْ َ َ َ ََ لأْ َ ْ َ ا
َّ َ ُ َ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ لذ
َ
َّ
َ
ات وا رض كنتا رتقا
ِ أولم ير ا ِ ين كفروا أن السماو
َ ُ ْ ُ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ لَُّ يَ ْ حيَ ٍّ َ َلا
)30( ففتقناهما وجعلنا ِمن الما ِء ك ش ٍء أف يؤ ِمنون
"Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu,
kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan

17
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segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga
beriman?" (Q.S. Al-Anbiyâ’ 21:30)
Observasi Edwin P. Huble (1889-1953) melalui teropong
bintang raksasa pada tahun 1929 menunjukkan adanya
pemuaian alam semesta. Ini berarti bahwa alam semesta
berekspansi, bukannya statis seperti dugaan Einstein (18791955).
Ekspansi itu menurut fisikawan Rusia Goerge Gamow
(1904-1968) melahirkan sekitar seratus milyar galaksi yang
masing-masing rata-rata memiliki seratus milyar bintang. Tetapi
sebelumnya, bila ditarik ke belakang kesemuanya merupakan
satu gumpalan yang terdiri dari neutron. Gumpalan itulah
yang meledak dan yng dikenal dengan istilah Big Bang. Inilah
agaknya yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an pada ayat di atas. 18
Dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui informasi
di atas kalau bukan dari Allah SWT.
c.

Tentang pemisah dua laut

َُّ لذ
ٌ َ ُ ٌ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ لب
ٌات َو َه َذا ملْ ٌح أُ َجاج
َوه َو ا ِ ي مرج ا حري ِن هذا عذب فر
ِ
ْ َ ً َ َْ َ ََُْ َ َ َ َ
ُ ْ َج ًرا مح
ً ج
)53( ورا
وجعل بينهما برزخا و ِح
"Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir
(berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi
pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang
menghalangi. (Q.S. Al-Furqân 25:53)
Ayat di atas menjelaskan bahwa ada dua air laut yang
berbeda sifatnya, yang satu tawar lagi segar dan yang lain asin
lagi pahit. Antara keduanya dibatasi oleh dinding (barzakh).
Pertanyaannya di mana dua laut yang berbeda airnya itu, dan
apa yang menjadi dindingnya.

18

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an… hlm. 171-172.
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Muhammad Ibrahim as-Sumaih—guru besar pada
Fakultas Sains, jurusan ilmu kelautan Universitas Qatar—
dalam penelitian yang dilakukan di Teluk Oman dan Teluk
Persia (1984-1988), melalui sebuah kapal peneliti, menemukan
perbedaan rinci dengan angka-angka dan gambar pada kedua
teluk tersebut. Penelitiannya menemukan adanya daerah
antara kedua teluk itu yang dinamai mixed water area atau
daerah barzakh (dalam istilah Al-Qur'an). Hasil penelitiannya
juga menemukan adanya dua tingkat air pada area tersebut.
Pertama, tingkat permukaan yang bersumber dari Teluk Oman,
dan kedua, tingkat bawah yang bersumber dari Teluk Persia.
Adapun area yang jauh dari mixed water area itu, tingkat air
seragam adanya. 19
Garis pemisah atau barzakh yang memisahkan kedua tingkat
pada mixed area tersebut berupa daya tarik stabil (gravitational
stability) yang terdapat pada kedua tingkat tersebut sehingga
menghalangi percampuran dan pembaurannya. Garis pemisah
tersebut terdapat dalam kedalaman antara 10 hingga 50 meter,
kalau pertemuan air itu secara horizontal. Itulah barzakh yang
disebut oleh ayat di atas.20
Jadi bukan seperti yang selama ini banyak dipahami bahwa
yang dimaksud oleh ayat itu adalah pertemuan air sungai dan
laut di muara. Jadi benar-benar dua laut dengan sifat air yang
berbeda dengan dinding yang membatasinya.
Seperti isyarat ilmiyah sebelumnya, dalam hal ini juga
dapat kita ajukan pertanyaan, dari mana Nabi Muhammad
SAW mengetahui semuanya itu kalau bukan dari Allah SWT,
sedangkan ilmu pengetahuan baru mengetahuinya 14 abad
kemudian.

19

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an…, hlm. 179.

20

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an… hlm. 179.
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d. Tentang awan

َّ َ َ َ ْ َ َ
ًحابًا ُث َّم يُ َؤلِّ ُف بَيْنَ ُه ُث َّم جَيْ َعلُ ُه ُر اَكما
َ اهلل يُ ْزج َس
َ
ألم تر أن
ِي
َالس َما ِء م ْن جب
َّ َو ُينزَ ِّ ُل م َن
ْ تى ال ْ َو ْد َق يخَ ْ ُر ُج م
َ ََف ر
ال
خ
ن
ِ
ِ
ِ
ِلاَله
ِ
ِ
ٍ ِ
َ
ُ يها م ْن بَ َرد َفيُص
ُ اء َو َي رْصفُ ُه َع ْن َم ْن ي َ َش
ُ يب ب ِه َم ْن ي َ َش
اء
ِ ِف
ِ ٍ
ِ
ِ
َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ لأ
ْ
َ
)43( ار
ِ يكاد سنا برقِ ِه يذهب بِا بص

"Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian
mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya
bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celahcelahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari
langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gununggunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada
siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa
yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir
menghilangkan penglihatan. (Q.S. An-Nûr 24:43)

Ayat ini berbicara tentang awan dan proses terjadinya
hujan, dimulai dari pernyataan Allah SWT yang mengarak
awan , kemudian mengumpulkan kawanan awan, kemudian
menjadikannya bertindih tindih, lalu keluarlah hujan. Proses
terjadinya hujan seperti yang digambarkan ayat tersebut sangat
sesuai dengan ilmu pengetahuan.
Menurut para ilmuwan, awan itu bermacam-macam,
sedikit di antaranya adalah awan tebal (cumulus clouds). Awan
tebal ini satu-satu awan yang bisa berkembang menjadi awan
tebal mengandung hujan (cumulus rain clouds). Ia adalah satusatunya awan yang terkadang diiringi dengan embun (es), kilat
dan guruh. Keistimewaan awan ini adalah ia memiliki atap yang
besar, terkadang mencapai lebih dari 15 km dan menyerupai
gunung.21
21
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Bagaimana kejadian awan tebal bermula? Awal teban
bermula ketika angin menggiring atau mengarak kawanan
awan kecil ke convergence zone. Pengarakan bagian-bagian
awan ini menyebabkan bertambahnya kualitas uap air dalam
perjalanannya, terutama di sekitar convergence zone. Kecepatan
awan lebih lambat dibandingkan kecepatan angin yang berjalan.
Setiap kali ukuran awan besar, maka kecepatannya akan lebih
lambat. Hal itu karena pengaruh drag force. Begitu pula kecepatan
angin secara umum akan berkurang setiap kali ia mengarah ke
convergence zone. Hal itu akan menyebabkan bagian-bagian awan
akan saling berdekatan satu sama lain, kemudian saling bersatu
padu. Apabila dua awan atau lebih menyatu, maka arus udara
yang naik di dalam awan akan bertambah secara umum. Hal
itu akan menyebabkan datangnya tambahan uap air dari bagian
bawah dasar (cloud base) awan, yang perannya menambah potensi
yang terpendam untuk berakumulasi. Potensi yang bekerja untuk
menambah kecepatan arus udara yang naik sambil mendorong
formasi udara ke tempat yang lebih tinggi lagi. Arus-arus yang
paling kuat adalah yang berada di tengah awan, sedangkan
arus yang berada di pinggiran berkurang. Hal itu menyebabkan
akumulasi formawi awan berada pada dua sisi awan, sehingga
awan akan tampak seperti air mancur atau gunung berapi yang
mendidih yang lavanya bertumpuk di pinggiran-pinggirannya22.
Awan tebal (cumulus clouds) bergerak kemana saja, sesuai
dengan kehendak Allah SWT, sedangkan faktor akumulasi dan
pembangunannya akan terus menerus sepanjang arus udara
yang naik mampu membawa formasi awan dari titik-titik air atau
butir embun. Dan ketika angin puncak tidak mampu membawa
formasi-formasi tersebut, maka proses akumulasi terhenti dan
formasi awan akan turun secara langsung ke bawah sebagai
Mendedskripsikan Awan Tebal", dalam Ahmad as-Shouwy dkk, Mukjizat Al-Qur'an
dan As-Sunnah tentang IPTEK, hlm. 173.
22 Muhammad Aiman Abdullah dkk, "Bentuk-bentuk Mukjizat Al-Qur'an dalam
Mendeskripsikan Awan Tebal"…hlm. 179-181.
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hujan yang terdiri dari air atau embun atau dari keduanya. 23
Demikianlah secara ringkas proses turunnya hujan yang
melalui beberapa fase hasil penelitian dan pengamatan para
pakar, yang sesuai dengan apa yang digambarkan oleh ayat
di atas. Pertanyaannya dari mana dari Nabi Muhammad SAW
mengetahuinya kalau bukan dari Allah SWT. Di sanalah letak
kemukjizatannya.
e.

Tentang gunung

ْ
َ الس
َّ ه َت ُم ُّر َم َّر
َ َِوتَ َرى الجْ بَ َال تحَ ْ َسبُ َها َجا ِم َد ًة َو ي
اب ُصن َع
ح
ِ
ِ
َ
َّلذ
َُّْ َ َ ل
َ ُ َْ
ٌ ش ٍء إنَّ ُه َخب
ْ َك ي
)88( ري بِ َما تف َعلون
ن
ق
ت
أ
ي
هلل ا
ِ
ِ ا
ِ
ِ
"Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di
tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah)
perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu;
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
(Q.S. An-Naml 27:88)
Dari hasil rekaman satelit diperoleh bukti bahwa Jazirah
Arabia beserta gunung-gunungnya bergerak mendekati Iran
beberapa sentimeter setiap tahunnya. Sebelumnya sekitar lima
juta tahun yang lalu Jazirah Arabia bergerak memisahkan diri
dari Afrika dan membentuk Laut Merah. Sekitar daerah Somalia
sepanjang pantai Timur ke selatan saat ini berada dalam proses
pemisahan yang lamban dan telah membentuk Lembah Belah
yang membujur keselaan melalui deretan danau Afrika.
Itulah agaknya yang dimaksud oleh ayat-ayat di atas
dengan berjalannya gunung-gunung sebagaimana berjalannya
awan. 24

23 Muhammad Aiman Abdullah dkk, "Bentuk-bentuk Mukjizat Al-Qur'an dalam
Mendedskripsikan Awan Tebal"…hlm. 181.
24

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an… hlm. 187-188.
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f.

Tentang pohon hijau

َّلذ
ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ ََ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ لأْ َ ْ ر
ض نارا ف ِإذا أنتم ِمنه
خ
ا
ر
ج
الش
ن
م
م
ك
ل
ل
ع
ج
ي
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
)80( توقِ ُدون

"Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau,
maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu". (Q.S. Yâsîn 36:80)
Dalam plasma sel tumbuh-tumbuhan terdapat zat yang
dinamai chromotophone (pembawa zat warna). Dari sekian warna
yang dibawa warna hijau lah yang terpenting yang dikenal
dengan nama chlorophyll, dari bahasa Yunani yang berarti "zat
hijau daun". Namun istilah ini tidaklah tepat dimana zat di atas
tidak hanya pada daun, tetapi juga pada ranting-ranting yang
muda, tegasnya pada semua bagian pohon yang hijau. Dari sini
terbukti istilah yang digunakan dalam Al-Quran lebih tepat,
yaitu "asy-syajar al-akhdhar" yang secara harfiah berarti "pohon
hijau".25
Chlorophyll terdiri dari ikatan zat-zat karbon, hidrogen,
nitrogen dan magnesium. Aktivitas utama chlorophyll adalah
menjelmakan zat organik dari zat anorganik sederhana dengan
bantuan sinar matahari. Proses ini disebut photosyinthesis
(fotosintesis) yakni mengadakan sintesis dengan photon
(cahaya). Jelasnya chlorophyll mengubah tenaga radiasi matahari
menjadi tenaga kimiawi melalui proses photosyinthesis atau
dengan kata lain menyimpan tenaga matahari dalam tumbuhtumbuhan berupa makanan dan bahan bakar yang nantinya
akan muncul sebagai api atau tenaga kalori sewaktu terjadi
pembakaran. Proses ini disebut respirasi atau atau menurut
istilah Al-Quran fa idzâ antum minhu tûqidûn (maka secara
serta merta tanpa campur tangan dari kamu, kamu dapat
menyalakan api).26
25

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an… hlm. 188.

26

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an… hlm. 189.
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Proses photosynthesis ini ditemukan oleh seorang sarjana
Belanda J. Ingenhousz, pada akhir abad ke 18 M dan diisyaratkan
oleh Al-Quran pada abad ke 7. Dari mana Nabi Muhammad
SAW mengetahui hal itu? Tiada jawaban yang tepat kecuali
berkata bahwa itulah informasi Allah antara lain untuk menjadi
bukti kebenaran Al-Quran.27
d. Tentang Kalender Syamsiah dan Qamariah
Al-Qur'an juga mengisyaratkan tentang perbedaan
perhitungan Syamsiyah dan Qamariyah yaitu ketika Al-Qur'an
menguraikan kisah Ashhâbul Kahfi. Allah berfirman:

َ ََلا
ُ َلب
َْ
ُ َْ َ َ
)25( ازدادوا ت ِ ْس ًعا
َو ِثوا يِف كه ِف ِه ْم ث ث ِمئَ ٍة ِس ِنني و

"Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah
sembilan tahun (lagi)." (Q.S.Al-Kahfi 18:25)
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Ashhâbul Kahfi
ditidurkan dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah
sembilan tahun lagi. Penambahan sembilan tahun ini adalah
akibat perbedaan penanggalan Syamsiah dan Qamariyah.
Penanggalan Syamsiah yang dikenal dengan Gregorian
Calender yang baru ditemukan pada abad ke 16 itu, berselisih
sekitar sebelas hari dengan penanggalan Qamariyah, sehingga
tambahan sembilan tahun yang disebut oleh ayat di atas adalah
hasil perkalian 300x 11 hari = 3300 hari atau sekitar sembilan
tahun lamanya. Demikianlah Nabi Muhammad SAW yang
tidak pandai membaca dan menulis menyampaikannya melalui
informasi Allah SWT.28 

27

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an… hlm. 189.

28

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an… hlm. 189-190.
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Bab XVI

Tafsir Al-Qur’an
A. PENGERTIAN TAFSIR
Secara etimologis, tafsir berakar dari kata fassara-yufassirutafsîran, berarti keterangan dan penjelasan (al-idhâh wa at-tabyîn),
sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

ْ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ َْ لاَ َ ْ ُ َ َ َ َ اَّ ْ َ َ لح
ً
)33( و يأتونك بِمث ٍل ِإل ِجئناك بِا ق وأحسن تف ِسريا

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu
yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan
yang paling baik penjelasannya.” (Q.S. Al-Furqân 25:33) .1

Kata fassara adalah bentuk muta’addi dari kata kerja fasarayafsiru-fasran, atau fasara-yafsuru-fasran yang berarti al-bayân atau
kasyf al-mughatha (menyingkap yang tertutup). Dengan demikian
tafsir berarti kasyfu al-murâd ‘an al-lafzh al-musykil (menyingkap
maksud dari kata yang sulit).2
Dari segi terminologis, berbacam definisi dibuat oleh para
ulama. Berikut ini beberapa di antaranya:

1
Muhammad Husain adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn (Kairo: Dar al-Kutub
al-Hadîtsah, 1976), jilid I, hlm. 13-15.
2
Al-Imâm al-‘Allamah Abi al-Fadhal Jamâl ad-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn
Manzhûr, Lisân al-‘Arab (Riyadh: Dâru ‘Alam al-Kutub, 2003), Juz 6, hlm. 361.
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1.

Abu Hayyân:
Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan
lafazh-lafazh Al-Qur’an dan tentang arti dan makna dari lafazhlafazh tersebut, baik kata perkata maupun dalam kalimat yang
utuh serta hal-hal yang melengkapinya.3

2.

Az-Zarkasyi:
Tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya
serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.4

3.

Az-Zarqâni:
Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur’an Al-Karim
dari segi makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan
maksud yang diinginkan oleh Allah SWT sebatas kemampuan
manusia.5

Sekalipun diungkapkan dengan kalimat yang berbeda-beda,
tetapi ketiga definisi di atas sepakat menyatakan bahwa secara
terminologis tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang arti
dan maksud ayat-ayat Al-Qur’an. Sekali pun tidak diungkapkan
secara eksplisit dalam definisi, tentu saja Abu Hayyân dan AzZarkasyi akan sepakat dengan Az-Zarqâni bahwa keterangan dan
penjelasan tentang maksud firman Allah SWT tersebut sebatas
kemampuan manusia.
Dalam menafsirkan Al-Qur’an, di samping dibatasi oleh
kemampuan masing-masing sebagai manusia, para mufasir juga
dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sosial budaya yang
berbeda-beda, sehingga bentuk, metode dan corak penafsiran
mereka juga berbeda-beda.
Sejauh ini, dikenal ada dua bentuk penafsiran , yaitu at-tafsîr
bi al- ma’tsûr dan at-tafsîr bi- ar-ra’yi, dan empat metode, yaitu
3

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn ... I: 14.

4

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn ... I: 15.

5
Muhammad ‘Abd al-Azhîm az-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Beirut:
Dâr ‘Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), Jld I, hlm. 471.
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ijmâli, tahlîli, muqârin dan maudhû’i. Sedangkan dari segi corak lebih
beragam, ada yang bercorak sastra bahasa, fiqh, teologi, filsafat,
tasawuf, ilmiyah dan corak sastra budaya kemasyarakatan.6

B. 	SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR
Usaha menafsirkan Al-Qur’an sudah dimulai semenjak zaman
para sahabat Nabi sendiri. ‘Ali ibn Abi Thâlib (w. 40 H), ‘Abdullah
ibn ‘Abbâs (w. 68 H), ‘Abdullah Ibn Mas’ûd (w. 32 H) dan Ubay ibn
Ka’ab (w. 32 H) adalah di antara para sahabat yang terkenal banyak
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dibandingkan dengan sahabatsahabat yang lain.7
Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an para sahabat pertamatama menelitinya dalam Al-Qur’an sendiri, karena ayat-ayat AlQur’an satu sama lain saling menafsirkan; Kedua, merujuk kepada
penafsiran Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan fungsi beliau
sebagai mubayyin terhadap ayat-ayat Al-Qur’an; Ketiga, apabila
mereka tidak menemukan keterangan tentang ayat tertentu dalam
Al-Qur’an dan tidak sempat menanyakannya kepada Rasulullah
SAW, para sahabat berijtihad dengan bantuan pengetahuan bahasa
Arab, pengenalan terhadap tradisi Arab dan keadaan orang-orang
Yahudi dan Nasrani di Arabia pada waktu ayat turun atau latar
belakang ayat tersebut diturunkan, dan dengan menggunakan
kekuatan penalaran mereka sendiri. Baru yang terakhir, sebagian
sahabat ada pula menanyakan beberapa masalah, khususnya
sejarah Nabi-Nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al6
Istilah bentuk penafsiran dipinjam dari Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran
Al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 9. Di samping bentuk, ada juga
yang menggunakan istilah metode. M. Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan
Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992),
hlm. 83-85, misalnya menggunakan istilah metode periwayatan untuk at-tafsîr bi alma’tsûr dan metode penalaran untuk at-tafsîr bi ar-ra’yi. Sedangkan metode ijmâli, tahlîli,
muqarin, dan maudhû’i bagi Shihab adalah corak dari metode penalaran. Biar tidak rancu
dengan istilah corak yang juga digunakan dalam pengertian yang lebih spesifik, maka
penulis memilih penggunakan istilah bentuk, metode dan corak untuk pengertian yang
berbeda. Perbedaan hanyalah bersifat teknis, bukan substantif.
7
Al-Hâfizh Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthi, Al-Itqân fi ‘Ulûm Al-Qur’an
(Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2003), juz 1 hlm. 187.
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Qur’an kepada tokoh-tokoh Ahlul Kitab yang telah memeluk agama
Islam, seperti ‘Abdullah ibn Salâm (w. 43 H), Ka’ab al-Ahbâr (w. 32
H)dan lain-lain.8
Tafsir pada masa sahabat ini belum merupakan ilmu sendiri,
masih merupakan bagian dari riwayat-riwayat hadits yang
berserakan, belum sistematis seperti tafsir yang kita kenal sekarang.
Di samping belum sistematis, pada masa sahabat ini pun Al-Qur’an
belum ditafsirkan secara keseluruhan, dan pembahasannya pun
belum luas dan mendalam.9
Sesudah priode sahabat, datanglah generasi berikutnya
(tabi’in) meneruskan usaha yang telah dirintis oleh para sahabat.
Di samping menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an dan Hadits
Nabi, mereka juga merujuk kepada penafsiran para sahabat dan
sebagian juga tidak lupa mengutip dari Ahlul Kitab. Setelah itu
baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan
ijtihad. Pada masa tabi’in ini, tafsir masih merupakan bagian dari
hadits, tetapi sudah mengelompok menurut kota masing-masing. 10
Tabi’in Makkah seperti Mujâhid ibn Jâbir (w. 104 H) , ‘Athâ’ ibn
Abi Ribâh (w. 114 H) dan ‘Ikrimah Maulâ Ibn ‘Abbâs (w. 104 H)
meriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs (w. 68 H) Tabi’in Madinah seperti
Muhammad ibn Ka’ab al-Qurazhi (w. 118 H), Abû’ al-‘Aliyah arRiyâhi (w. 90 H) dan Zaid ibn Aslam (w. 136 H) meriwayatkan dari
Ubay ibn Ka’ab (w. 32 H). Tabi’in ‘Iraq seperti al-Hasan al-Bashri
(w. 110 H), Masrûq ibn al-Ajdâ’ (w. 93 H) dan Qatâdah ibn Di’âmah
(w. 117 H) meriwayatkan dari ‘Abdullah Ibn Mas’ûd (w. 32 H). AdzDzahabi menyebut madrasah tersebut dengan Madrasah Makkah,
Madrasah Madinah dan Madrasah ‘Irâq. 11
Sesudah masa sahabat dan tabi’in datanglah masa kodifikasi
(tadwîn) hadits di mana riwayat-riwayat berisi tafsir dikelompokkan
8
Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 15-17.
9

Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an ..., hlm. 17-18.

10

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn..., I:99 dan 130.

11

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn ..., I:101, 114 dan 118
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menjadi satu bab sendiri, walaupun tetap belum sistematis seperti
susunan Al-Qur’an. Dalam perkembangan selanjutnya tafsir
dipisahkan dari kandungan kitab hadits dan menjadi kitab sendiri.
Para ulama seperti Ibn Mâjah (w. 273 H), Ibn Jarîr at-Thabari (w.
310 H), Abû Bakar ibn Al-Munzir an-Naisabûri (w. 318 H) dan
lain-lain mengumpulkan riwayat-riwayat yang berisi tafsir dari
Nabi, sahabat dan tabi’in dalam kitab sendiri. Riwayat-riwayat
yang dikumpulkan itu sudah mencakup keseluruhan ayat-ayat
Al-Qur’an dan disusun sesuai dengan sistematika mushaf. Bentuk
penafsiran yang dirintis Ibn Jarîr dan mufasir lain pada masa awal
pembukuan tafsir inilah yang kemudian di kenal dengan bentuk
at-tafsîr bi al- ma’tsûr.12
Contoh kitab-kitab tafsir yang menggunakan bentuk at-tafsîr bi
al- ma’tsûr ini antara lain adalah:
(1) Muhammad Ibn Jarîr ath-Thabari (w. 310 H), Jâmi’ alBayân fî Tafsîr Al-Qur’ân; (2) Abu al-Laits Nâshir ibn Muhammad
as-Samarqandi (w.373 H), Bahr al-‘Ulûm; (3) Abu Ishaq Ahmad ibn
Ibrâhim ats-Tsa’labi (w. 427 H), al-Kasysyâf wal al-Bayân ‘an Tafsîr
Al-Qur’ân; (4) Abu Muhammad al-Husain ibn Mas’ûd al-Baghawi
(w. 510 H), Ma’âlim at-Tanzîl fi at-Tafsîr; (5 Abu Muhammad ‘Abd
al-Haq ibn Ghâlib ibn ‘Athiyah (w. 546 H), al-Muharrir al-Wajîz fi
Tafsîr al-Kitâb al-‘Azîz; (6) Abu al-Fadâ’ Ismâ’îl ibn ‘Amr ibn Katsîr
(w. 774 H), Tafsîr Al-Qur’ân al-‘Azhîm; (7) Abu Zaid ‘Abd ar-Rahman
ibn Muhammad ats-Tsa’labi (w. 876 H), al-Jawâhir al-Hassân fi Tafsîr
Al-Qur’ân; dan (8) Jalâl ad-Dîn as-Suyûthi (w. 911 H), Ad-Durr alMantsûr fî at-Tafsîr al-Ma’tsûr.13
Sementara itu, setelah ilmu pengetahuan tumbuh dan
berkembang pesat pada masa Daulah’Abbasiyah, para mufasir
tidak puas hanya dengan bentuk bi al- ma’tsûr, karena perubahan
dan perkembangan zaman menghendaki pengembangan bentuk
tafsir dengan memperluas dan memperbesar peran ra’yu atau
ijtihad dibandingkan dengan penggunaannya pada bentuk bi al12

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn ..., I: 141-142.

13

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn..., I:204.
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ma’tsûr. Tafsir dengan bentuk ini kemudian dikenal dengan at-tafsîr
bi- ar-ra’yi.
Dengan at-tafsîr bi- ar-ra’yi seorang mufasir menafsirkan ayatayat Al-Qur’an dengan menggunakan kemampuan ijtihad atau
pemikiran tanpa meninggalkan tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an
atau dengan hadits dan tidak pula meninggalkan sama sekali
penafsiran para sahabat dan tabi’in. Bentuk ini mengembangkan
penafsiran dengan bantuan bermacam-macam ilmu pengetahuan
seperti ilmu bahasa Arab, ilmu qirâah, ilmu-ilmu Al-Qur’an, ilmu
hadits, ushul fiqh, ilmu sejarah, dan lain-lain sebagainya. Dinamai
dengan at-tafsîr bi- ar-ra’yi karena yang dominan memang penalaran
atau ijtihad mufasir itu sendiri.
Contoh kitab-kitab at-tafsîr bi- ar-ra’yi antara lain adalah: (1)
Abû al-Qâsim Jârullah Mahmûd ibn ‘Umar az-Zamakhsyari alKhawârizmi (w. 538 H), Al-Kasysyâf ‘an Haqâiq at-Tanzîl wa ‘Uyûn alAqâwil fi Wujûh at-Ta’wîl; (2) Abû‘Abdillah Muhammad ibn ‘Umar
ar-Râzi (w. 606 H), Mafâtih al-Ghaib; (3) Nâshir ad-Dîn Abû Khair
‘Abdullah ibn ‘Umar al-Baidhâwi (w. 685 H), Anwâr at-Tanzîl wa
Asrâr at-Ta’wîl; (4) Abû al-Barakât ‘Abdullah ibn Ahmad an-Nasafi
(w. 701 H), Madârik at-Tanzîl wa Haqâiq at-Ta’wîl; (5) Abû al-Fadhl
Syihâb ad-Dîn as-Sayyid Mahmûd al-Alûsi al-Baghdâdi (w. 1270
H), Rûh al-Ma’âni fî Tafsîr Al-Qur’ân al-‘Azhîm wa as-Sab’i al-Matsâni.14

C. BENTUK, METODE DAN CORAK TAFSIR
1.

Bentuk Penafsiran Al-Qur’an
Sebagaimana
sudah
disinggung
dalam
uraian
perkembangan tafsir di atas, dari segi bentuk dikenal dua
bentuk penafsiran: (a) Tafsir bi al- ma’tsûr dan (b) Tafsir bi- arra’yi.
a. Tafsir bi al- ma’tsûr
Tafsir bi al- ma’tsûr adalah menafsirkan Al-Qur’an
dengan Al-Qur’an, Al-Qur’an dengan Sunnah Nabi dan

14

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn..., I:289.
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Al-Qur’an dengan pendapat atau penafsiran para sahabat
Nabi dan tabi’in. Dinamai dengan bi al- ma’tsûr (dari
kata atsar yang berarti sunnah, hadits, jejak, peninggalan)
karena dalam menafsirkan Al-Qur’an, seorang mufasir
menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi
sebelumnya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Karena banyak menggunakan riwayat, maka tafsir dengan
metode ini dinamai juga dengan tafsir bi ar-riwâyah.15
Bagi yang memperhatikan kandungan Al-Qur’an
secara keseluruhan, akan menemukan bahwa pada
satu tempat disebutkan satu hal dengan ringkas, tetapi
pada tempat lain diuraikan panjang lebar; pada satu
tempat disebutkan secara muthlaq atau absolut tetapi
pada tempat lain dikaitkan dengan sesuatu; pada satu
tempat disebutkan secara umum, tetapi pada tempat lain
disebutkan pengecualiannya secara khusus; demikianlah
antara lain bagaimana ayat-ayat Al-Qur’an menafsirkan
satu sama lain. 16
Contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Qur’an atau ayat
dengan ayat adalah firman Allah dalam Surat Al-An’âm
ayat 82 ditafsirkan oleh Surat Luqmân ayat 13. Allah SWT
berfirman:

ْ َ ْ َ ُ َ َ َّلذ
َ ََ َ ُ ْ ُ ْ ُ ئ
ُك ل َ ُه ُم الأْ َ ْمن
ول
ِ ين آمنوا َولم يل ِب ُسوا ِإيمانهم بِظل ٍم أ
ِ ا
َ
ْ ُ
)82( َوه ْم ُمهتَ ُدون
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman
mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat
keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat
petunjuk.” (Q. S. Al-An’âm 6: 82)

15 Muhammad ‘Ali ash-Shabûni, At-Tibyân Fi ‘Ulûm Al-Qur’an (Makkah: Sayyid
Hasan ‘Abbas Syarbatly, 1980). hlm. 63.
16

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn..., I:37.
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َّ
ْ َْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ يََّ لاَ ُ ر
هلل ِإن
ا
ب
ك
ِ ِ ش
ِ وإِذ قال لقمان لاِ ب ِن ِه وهو ي ِعظه يا بن ت
ْ ِّر
ٌ الش َك لَ ُظلْ ٌم َعظ
)13( يم
ِ
“Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah
kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S.
Luqmân 31:13)
Tatkala mendengar Surat Al-An’âm 82 di atas, sebagian
sahabat merasa berat dan tidak akan sanggup menjadi
orang yang beriman karena, siapakah di antara mereka
yang tidak pernah melakukan kezaliman, paling tidak atas
dirinya sendiri. Lalu Nabi menjelaskan bahwa kezaliman
yang dimaksud dalam ayat tersebut, bukanlah seperti yang
dipahami mereka, tetapi seperti yang dimaksudkan oleh
hamba Allah yang saleh yaitu Luqmân: “...Sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman
yang besar". Demikianlah penjelasan Nabi sebagaimana
diriwayatkan oleh Bukhâri, Muslim at-Tirmidzi dan lain
melalui sahabat Nabi Abdullah ibn Mas’ûd.17
Penafsiran ayat dengan ayat tidak selamanya
berdasarkan petunjuk Nabi seperti dalam contoh di atas,
tetapi bisa juga atas pemahaman para sahabat atau tabi’in
seperti dalam penafsiran maksud kalimâtin dalam Surat AlBaqarah 37. Allah SWT befirman:

َ ََّ َ َ ى
َ َآد ُم م ْن َر ِّبه لَك َمات َفت
ُ اتل َّو
َّ اب َعلَيْ ِه إنَّ ُه ُه َو
اب
فتلق
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ُ الر ِح
َّ
)37( يم

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya,
maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha

17
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an
(Jakarta: Lentera Hati, 2001), vol 4, hlm. 171.
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Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q. S. Al-Baqarah 2:
37)
Diriwayatkan dari Mujâhid, Sa’id ibn Jâbir, Abi al‘Aliyah dan lain-lain bahwa yang dimaksud dengan
kalimâtin dalam ayat di atas adalah firman Allah SWT
dalam Surat Al-A’râf ayat 23. Allah SWT berfirman:

َ ُ َ ََ لاَ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ لنَ َ َ َ ْحمَ ْ َ لن
َّونن
قا ربنا ظلمنا أنفسنا وإِن لم تغ ِفر ا وتر نا ك
َْ لخ
َ
َ
)23( ِمن ا اسرِ ِ ين

“Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya
diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan
memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk
orang-orang yang merugi.” (Q.S. Al-A’râf 7:23)18
Ayat ini merupakan do’a mohon ampunan dari
Nabi Adam AS dan isterinya Hawa setelah melakukan
pelanggaran mendekati pohon terlarang.
Contoh tafsir Al-Qur’an dengan hadits Nabi adalah
apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Jarîr
dan lain-lain dari ‘Adi bin Hâtim, ia berkata: Aku bertanya
kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah SWT: ghairil
maghdhûbi ‘alaihim wa la adh-dhâllîn, Nabi menjelaskan
bahwa ghairil maghdhûbi ‘alaihim adalah Yahudi, dan wa la
adh-dhâllîn adalah Nashâra.19
Contoh lain adalah tentang apa yang dimaksud dengan
Al-Kautsar yang terdapat dalam ayat pertama Surat AlKautsar. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Anas,
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Al-Kautsar adalah
sungai yang diberikan Tuhan untukku di Sorga.20
18 Al-Hâfizh ‘Imâd ad-Dîn Abû al-Fadâ’ Ismâîl Ibn Katsîr al-Qurasyi ad-Dimasyq,
Tafsîr alQur’an al‘Azhîm, (Riyâdh: Dâr ‘Alam al-Kutub, 1997), jld. I, hlm. 370.
19 Ibn Katsîr, Tafsîr alQur’an al‘Azhîm..., I: 226. Lihat juga Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa
al-Mufassirûn..., I: 45.
20

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn..., I: 46.
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Penafsiran Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat AlQur’an dapat terdiri dari beberapa bentuk. Bisa dalam
bentuk merinci yang masih garis besar, menjelaskan yang
sulit, mengecualikan hal yang umum, mengaitkan hal yang
mutlak, menjelaskan makna lafazh tertentu, menjelaskan
hukum tambahan dari hukum yang sudah ada dalam AlQur’an, menjelaskan nâsikh mansûkh, memberi penegasan
dan lain sebagainya.21
Kemudian tafsir Al-Qur’an dengan pendapat atau
ijtihad para sahabat. Sebagaimana sudah dijelaskan
sebelumnya bahwa dalam para sahabat apabila mereka
tidak menemukan keterangan tentang ayat tertentu dalam
Al-Qur’an dan tidak sempat menanyakannya kepada
Rasulullah SAW, mereka berijtihad dengan bantuan
pengetahuan bahasa Arab, pengenalan terhadap tradisi
Arab dan keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani
di Arabia pada waktu ayat turun atau latar belakang
ayat tersebut diturunkan, dan dengan menggunakan
kekuatan penalaran mereka sendiri. Baru yang terakhir,
sebagian sahabat ada pula menanyakan beberapa masalah,
khususnya sejarah Nabi-Nabi atau kisah-kisah yang
tercantum dalam Al-Qur’an kepada tokoh-tokoh Ahlul
Kitab yang telah memeluk agama Islam, seperti ‘Abdullah
ibn Salâm (w. 43 H), Ka’ab al-Ahbâr (w. 32 H) dan lain-lain.
b. Tafsir bi ar-Ra’yi
Tafsir bi- ar-ra’yi adalah menafsirkan ayat-ayat AlQur’an dengan menggunakan kemampuan ijtihad atau
pemikiran tanpa meninggalkan tafsir Al-Qur’an dengan AlQur’an atau dengan hadits dan tidak pula meninggalkan
sama sekali penafsiran para sahabat dan tabi’in. Bentuk ini
mengembangkan penafsiran dengan bantuan bermacammacam ilmu pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab, ilmu
21
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qirâah, ilmu-ilmu Al-Qur’an, ilmu hadîts, ushûl fiqh, ilmu
sejarah, dan lain-lain sebagainya. Dinamai dengan at-tafsîr
bi- ar-ra’yi karena yang dominan memang penalaran atau
ijtihad mufasir itu sendiri.
Menurut Muhammad Husain az-Dzahabi, ada
beberapa ilmu yang harus dikuasi oleh seorang mufassir
apabila akan melakukan tafsir bi ar-ra'yi yaitu:
1. Ilmu bahasa Arab, untuk dapat mehami dan
menjelaskan kosa kota tertentu yang ditafsirkan; 2. Ilmu
Nahwu, karena makna kalimat bisa berobah dan berbeda
dengan perobahan i'rab; 3. Ilmu Sharf, agar mufassir dapat
memahami perobahan bentuk-bentuk kata; 4. Ilmu Isytiqaâ,
untuk mengetahui asal usul kata, karena jika sebuah kata
berasal dari dua asal kata yang berbeda, akan berbeda
pula maknanya, seperti kata al-masîh; apakah berasal dari
kata as-siyâhah atau al-mashu; 5. Ilmu Balâghah (Ma'âni,
Bayân dan Badi'), seorang mufassir tidak akan dapat
menjelaskan I'jaz lughawi Al-Qur'an tanpa mengetahui
ilmu ini; 6. Ilmu Qirâât, karena dengan menguasai ilmu ini
dapat memilih salah satu dari versi qirâah yang berbeda;
7. Ilmu Ushûluddîn, untuk menjelaskan masalah-masalah
aqidah; 8. Ilmu Ushul Fiqh, untuk mengetahui bagaimana
istinbâth hukum dari ayat-ayat hukum; 9. Ilmu Asbâbun
Nuzûl, karena dengan mengetahui asbâbun nuzûl seorang
mufassir dapat terbantu untuk memahami maksud ayat; 10.
Ilmu Kisah-kisah, karena dengan mengetahui kisah-kisah
secara lebih detail dia dapat mmemahami peristiwa yang
dijelaskan secara umum oleh Al-Qur'an; 11. Ilmu Nâsikh dan
Mansûkh, agar tidak salah dalam menetapkan suatu hukum;
12. Ilmu tentang hadits-hadits yang dapat menjelaskan
mana yang mujmal dan mubham; 13. Ilmu Mauhibah22,
22
Ilmu Mauhibah ini sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Surat
Al-Baqarah 282: "Bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu…" dan hadits Nabi:
"Barangsiapa yang beramal dengan ilmu yang dia miliki, maka Allah akan mewariskan
kepada dia ilmu apa yang belum diketahuinya" (Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn
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yaitu ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang
yang mau mengamalkan ilmu yang didapatnya.23
2.

Metode Penafsiran Al-Qur’an
Dari segi metode sejauh ini dikenal ada empat metode
penafsiran yaitu ijmâli, tahlîli, muqârin dan maudhû’i.
a.

Metode Ijmâli
Metode ijmâli adalah motode yang paling awal muncul
karena sudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat.
Nabi dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur’an tidak
memberikan rincian yang detail, hanya secara ijmâli atau
global.24
Dengan metode ijmâli, seorang mufasir menafsirkan
ayat-ayat Al-Qur’an secara ringkas, mulai dari ayat pertama
sampai ayat terakhir sesuai dengan susunan ayat dan surat
di dalam mushaf dengan bahasa yang populer dan mudah
dimengerti. Makna yang diungkapkan biasanya diletakkan
di dalam rangkaian ayat-ayat dengan menggunakan lafazh
bahasa yang mirip bahkan sama dengan lafazh Al-Qur’an,
sehingga pembaca akan merasa bahwa uraiannya tersebut
tidak jauh dari gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. 25
Penjelasan mufasir dalam metode ini sangat singkat.
Kosa kata yang dianggap sulit dijelaskan dengan mencari
padanan katanya, atau dengan penjelasan singkat
maksudnya. Kadang-kadang juga dijelaskan kedudukan
kata perkata dalam struktur bahasa Arab (‘irâb), mana
mubtadâ, khabar, hâl dan sebagainya. Biasanya ayat yang
ditafsirkan diletakkan dalam dua tanda kurung, setelah
kurung penutup langsung diberi penjelasan ringkas.
Contoh terbaik untuk kitab tafsir yang menggunakan

... I: 268)
23

Adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa al-Mufassirûn ... I: 266-268.

24

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an , hlm. 3.

25 Abd al-Hayy al-Farmâwi, Metode Tafsir Maudhû’i, Suatu Pengantar, terjemahan
Suryan A. Jamrah (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 29.
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metode ini antara lain (1) Muhammad Farîd Wajdi, Tafsîr
Al-Qur’ân Al-Karîm; (2) Jalâl ad-Dîn Abû al-Fadhl ‘Abd arRahmân ibn Abî Bakr as-Suyûthi (w. 911 H) dan Jalâl adDîn Muhammad ibn Ahmad al-Muhalli (w. 864 H), Tafsîr
al-Jalâlain.
b. Metode Tahlîli
Setelah metode ijmâli, dikenal metode tahlîli. Dengan
menggunakan metode ini, seorang mufasir berusaha
menjelaskan kandungan ayat ayat Al-Qur’an dari berbagai
aspek, mulai dari aspek bahasa, asbâb an-nuzûl, munâsabah
dan aspek lain yang memungkinkan sesuai dengan minat
dan kecenderungan mufasir sendiri. Penafsiran dilakukan
dengan menggunakan sistematika mushaf Al-Qur’an, urut
dari awal sampai akhir ayat demi ayat. 26
Jika mengambil bentuk at-tafsîr bi al- ma’tsûr maka
sumber penafsiran metode tahlîli ini adalah Al-Qur’an,
hadits Nabi dan penafsiran para sahabat dan tabi’in. Akan
tetapi jika menggunakan bentuk at-tafsîr bi- ar-ra’yi, sumber
penafsiran ditambah dengan ijtihad mufasir sendiri, baik
secara orisinal maupun mengutip pemikiran sumber lain.
Hampir semua kitab tafsir yang dikenal menggunakan
metode ini, baik yang bi al- ma’tsûr maupun bi- ar-ra’yi.
Contoh kitab-kitab dari kedua bentuk itu sudah banyak
disebut sebelumnya sehingga tidak perlu lagi disebutkan
pada bagian ini.
c.

26

Metode Muqârin
Setelah metode ijmâli dan tahlîli, muncul metode muqârin
atau perbandingan. Dengan motode ini seorang mufasir
melakukan perbandingan antara (1) teks ayat-ayat AlQur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi
dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang
berbeda bagi satu kasus yang sama; (2) ayat-ayat Al-Qur’an

Abd al-Hayy al-Farmâwi, Metode Tafsir Maudhû’i..., hlm. 12.
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dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan;
dan (3) berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan
Al-Qur’an. 27
Kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak
hanya terbatas pada analisis kebahasaan, tetapi juga
mencakup kandungan makna dan perbedaan kasus yang
dibicarakan. Dalam membahas perbedaan-perbedaan
itu, seorang mufasir harus meninjau berbagai aspek yang
menyebabkan timbulnya perbedaan, seperti asbâb an-nuzûl
yang berbeda, pemakaian kata dan susunannya di dalam
ayat berlainan dan juga konteks masing-masing ayat serta
situasi dan kondisi umat ketika ayat tersebut turun. Dalam
menganalisis perbedaan-perbedaan tersebut, mufasir
harus pula menelaah pendapat yang telah dikemukakan
oleh mufasir lainnya.28
Contoh kitab tafsir dengan metode ini antara lain (1)
al-Khathîb al-Iskâfi (w. 240 H), Durrah at-Tanzîl wa Ghurrah
at-Ta’wîl; dan (2) Tâj al-Qurrâ’ al-Karmâni (w. 505 H), alBurhân fî Taujîh Mutasyâbah Al-Qur’an.29
d. Metode Maudhû’i
Yang terakhir muncul adalah metode maudhû’i atau
tematik. Berbeda dengan metode ijmâli dan tahlîli yang
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an secara kronologis
sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat
dalam mushaf, maka metode maudhû’i ini membahas
ayat-ayat yang terdapat dalam berbagai surat yang telah
diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Dengan
metode ini seorang mufassir menghimpun ayat-ayat yang
mengandung pengertian serupa, mengkompromikan
antara pengertian yang ‘âm dan khâsh, antara yang muthlaq
dan yang muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang
27

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an…hlm. 65.

28

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an…, hlm.65-67.

29

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an…, hlm. 3.
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lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nâsikh dan
mansûkh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu
muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan
pemaksaan terahadap sebagian ayat kepada makna-makna
yang sebenarnya tidak tepat.30
Beberapa contoh kitab tafsir maudhû’i adalah: (1)
‘Abbas al-‘Aqqâd, al-Mar’ah fî Al-Qur’ân; (2) Abû al-‘Ala alMaudûdi, ar-Ribâ fî Al-Qur’ân al-Karîm; (3 Muhammad Abû
Zahrah, al-‘Aqîdah fî Al-Qur’ân al-Karîm; (4) Muhammad
as-Samahi, al-Ulûhiyyah wa ar-Risâlah fî Al-Qur’ân al-Karîm;
dan (5) Ibrahim Mahna, al-Insân fî Al-Qur’ân al-Karîm. 31
3.

Corak Penafsiran Al-Qur’an
Di samping bentuk dan metode yang sudah dijelaskan
di atas, dikenal juga corak penafsiran. Karena yang dominan
dalam at-tafsîr bi- ar-ra’yi adalah pemikiran mufasir, baik yang
orisinal dari yang bersangkutan atau mengutip dari sumbersumber lain, maka tentu saja hasil penafsiran mereka beragam
sesuai dengan latar belakang pengetahuan, sosial budaya dan
kecenderungan masing-masing. Dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an
keragaman itu diistilahkan dengan al-laun yang secara harfiah
berarti warna.32 Dalam bahasa Indonesia, oleh M. Quraish
Shihab digunakan istilah Corak.33 Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, arti corak antara lain berjenis-jenis warna pada warna
dasar, faham, macam, bentuk.34 Menurut hemat penulis, kata
corak lebih tepat digunakan dibanding warna. Warna dasarnya
adalah at-tafsîr bi- ar-ra’yi, di atas warna dasar itu ada warnawarni lain yang beragam, dan itulah corak. Corak itu sekaligus
menunjukkan faham penulisnya, macam atau bentuk tafsirnya.

30

‘Abd al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i…hlm. 36 dan 46.

31

‘Abd al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i…Ibid., hlm. 58.

32

Adz-Dzahabi, At-Tafsîr wa al-Mufassirûn I:140.

33

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an…,, hlm. 72.

34
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 173.
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Sejauh ini corak-corak penafsiran yang dikenal antara lain
sebagai berikut:
a.

Corak Sastra Bahasa
Corak sastra bahasa timbul akibat banyaknya orang
non-Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat
kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri di bidang
sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan
kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti
kandungan Al-Qur’an. Contoh: Abu as-Su’ûd Muhammad
ibn Muhammad al-Hanafi, Irsyâd al-‘Aql as-Salîm Ilâ Mazâya
al-Kitâb al-Karîm;

b. Corak Fiqih atau Hukum
Corak fiqih atau hukum, akibat berkembangnya ilmu
fiqih, dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih, yang setiap
golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya
berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayatayat hukum Contoh: Al-Imâm Abû ‘Abdillah Muhammad
ibn Ahmad al-Qurthubi (w. 671 H), al-Jâmi’ li Ahkâm AlQur’ân;
c.

Corak Teologi dan atau Filsafat
Corak teologi dan atau filsafat, akibat penerjemahan
kitab filsafat yang mempengaruhi sementara pihak,
serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke
dalam Islam yang dengan sadar atau tanpa sadar masih
mempecayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka.
Kesemuanya menimbulkan pendapat setuju atau tidak
setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. Contoh:
Qâdhi al-Qudhâh Abû Hasan ‘Abd al-Jabbâr (w. 415 h),
Tanzîh Al-Qur’ân ‘an al-Mathâ’in;

d. Corak Tasawuf
Corak tasawuf, akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi
sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap
materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang
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dirasakan. Contoh: Abû Muhammad Ruzbahân ibn Abî
an-Nash asy-Syirâzi (w. 666 H), ‘Arâis al-Bayân fî Haqâiq AlQur’ân;
e.

Corak Penafsiran Ilmiah
Corak penafsiran ilmiah, akibat kemajuan ilmu
pengetahuan dan usaha mufasir untuk memahami ayatayat Al-Qur’an sejalan dengan perkembangan ilmu.
Contoh: Asy-Syaikh Thanthâwi Jauhari (w. 1358 H), alJawâhir fî Tafsîr Al-Qur’ân al-Karîm;

f.

Corak Sastra Budaya Kemasyarakatan
Corak sastra budaya kemasyarakatan, yakni satu corak
tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Qur’an
yang berkaitan langsung dengan penyakit-penyakit atau
masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat,
dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam
bahasa yang mudah dimengerti tetapi indah didengar.
Contoh: As-Sayyid Muhammad Rasyîd Ridhâ (w. 1354 H),
Tafsîr Al-Qur’ân al-Hakîm (Tafsîr Al-Manâr). 35
Demikianlah bentuk, metode dan corak penafsiran
Al-Qur’an sepanjang zaman sampai zaman kita sekarang
ini. Masing-masing mufasir telah berjasa menjelaskan
pesan-pesan Al-Qur’an sesuai dengan kemampuan dan
latar belakang masing-masing. Karena keragaman latar
belakang para mufassir, baik dari segi disiplin ilmu,
kecenderungan maupun latar belakang sosial budaya dan
keragaman persoalan dan kebutuhan zaman, maka kitabkitab tafsir yang muncul sepanjang waktu pun mempunyai
bentuk, corak dan warna yang berbeda-beda. Namun
demikian, sekalipun terjadi keragaman, tidak berarti satu
sama lain saling berbeda sepenuhnya. Ibarat lingkaran yang

35 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an…hlm. 72-73, dengan perubahan pada
urutan. Contoh-contoh diambilkan dari Muhammad Husain adz-Dzahabi, at-Tafsîr wa
al-Mufassirûn, II:632-3. Coarak-corak ini sudah pernah dimuat dalam Yunahar Ilyas,
Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an, Studi Pemikiran Para Mufasir (Yogyakarta: Labda Press,
2006), hlm 85-86.
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dipertautkan sambung bersambung, selalu ada bagian dua
lingkaran yang menempati ruang yang sama. Bagian yang
sama itulah yang akan menjadi benang merah dari seluruh
penafsiran.36

D. KITAB-KITAB TAFSIR BERBAHASA INDONESIA
Sejak pertiga awal abad XX di Indonesia telah lahir berbagai karya
berbahasa Indonesia tentang Al-Qur'an, baik berupa terjemahan
Al-Qur'an dengan beberapa anotasi di mana perlu maupun dalam
bentuk tafsir Al-Qur'an sebagian atau keseluruhannya.
Dalam bentuk terjemahan Al-Qur'an dengan beberapa anotasi
di mana perlu antara lain:
1. Mahmud Yunus, Tafsir Al-Qur'an al-Karim (1930);
2. A. Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas dan Abdur Rahim
Haitami, Tafsir al-Qur’an Al-Karim(1955);
3. Zainuddin Hamidy dan Hs. Fachruddin, Tafsir Qur’an (1959);
4. Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an(1978),
5. Oemar Bakry, Tafsir Rahmat (1983);
6. Team Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan
Terjemahnya (1975);
Dalam bentuk tafsir Al-Qur'an sebagian atau keseluruhannya,
antara lain:
1. Abdul Karim Amrullah, Al-Burhan, Tafsir Juz 'Amma (1922);
2. Ahmad Hassan, Al-Hidayah, Tafsir Juz 'Amma (1930);
3. M. Hashbi ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur (1952)
dan Tafsir Al-Bayan (1962);
4. HAMKA, Tafsir Al-Azhar (1982);
5. Team Penafsir Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya
(1995);
6. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan
Keserasian Al-Qur’an (2000); 
36 Dalam salah satu kuliahnya, saya masih ingat bagaimana dosen kami bapak M.
Amin Abdullah menggambarkan lingkaran-lingkaran yang dipertautkan sambung
bersambung tersebut.
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