
2. AL  B A Q A R A H 

Masih berhubungan dengan firman Allah ini: ^ *—fij^ 
"Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri," 
asSuddi mengatakan: "Mereka menjual diri mereka dengannya. Alangkah 
buruknya apa yang mereka pertukarkan untuk diri mereka sendiri dan mereka 
ridha dengan pertukaran itu dan mereka lebih condong untuk mengingkari 
apa yang diturunkan Allah i!§> kepada Muhammad 0 , daripada membenarkan, 
mendukung, dan membantunya. Yang menjadikan mereka berbuat demikian 
itu adalah kedurhakaan, kedengkian dan kebencian karena: 
4 oi^s- 'tf «tii j> {S-^f-'—&ai & Jji o' $ "Allah menurunkan karuniaNya ke
pada siapa saja yang dikehendakiNya di antara hambahambaNya." Dan tidak 
ada kedengkian yang lebih parah daripada kedengkian mereka ini." 

FirmanNya: \ >~^ai ^g—ii j*L_3 £ "Karena itu mereka mendapat 
murka sesudah (mendapat) kemurkaan. "Mengenai kemurkaan di atas kemurkaan 
ini, Ibnu 'Abbas mengatakan: "Allah murka kepada mereka lantaran mereka 
telah menyianyiakan Taurat yang ada di tangan mereka. Dan juga murka 
karena kekufuran mereka kepada Nabi (Muhammad 0 ) yang diutus kepada 
mereka." 

Penulis katakan: (IjTJ) berarti mereka harus, berhak, dan mesti men
dapat kemurkaan di atas kemurkaan. 

Abui 'Aliyah mengemukakan: "Allah murka kepada mereka di
sebabkan karena kekufuran mereka terhadap Injil dan 'Isa S&IK, Kemudian 
Dia murka karena kekufuran mereka terhadap Muhammad 0 dan alQuran." 

AsSuddi menuturkan: "Kemurkaan pertama adalah kemurkaan Allah 
karena tindakan mereka menyembah anak lembu. Sedangkan kemurkaan 
kedua adalah karena mereka kufur kepada Muhammad 0 . " 

Dan firmanNya: 4 s>li* j> j&U'j ^ "Dan bagi orangorang kafir itu 
adzab yang hina." Karena kekufuran mereka itu disebabkan oleh kedurhakaan 
dan kedengkian, yang timbul akibat sikap sombong, maka mereka pun dibalas 
dengan kehinaan dan kekerdilan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman 
Allah Si: 4 '{f. i*4* ^ j^'"3** uf^fi 'J* ^jj^i c/.^ 'J! ^ "Sesungguhnya orang
orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaKu akan masuk Neraka 
Jahannam dalam keadaan hina dina. "(QS. AlMukmin: 60). Maksudnya mereka 
akan masuk neraka dalam keadaan terhina, tercela, dan tidak terhormat sama 
sekali. 

Imam Ahmad meriwayatkan, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, 
dari kakeknya, dari Nabi beliau bersabda: 
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"Pada hari Kiamat kelak, orangorang sombong akan digiring seperti semut 
kecil dalam bentuk manusia yang tertutupi oleh segala sesuatu yang kecil se
hingga mereka masuk ke penjara di Neraka Jahannam yang disebut Bulas dan 
mereka diliputi oleh api dari segala macam api. Mereka diberi minum dengan 
(thinatul khabal) cairan (nanah) penghuni Neraka." (HR. Ahmad). 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada alQuran yang 
diturunkan Allah."Mereka berkata: "Kami hanya beriman kepada apa yang 
diturunkan kepada kami."Dan mereka kafir kepada alQuran yang diturun
kan sesudahnya, sedang alQuran itu (Kitab) yang hak; yang membenarkan 
apa yang ada pada mereka. Katakanlah: "Mengapa dahulu kamu membunuh 
nabinabi Allah jika benar kamu orangorang yang beriman." (QS. 2:91) 
Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa buktibukti kebenaran 
(mukjizat), kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai sembahan) sesudah 
(kepergian)nya, dan sebenarnya kamu adalah orangorang yang zhalim. 
(QS. 2:92) 

Firman Allah 3£: i , I J j lilj £ "Dan apabila dikatakan kepada mereka," 
yaitu orangorang Yahudi dan sebangsanya dari kalangan Ahlul Kitab. 

^ 2&\ Sj—A I j—£ "Berimanlah kepada alQuran yang diturunkan 
Allah,"kepada Muhammad "Benarkan dan ikutilah ia." Maka: 
4 L - l l i J_yl T1J l £ "Mereka berkata: 'Kami hanya beriman kepada apa yang 
diturunkan kepada kami.'" Artinya, cukup bagi kami mengimani Kitab Taurat 
dan Injil yang telah diturunkan kepada kami. Kami tidak akan pernah meng
akui kecuali kedua Kitab itu saja. 

^ UYjj ll* '^i'j^H j£ "Dan mereka kafir kepada alQuran yang diturun
kan sesudahnya."i, f . — t f  C ^ ^ "PadahalalQuran itu adalah 
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(Kitab) yang haq, yang membenarkan apa yang ada pada mereka". Maksudnya, 
padahal mereka tahu bahwa apa yang diturunkan kepada Muhammad S 
adalah 4 J»4** ^ j i J i ^ "Yang haq yang membenarkan apa yang ada pada 
mereka". Artinya, alQuran membenarkan Kitab suci yang ada pada mereka, 
Taurat dan Injil, dengan demikian hujjah itu tegak di atas mereka, sebagai
mana firman Allah 4 o y Ju I—'S '^jijv C _ _ < \ — ^ 1 1 1 % ^..Ui ^ "Orang
orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri alKitab (Taurat dan Injil) 
mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anakanak mereka sendiri." 
(QS. AlBaqarah: 146). 

Kemudian Allah berfirman: 4 — 'S o\ Jli ^ <&i i\—'J\ b j&o ,Ui £ 
"Lalu mengapa kamu dahulu membunuh nabinabi Allah, jika kamu mengaku 
benarbenar orang yang beriman?" Artinya, jika kalian mengaku benarbenar 
beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, lalu mengapa kalian 
membunuh para Nabi yang datang kepada kalian dan membenarkan Kitab 
Taurat yang ada pada kalian, berhukum pada isinya, dan tidak menghapusnya, 
sedang kalian mengetahui kebenaran mereka? Kalian membunuh mereka 
karena melampaui batas, keras kepala, dan sombong kepada para Rasul Allah. 
Kalian ini tidak mengikuti kecuali hawa nafsu, pendapat, serta keinginan 
kalian sendiri. 

Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, (makna ayat ini): "Hai Muhammad, 
jika engkau katakan kepada orangorang Yahudi dari kalangan Bani Israil: 
'Berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah', dan mereka menjawab: 'Kami 
hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami,' maka katakanlah 
kepada mereka: 'Jika kalian benarbenar beriman, mengapa kalian membunuh 
para Nabi, wahai orangorang Yahudi, padahal di dalam Kitab yang diturunkan 
kepada kalian; Allah telah mengharamkan kalian membunuh mereka, bahkan 
Dia memerintah kalian untuk mengikuti, mentaati, dan membenarkan mereka. 
Yang demikian itu merupakan pembeberan kebohongan dan celaan kepada 
mereka atas ucapan mereka, yaitu kami hanya beriman kepada apa yang di
turunkan kepada kami saja.'" 

FirmanNya: 4 o i i J b ,.5%Ti- Itfjj £ "Dan Musa telah datang kepada
mu dengan membawa buktibukti kebenaran (mukjizat). "Yaitu buktibukti yang 
jelas dan dalildalil qath'i bahwa ia adalah Rasul Allah dan bahwa tiada Ilah yang 
hak selain Allah. Yang dimaksud dengan " o u t l l o b ^ f l " "buktibukti yang jelas" 
adalah berupa badai angin, belalang, kutu, kodok, darah, tongkat, tangan, pem
belahan laut, penaungan dengan awan, manna, salwa, batu, dan mukjizat lainnya 
yang mereka saksikan. Setelah itu kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan 
selain Allah pada zaman hidupnya Musa 

FirmanNya: 4 »&i & £ "Sesudah," maksudnya sesudah kepergian Musa 
ke gunung Thursina untuk bermunajat kepada Allah M. 4 j y ^ > $j £ "Sedang 
kamu berbuat zhalim". Artinya, dengan tindakan kalian menyembah anak sapi 

186 T a f s i r Ibnu KatsirjutJ! 



2. AL  B A Q A R A H 

itu, kalian telah berbuat zhalim, padahal kalian tahu bahwasanya tiada Ilah 
yang hag (disembah) selain Allah. Sebagaimana firmanNya: 

"Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa 
mereka telah sesat, mereka pun berkata, Sungguh jika Rabb kami tidak memberi 
rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang
orang yang merugi." (QS. AlA'raaf: 149). 

Z)<«i (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat 
bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguhteguh 
apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!" Mereka menjawab: 
"Kami mendengarkan tapi tidak mentaati."Dan telah diresapkan ke dalam 
hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya. 
Katakanlah: "Amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu 
jika kamu betul beriman (kepada Taurat)." (QS. 2:93) 

Allah t$g merinci kesalahan, pelanggaran janji, kesombongan, dan 
berpalingnya orangorang Yahudi dariNya sehingga Dia mengangkat gunung 
Thursina untuk ditimpakan kepada mereka sampai mereka mau menerima 
perjanjian itu. Lalu mereka melanggar perjanjian tersebut. Oleh karena itu, 
4 l l ^ i } ' ^ £ "Mereka berkata, Kami mendengar tetapi kami tidak mentaati " 
Penafsiran ayat tersebut sudah pernah kami kemukakan sebelumnya. 

4 'p*JioJi 'p+iji» * l £ "Dan telah diresapkan ke dalam hati 
mereka kecintaan kepada anak sapi lantaran kekafiran mereka." Berkenaan 
dengan ayat tersebut, dari Qatadah, 'Abdurrazzaq mengatakan: "Kecintaan 
mereka kepada anak sapi telah meresap hingga merasuk ke dalam hati mereka." 
Hal senada juga dikatakan oleh Abui 'Aliyah dan Rabi' bin Anas. 

Imam Ahmad pernah meriwayatkan, dari Abu Darda', dari Nabi 
beliau bersabda: 

( - j K ^ i j t * — * * - ^r '̂ ) 
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"Kecintaanmu kepada sesuatu membuatmu buta dan tuli." (HR. Abu Dawud).* 

Firman Allah 4 'fk d\ y J l » "Katakanlah, 
amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika kamu benar
benar beriman (kepada Taurat)." Artinya, betapa buruknya kekufuran kalian 
kepada ayatayat Allah 3fe dan pengingkaran kalian terhadap para Nabi, serta 
kekafiran kalian kepada Muhammad 0 , yang telah kalian jadikan pegangan 
sejak dahulu hingga sekarang. Itu merupakan dosa kalian yang paling besar 
dan perkara paling besar/parah yang kalian lakukan karena kekufuran kalian 
terhadap Nabi dan Rasul penutup, Muhammad 0 , yang diutus kepada seluruh 
ummat manusia. Lalu bagaimana kalian mengaku beriman, padahal kalian 
telah melakukan berbagai perbuatan buruk seperti itu, baik berupa pengingkaran 
janji, kafir kepada ayatayat Allah, maupun penyembahan terhadap anak sapi 
selain Allah? 

6ji oj i^C i * Jlill 61 $ 

'< 

,y r> y , \ {<'X{ ' '> \ " - ' s ' '. \\ 

Katakanlah: 'Jika (kamu menganggap bahwa) kampung akhirat (Surga) itu 
khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilab ke
matianmu), jika kamu memang benar. (QS. 2:94) Dan sekalikali mereka 
tidak akan mengingini kematian itu selamalamanya, karena kesalahanke
salahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka (sendiri). Dan Allah Maha
mengetahui orangorang yang aniaya. (QS. 2:95) Dan sungguh kamu akan 
mendapati mereka, manusia yang paling tamak kepada kehidupan (di dunia), 
bahkan (lebih tamak lagi) dari orangorang musyrik. Masingmasing mereka 
ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekalikali 
tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Mahamengetahui apa yang 
mereka kerjakan." (QS. 2:96) 

Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh alAlbani dalam Dha'iifulJaami' (2688).^
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Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu ' Abbas Allah Ta'ala 
berfirman kepada NabiNya, Muhammad 
4 p:"1 '^S d\ o^Jl 1 ^ . 5 ^ 1 3l oji ^ S Uli îl lup S^^1 j 1 - ^ 1 cS^ o\ Ji £ 
"Katakanlah, jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (Surga) itu khusus 
untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematian(mu), 
jika kamu memang benar." Maksudnya, Berdo'alah kalian agar ditimpakan 
kematian terhadap salah satu kelompok yang paling berdusta. Namun mereka 
menolak ajakan Rasulullah % tersebut. 
4 isJiiJL, &\j ^jjJi ciii i—L IJJI OJUJ J'J £ "Dan sekalikali mereka tidak 
akan menginginkan kematian itu selamalamannya, karena kesalahankesalahan 
yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Mahamengetahui 
siapa orangorang yang zhalim." Artinya, Allah mengetahui segala sesuatu 
tentang mereka, bahkan pengingkaran mereka terhadap (ajakan Rasul). Seandai
nya mereka menginginkan kematian itu pada saat Rasulullah $1 mengajaknya 
niscaya tidak akan ada di muka bumi ini seorang pun dari kaum Yahudi, 
melainkan akan mati. 

Dari Ibnu 'Abbas, adhDhahhak meriwayatkan: "4 c/JJl lyli» £ berarti 
mohonlah kematian." 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: "Seandainya orang
orang Yahudi itu menginginkan kematian, niscaya mereka akan disambar ke
matian." Seluruh sanad ini shahih sampai Ibnu 'Abbas. 

Demikian itulah penafsiran yang dikemukakan Ibnu Abbas dalam 
menafsirkan ayat di atas, yaitu ajakan untuk bermubabalah (perang do'a) untuk 
mengetahui kelompok mana yang berdusta, baik kelompok kaum muslimin 
ataupun Yahudi. Hal yang sama dinyatakan pula oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, 
Abui 'Aliyah, dan Rabi' bin Anas semoga Allah merah mati mereka. 

Ketika orangorang Yahudi terlaknat itu, mengatakan bahwa mereka 
itu anak Allah dan kekasihNya serta mengatakan: "Tidak akan masuk Surga 
kecuali orang Yahudi dan Nasrani," maka mereka diajak bermubabalah dan 
mendo'akan keburukan kepada salah satu kelompok yang berdusta, baik itu 
kelompok muslim ataupun kelompok Yahudi. Setelah mereka menolak 
ajakan tersebut, maka setiap orang mengetahui bahwa mereka itu zhalim, 
karena jika mereka benarbenar teguh dengan pengakuannya itu, pasti mereka 
menjadi kelompok yang paling dahulu tampil untuk melakukan mubahalah. 
Ketika mereka menundanunda, maka terungkaplah kebohongan mereka. 
Peristiwa itu sama dengan peristiwa pada saat Rasulullah !H mengajak utusan 
kaum Nasrani Najran untuk bermubabalah setelah hujjah tegak atas mereka 
dalam perdebatan, (sementara mereka semakin) sombong dan ingkar, maka 
Allah Ta'ala berfirman: 
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"Siapa yang membantahmu tentang kisah 'Isa sesudah datang Umu (yang meyakinkan 
kamu), maka katakanlah (kepadanya): 'Marilah kita memanggil anakanak kami 
dan anakanak kamu, isteriisteri kami dan isteriisteri kamu, diri kami dan diri 
kamu; kemudian marilah kita bermubabalah kepada Allah dan kita minta supaya 
laknat Allah ditimpakan kepada orangorang yang dusta'". (QS. Ali 'Imran: 61) 

Setelah orangorang Nasrani mendengar ajakan itu, lalu sebagian mereka 
berkata kepada sebagian yang lain: "Demi Allah, jika kalian bermubabalah 
dengan Nabi ini, niscaya kalian akan musnah dalam sekejap." Pada saat itu, 
mereka langsung cenderung untuk berdamai dan menyerahkan jizyah (pajak) 
dengan patuh, dalam keadaan hina. Kemudian Abu 'Ubaidah bin Jarrah diutus 
sebagai pengawas bagi mereka. 

Mubahalah ini disebut tamanni29 (pengharapan/keinginan), karena 
kedua belah pihak yang merasa benar ingin agar Allah Ta'ala membinasakan 
kelompok yang bathil, apalagi jika merasa mempunyai hujjah untuk menjelas
kan kebenaran dan keunggulannya. Dan mubahalah itu dilakukan dalam 
bentuk memohon kematian, karena kehidupan dunia bagi orangorang Yahudi 
sangat mulia dan berharga, sementara mereka mengetahui tempat kembali 
mereka yang menyeramkan setelah kematian. 

Oleh karena itu Allah M berfirman: 
4 —li Ji u~\—li\ [y'}^ "f&'^j jiJiWij j ^ *  i^ j JUgjJjf Lio* i—L. lojf «yiT $ 
"Sekalikali mereka tidak akan menginginkannya untuk selamalamanya karena 
kesalahankesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka (sendiri). Dan Allah 
Mahamengetahui orangorang yang berbuat zhalim. Sesungguhnya kamu akan men
dapati mereka setamaktamak manusia kepada kehidupan (di dunia). "Maksudnya, 
sepanjang umur mereka, karena mereka tahu bahwa tempat kembali mereka (di 
akhirat) itu sangat buruk dan kesudahan yang akan mereka alami sangat merugi
kan. Sebab dunia itu merupakan penjara bagi orangorang mukmin dan surga 
bagi orang kafir. Mereka mengangankan seandainya mereka dapat menghindari 
alam akhirat dengan segala macam cara. Padahal apa yang mereka hindari dan 
jauhi itu pasti akan mereka alami. Terhadap kehidupan duniawi ini, orangorang 
Yahudi itu lebih rakus daripada orangorang musyrik yang tidak memiliki 
Kitab. Yang demikian itu merupakan athafkhash (penyandaran yang khusus) 
kepada yang 'aam (umum). 

Mengenai firman Allah 4 \ S'jA ^.JLJl 'yj £ "Bahkan (lebih tamak lagi) 
dari orangorang musyrik." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu 'Abbas, 
ia mengatakan: "Orangorang nonArab." 

Demikian halnya hadits yang diriwayatkan oleh alHakim dalam kitab 
alMustadrak, dari Sufyan atsTsauri, dan ia mengatakan bahwa hadits ini 

' Yaitu pada kalimat i fy~a > "Inginkanlah oleh kalian." 
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shahih menurut persyaratan alBukhari dan Muslim, namun keduanya tidak 
meriwayatkannya. AlHakim berkata bahwa kedua imam itu bersepakat atas 
sanad tafsir ahabat ini. 

Sehubungan dengan firman Allah 4 ~a^~ es—^ iXr*"' 'pffi*^ j ^ 
"Sesungguhnya engkau akan mendapati mereka setamaktamak manusia kepada 
kehidupan (di dunia)," alHasan alBashri mengatakan: "Orang munafik itu 
lebih tamak terhadap kehidupan dunia daripada orang musyrik." 

4, 'p—i'J, £ "Masingmasing orang dari mereka ingin." Maksudnya, 
salah seorang dari kaum Yahudi, seperti yang ditujukan konteks ayat. Sedang
kan menurut Abui 'Aliyah: "Adalah salah seorang dari kaum Majusi. Dan ia 
akan kembali seperti semula, meski di beri umur seribu tahun." 

Mengenai firmanNya: 4 y** 'J '^'^ ' J J £ "Masingmasing orang 
dari mereka ingin agar diberi umur seribu tahun. "Mujahid mengatakan: "Per
buatan dosa dijadikan hal yang mereka sukai sepanjang umur." 

Dan berkenaan dengan firmanNya: 4 'j**. ^ <A&\ 
"Pahahal umur panjang itu sekalikali tidak akan menjauhkannya dari siksa." 
Berkata Mujahid bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Sa'id 
atau 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas: "Maksudnya, umur panjang itu sama sekali 
tidak akan menyelamatkan mereka dari adzab, karena orang musyrik tidak 
mengharapkan kebangkitan kembali setelah kematian, tetapi menginginkan 
umur panjang. Sedangkan orang Yahudi mengetahui kehinaan yang akan mereka 
terima di akhirat karena mereka menyianyiakan ilmu yang mereka miliki." 

Berkaitan dengan firmanNya: 4 'j—£>l >~>\&—)l jy« —U^L }i I — ^ 
"Padahal umur panjang itu sekalikali tidak akan menjauhkannya dari siksa." 
Al'Aufi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: "Yaitu orangorang yang memusuhi 
Jibril." 

Sedangkan Abui 'Aliyah dan Ibnu 'Umar mengatakan: "Makna ayat 
itu adalah umur panjang tidak akan membantu dan menyelamatkan mereka 
dari adzab." 

Mengenai makna ayat ini, 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam me
ngatakan: "Orang Yahudi itu lebih rakus terhadap kehidupan dunia ini dari 
pada orangorang Musyrik, di mana mereka mengharapkan diberikan umur 
seribu tahun lagi. Namun umur panjang itu tidak akan dapat menyelamatkan 
mereka dari adzab. Sebagaimana umur panjang yang diberikan kepada Iblis 
tidak memberikan manfaat sama sekali kepadanya, karena ia kafir." 

4 OjJia >*aj <3>lj ^ "Allah Mahamengetahui apa yang mereka lakukan." 
Maksudnya, Allah mengetahui dan menyaksikan kebaikan dan keburukan yang 
dikerjakan oleh hambahambaNya, dan masingmasing akan diberikan balasan 
sesuai dengan amalannya. 

(i 
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Katakanlah: "Barangsiapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah me
nurunkan (alQuran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan 
apa (kitabkitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira 
bagi orangorang yang beriman." (QS. 2:97) Barangsiapa yang menjadi musuh 
Allah, MalaikatmalaikatNya, RasulrasulNya, Jibril dan Mikail, maka 
sesungguhnya Allah adalah musuh orangorang yang kafir. (QS. 2:98) 

Imam Abu Ja'far bin Jarir athThabari mengatakan: "Para ulama 
tafsir telah sepakat bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap pernyataan 
orangorang Yahudi dari kalangan Bani Israil, yang mengaku bahwa Jibril 
adalah musuh mereka, sedangkan Mikail sebagai penolong mereka. Sebagian 
ulama mengemukakan bahwa pengakuan mereka itu berkenaan dengan per
debatan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah £H mengenai masalah 
kenabian beliau." 

Abu Kuraib memberitahu kami, dari Yunus bin Bukair, dari Ibnu 
'Abbas, ia menceritakan: "Ada sekelompok orang Yahudi mendatangi Rasu
lullah lalu mereka berkata: 'Wahai Abu Qasim, beritahukanlah kepada 
kami perkara yang kami tanyakan kepadamu, yang tidak diketahui kecuali 
oleh seorang Nabi.' 

Lalu Rasulullah iH> menjawab: 'Tanyakanlah segala hal yang kalian ke
hendaki, tetapi berjanjilah kepadaku sebagaimana Ya'qub telah mengambil janji 
dari anakanaknya. Jika aku memberitahukan kepada kalian dan kalian me
ngetahui bahwa itu benar, maka kalian harus mengikutiku memeluk Islam.' 

'Janji itu milikmu,' sahut mereka. 

Kemudian Rasulullah 
kehendaki.' 

bersabda: 'Tanyakanlah apa yang kalian 

Maka mereka pun berkata: 'Beritahukan kepada kami empat hal yang 
akan kami tanyakan kepadamu: Makanan apa yang diharamkan oleh Israil, 
atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat? Beritahukan bagai
mana air mani lakilaki dan air mani perempuan, dan bagaimana mani itu 

i 

192 Tafsir I b n u Katsir Juzl 



2. AL  B A Q A R A H 

bisa menjadi anak lakilaki dan perempuan? Beritahukan juga kepada kami 
mengenai Nabi yang ummi ini yang terdapat di dalam Kitab Taurat dan siapa
kah Malaikat yang menjadi penolongnya?' 

Nabi 0 bersabda: 'Hendaklah kalian berpegang teguh pada janji Allah 
jika aku memberitahukan kepada kalian, maka kalian harus mengikutiku. ' 
Kemudian mereka pun memberikan ikrar dan janjinya kepada beliau. Lebih 
lanjut beliau bersabda: 'Aku bersumpah demi Allah yang menurunkan Taurat 
kepada Musa apakah kalian mengetahui bahwa Israil Ya'qub pemah menderita 
sakit parah, dan penyakitnya itu menahun. Pada saat itu ia bernadzar jika 
Allah Ta'ala menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya itu, ia akan 
mengharamkan makanan dan minuman yang paling ia sukai untuk dirinya 
sendiri. Dan makanan yang paling ia sukai adalah daging unta, sedangkan 
minuman yang paling disukainya adalah susu unta.' 

Mereka pun berujar: 'Ya, benar.' 

Lalu Rasulullah 0 bersabda: 'Ya Allah, bersaksilah atas mereka.' 

Selanjutnya beliau bersabda: 'Aku bersumpah demi Allah yang tiada 
Ilah selain Dia yang menurunkan Taurat kepada Musa, tidakkah kalian me
ngetahui bahwa air mani lakilaki itu pekat dan berwarna putih, sedangkan air 
mani perempuan itu encer dan berwarna kekuningan. Mana dari keduanya yang 
lebih mendominasi, maka baginya anak dan kemiripan dengan seizin Allah. Jika 
sperma lakilaki lebih mendominasi daripada ovum perempuan, maka dengan 
izin Allah akan lahir anak lakilaki. Dan jika ovum perempuan lebih men
dominasi, maka akan lahir anak perempuan dengan izin Allah iSS».' 

'Benar,' jawab mereka. 

Lalu beliau bersabda: 'Ya Allah, saksikanlah mereka. Dan aku ber
sumpah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah 
kalian mengetahui bahwa Nabi yang ummi itu tidur dengan memejamkan 
mata tetapi hatinya tidak tidur.' 

Mereka pun menjawab: 'Ya, benar.' 

Selanjutnya beliau bersabda: 'Ya Allah, bersaksilah atas mereka.' 

Setelah itu mereka pun mengatakan: 'Sekarang beritahukan kepada 
kami, siapa Malaikat yang menjadi penolongmu. Jawaban inilah yang akan 
menentukan, kami akan mengikutimu atau berpisah darimu.' 

Maka Rasulullah $1 bersabda: 'Sesungguhnya penolongku adalah 
Malaikat Jibril, dan Allah tidak akan mengutus seorang Nabi pun melainkan 
ia sebagai penolongnya.' 

Mereka menyahut: 'Inilah yang menjadikan kami berpisah darimu. Jika 
penolongmu itu selain Malaikat Jibril, niscaya kami akan mengikutimu dan 
membenarkanmu.' 

H 
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Kemudian beliau pun bertanya: 'Apa yang menyebabkan kalian tidak 
mau mempercayainya?' Mereka pun menjawab: 'Karena ia adalah musuh 
kami.' 

Pada saat itu Allah 'M menurunkan ayat: 

IJ\k~ 'J J J  4 J J J jl? I D U*,Ca.« *)Jl ji>^ i i j i ĵi* iljT ijji J J I j A P jl S' J* Ji ^ 

"Katakanlah: 'Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menu
runkannya (alOuran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa 
(Kitabkitab) yang sebelumnya sampai firmanNya kalau mereka mengetahui'" 
Pada saat itulah mereka mendapatkan murka di atas murka. Hadits ini diriwayat
kan oleh Imam Ahmad dalam musnadayz." 

Mujahid mengemukakan bahwa orangorang Yahudi mengatakan: 
"Wahai Muhammad, Jibril itu tidak turun melainkan dengan kekerasan, pe
perangan, dan^pembunuhan, dan ia (Jibril) adalah musuh kami." Maka turunlah 
ayat: 4 JJ_^=J iji* oli' J> J i ^ "Katakanlah: 'Barangsiapa yang menjadi musuh 
Jibril'" " ' 

Mengenai firmanNya: 4 JJJ~*$ iji* cS J» J» £ "Katakanlah: Barangsiapa 
yang menjadi musuh Jibril," Imam alBukhari meriwayatkan bahwa 'Ikrimah 
mengatakan: Jibr, Mika, dan Israf adalah hamba Iil (Allah) (dalam bahasa 
Ibrani). 

'Abdullah bin Munir memberitahu kami, dari Anas bin Malik, ia men
ceritakan, ' Abdullah bin Salam pernah mendengar kedatangan Rasulullah 0 , 
ketika itu ia sedang berada di tanah yang tandus. Kemudian Nabi datang dan 
ia pun berkata: "Aku akan menanyakan kepadamu tentang tiga hal yang tidak 
diketahui kecuali oleh seorang Nabi: Apa yang pertama menjadi tanda Kiamat, 
apa makanan penghuni Surga yang pertama kali, dan apa yang menyebabkan 
seorang anak cenderung menyerupai bapak atau ibunya?" 

Beliau bersabda: "Jibril telah memberitahuku mengenai hal itu tadi." 

"Jibril?" tanyanya. 

Beliau menjawab: "Ya. Ia adalah Malaikat yang menjadi musuh orang
orang Yahudi." 

Kemudian beliau membaca ayat ini: 
4 2JLI* J L P J J J J JJJ~*i I J A P j i r JA J» ^ "Katakanlah: 'Barangsiapa yang menjadi 
musuh JibrU, maka fiBril itu telah menurunkannya (alQuran) ke dalam hatimu."' 

Lebih lanjut beliau menuturkan: "Tanda Kiamat yang pertama kali 
adalah api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Sedangkan makanan 
yang pertama kali dimakan oleh penghuni Surga adalah hati ikan paus. Dan 
jika mani lakilaki mendominasi mani perempuan, maka anaknya akan me
nyerupainya. Dan jika mani perempuan lebih mendominasi, maka anaknya 
akan menyerupainya." 
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Lalu 'Abdullah bin salam mengatakan: "Aku bersaksi bahwasanya 
tiada Ilah selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Ya Rasulullah, se
sungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui 
keislamanku sebelum engkau menanyai mereka, maka mereka akan mendusta
kanku." 

Lalu orangorang Yahudi datang, maka Rasulullah ij& berkata kepada 
mereka: "Menurut kalian, orang macam apakah 'Abdullah bin Salam itu?" 
Mereka menjawab: "Ia adalah orang yang terbaik di antara kami putera orang 
yang terbaik di antara kami, pemuka kami dan putera pemuka kami." Kemudian 
Rasulullah $fV bersabda: "Bagaimana menurutmu jika ia memeluk Islam?" 

Mereka pun berucap: "Semoga Allah melindunginya dari perbuatan itu." 
Maka Abdullah bin Salam keluar seraya berkata: "Aku bersaksi bahwasanya tidak 
ada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya." Lebih lanjut 'Abdullah 
bin Salam berkata: "Inilah yang paling aku khawatirkan, ya Rasulullah." 

Hadits ini diriwayatkan hanya oleh Imam alBukhari dengan lafazh 
(redaksi) seperti ini. Ia juga meriwayatkan dari Anas dengan lafazh yang lain, 
yang serupa dengannya. Dan di dalam Shabib Muslim, dari Tsauban dengan 
lafazh yang mendekati ini. 

Adapun tafsir firmanNya: i. <3>i ofy i i i » Ji *JV JiJ~*l IjJ* j li ' J* J i ^ 
"Katakanlah: 'Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah me
nurunkannya (alQuran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah." adalah, barang
siapa yang memusuhi Jibril, maka hendaknya ia mengetahui bahwa Jibril 
adalah Ruhul Amin yang turun dengan membawa Dzikrul Hakim (alQuran) 
dari Allah ke dalam hatimu dengan izinNya. Ia adalah salah satu dari para 
Rasul Allah dari golongan para Malaikat. Dan barangsiapa memusuhi seorang 
Rasul, berarti ia telah memusuhi seluruh Rasul. Sebagaimana orang yang 
beriman kepada seorang Rasul, maka hal itu mengharuskannya beriman kepada 
seluruh Rasul, dan sebagaimana halnya orang yang kufur kepada salah seorang 
Rasul, berarti ia telah kufur kepada seluruh Rasul. Seperti yang difirmankan 
Allah W:t 

4 J***^. y&'j ^/"^ 'cj*y ^y4j--JJ ^ <yt'j^ '-'j^oo ^~"JJ ^ ^jJ^ ui-^' 'j! 5̂  
"Sesungguhnya orangorang yang kafir kepada Allah dan para RasulNya serta 
bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan para RasulNya, 
dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap 
sebagian lainnya.'"(QS. AnNisaa': 150). 

Dengan demikian, Allah telah menetapkan mereka benarbenar se
bagai orang kafir, karena mereka beriman kepada sebagian Rasul dan ingkar 
kepada sebagian lainnya. Demikian pula halnya orang yang memusuhi Jibril, 
maka ia adalah musuh Allah, karena Jibril tidak turun membawa perintah 
atas kemauannya sendiri, tetapi atas perintah Rabbnya. Sebagaimana firman
Nya: 4 i ^ j y** ^1 SyZ ^3 $ "Dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah 
Rabbmu."(Q$. Maryam: 64). 
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Dan Iman alBukhari meriwayatkan dalam shahibnya, dari Abu Hu
rairah, ia menceritakan, Rasulullah 0 bersabda: 

"Barangsiapa memusuhi waliku, berarti ia telah menyatakan perang denganku" 
(HR AlBukhari) 

Oleh karena itu, Allah murka kepada orangorang yang memusuhi 
Jibril. Dan Dia berfirman: 
4 3* ^ ^ ^* J* * $ *fc J * ' j  1 * <: j1—^ o ' J* ^ "Katakanlah: 
'Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya 
(alQuran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa (Kitab
kitab) yang diturunkan sebelumnya."' Yaitu Kitabkitab yang terdahulu. 
4 'c&>'yU cijro <s'^'i £ "Dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang
orang yang beriman. "Maksudnya, sebagai petunjuk bagi hati mereka dan berita 
gembira bahwa mereka akan mendapatkan Surga. Dan semuanya itu tidak 
diberikan kecuali kepada orangorang yang beriman saja, sebagaimana firman
Nya: 4 (.jji tp\ t 'j>JS!s 'y. J i \ "Katakanlah, ia (alQuran) adalah sebagai 
petunjuk dan penawar bagi orangorang yang beriman." (QS. Fushshilat: 44). 

Selanjutnya Allah $g beriman: 
4 j>/ji 4)1 oli J£L.j JJJWJ & ols" 'J» ^ "Barangsiapa yang 
menjadi musuh Allah, MalaikatmalaikatNya, RasulrasulNya, Jibril, dan Mikail, 
maka sesungguhnya Allah adalah musuh orangorang kafir." Artinya, Allah me
nyatakan: "Barangsiapa yang memusubiKu, para Malaikat dan RasulrasulKu." 
Yang dimaksud dengan RasulrasulNya, yaitu mencakup Rasul dari para 
Malaikat dan juga dari kalangan manusia. 

Sebagaimana firmanNya: 4 o"1—^ Cr'J ^ 0 ^ {J^S> &\ \ "Allah 
memilih para RasulNya dari Malaikat dan dari manusia." (QS. AlHajj: 75). 

4 JijWj £ "Jibril dan Mikail." Kalimat itu merupakan "^y^ iLiLi" 
(penyambung khusus) dari makna khusus kepada makna umum. Karena kedua
nya termasuk Malaikat yang dikategorikan dalam cakupan para Rasul secara 
umum. Kemudian keduanya disebut secara khusus, karena siyaq (redaksi) ber
kenaan dengan pembelaan kepada Jibril yang merupakan duta antara Allah dan 
para NabiNya. Lalu Allah Sfe menyertakan penyebutannya dengan Mikail, 
karena orang Yahudi mengaku bahwa Jibril sebagai musuh mereka sedangkan 
Mikail sebagai penolong mereka. Maka Allah Ta'ala memberitahukan, barang
siapa memusuhi salah satu dari keduanya (Jibril dan Mikail), berarti ia telah 
memusuhi yang lainnya juga memusuhi Allah. 

Dan karena pada beberapa kesempatan kadang malaikat Mikail turun 
kepada para Nabi Allah. Sebagaimana ia bertemu dengan Rasulullah 0 pada 
permulaan perintah, tetapi Jibril lebih sering karena hal itu merupakan tugasnya. 
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Sedangkan Mikail bertugas mengurusi rizki. Sebagaimana Israfil bertugas meniup 
sangkakala untuk membangkitkan manusia pada hari Kiamat kelak. 

Oleh karena itu, di dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah iH 
jika bangun malam selalu berdo'a: 

• / *• • * * * * * * * 

* * * * * ** * * * * * * * * 

"Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang me
ngetahui segala hal yang ghaib dan yang nyata, Engkau yang memberikan ke
putusan di antara hambahambaMu mengenai apa yang mereka perselisihkan. 
Tunjukkanlah kepadaku kebenaran dari apa yang diperselisihkan itu dengan 
izinMu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau 
kehendaki ke jalan yang lurus." 

\ 'ji^iL_SoU jii 4)1 j^i £ "Sesungguhnya Allah adalah musuh orangorang 
kafir." Pada ayat tersebut (hal yang jelas) ditempatkan pada posisi 
(hal yang samar), di mana Dia tidak menyatakan, y& (bahwa Dia adalah 
musuh) melainkan Dia menuturkan, 4 j—i j&i 4)1 jl* £ "Maka sesungguhnya 
Allah adalah musuh orangorang kafir." 

Sebagaimana yang dikatakan seorang penyair: 

"Aku tidak pernah melihat kematian itu didatangi oleh sesuatu, tetapi 
kematian itu mendatangi orang kaya dan miskin." 

Dalam ayat ini, Allah menampakkan namaNya dengan maksud 
untuk menegaskan makna di atas, sekaligus untuk menjelaskan dan mem
beritahukan kepada mereka bahwa siapa saja yang memusuhi wah Allah, maka 
sesungguhnya Allah adalah musuhnya, dan barangsiapa menjadi musuhNya, 
maka ia akan merugi di dunia dan di akhirat. 
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ig^a & j j % j ^ t jidjf 5̂ 12 tjĵ r 

\<"n •'M s" t- -<>\' \s > 9 " y \ " " : U y y ' 

Z)<ZH sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayatayat yang jelas; 
dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orangorang yang fasik. (QS. 
2:99) Patutkah (mereka ingkar kepada ayatayat Allah), dan setiap kali mereka 
mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar 
dari mereka tidak beriman. (QS. 2:100) Dan setelah datang kepada mereka 
seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada 
mereka, sebagian dari orangorang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan 
kitab Allah ke belakang (punggungjnya seolaholah mereka tidak mengetahui 
(bahwa itu adalah kitab Allah). (QS. 2:101) Dan mereka mengikuti apa yang 
dibaca oleh syaitansyaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka me
ngatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak 
kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitansyaitan itulah yang kafir (me

•—. J 
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ngerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang 
diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Mana, 
sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum 
mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu jangan
lah kamu kafir."Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang 
dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan 
istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudbarat dengan sihirnya 
kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari se
suatu yang memberi mudbarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, 
sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya 
(kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan 
amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau 
mereka mengetahui. (QS. 2:102) Sesungguhnya kalau mereka beriman dan 
bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala 
dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. (QS. 2:103) 

Mengenai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: 4 o h J o $ * i&l '^j £ 
"Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadmu ayatayat yang jelas," Imam 
Abu Ja'far bin Jarir mengatakan: "Artinya Kami (Allah) telah menurunkan 
kepadamu, hai Muhammad, beberapa tanda yang sangat jelas yang menunjuk
kan kenabianmu. Ayatayat itu berupa berbagai ilmu orangorang Yahudi 
yang di dalamnya tersembunyi bermacammacam unsur rahasia berita tentang 
mereka dan berita mengenai para pendahulu mereka dari kalangan Bani Israil, 
yang semuanya itu terkandung di dalam alQuran. Selain itu, juga berita 
mengenai halhal yang yang dikandung oleh Kitabkitab mereka yang tidak 
diketahui kecuali oleh para pendeta dan pemuka agama mereka, serta hukum
hukum yang terdapat di dalam Kitab Taurat yang diselewengkan dan diubah 
oleh para pendahulu mereka. Kemudian Allah 31 memperlihatkan semua itu 
di dalam Kitab (alQuran) yang diturunkan kepada NabiNya, Muhammad 

Dalam hal itu terdapat ayatayat yang jelas bagi orang yang jujur terhadap 
diri sendiri dan tidak membiarkannya binasa karena rasa dengki dan sikap 
melampaui batas. Orang yang memiliki fitrah yang lurus pasti akan membenar
kan ayatayat yang jelas yang dibawa oleh Nabi Muhammad 0 , yang diperoleh
nya tanpa melalui proses belajar atau mengambil kabar dari seseorang. Sebagai
mana yang dikatakan oleh adhDhahhak, dari Ibnu 'Abbas, mengenai firman
Nya: 4 ^\ * ^ j 5 ' $ "Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan 
kepadamu ayatayat yang jelas,"'ia mengatakan: "Engkau yang membacakan 
dan memberitahukannya kepada mereka pada pagi dan petang dan di antara 
keduanya. Sedang dalam pandangan mereka, engkau adalah orang yang ummi, 
yang tidak dapat membaca Kitab, tetapi engkau dapat memberitahukan apa 
yang ada pada mereka dengan tepat. Allah $k mengatakan hal itu kepada 
mereka sebagai ibrah (pelajaran), bayan (penjelasan), dan menjadi hujjah (bukti) 
yang nyata jika mereka mengetahui." 
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Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia menceritakan, 
bahwa Ibnu Shuriya alQuthwaini pernah berkata kepada Rasulullah "Hai 
Muhammad, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang 
kami ketahui. Dan Allah tidak menurunkan suatu ayat yang jelas kepadamu 
sehingga kami dapat mengikutimu." Maka berkenaan denganhal itu Allah 
menurunkan ayat: 4 oui—i3i V! i# J^i £ j £#1 \—H'y\ lu! j $ "Dtn 
sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayatayat yang jelas, dan tidak 
mengingkarinya kecuali orangorang fasik. "Ketika Rasulullah $1 diutus dan 
beliau mengingatkan orangorang Yahudi dan janji mereka kepada Allah serta 
perintahNya kepada mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad 0 , Malik 
bin Shaif berkata: "Demi Allah, Allah tidak memerintahkan kami untuk 
beriman kepada Muhammad dan Allah juga tidak mengambil janji dari kami 
(untuk hal itu)." Maka Allah iSH pun menurunkan ayat: 
4 &j* \'H* 1 j  1 * 1 * CJs"jl ^ "Patutkah (mereka ingkar kepada ayatayat Allah), 
dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya?" 

Sedangkan mengenai firmanNya: 4 i>ŷ "'y. V J* i* "Bahkan sebagian 
besar dari mereka tidak beriman." AlHasan alBashri mengatakan: "Memang 
benar, tidak ada perjanjian yang mereka adakan melainkan mereka membatal
kan dan melemparkannya, hari ini mereka berjanji, esok dibatalkannya." 
AsSuddi berkata: "Mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh 
Muhammad J§V'. Dan Qatadah berkata: "Segolongan mereka melemparkan
nya, maksudnya, segolongan mereka membatalkannya." 

Ibnu Jarir mengemukakan: "Asal kata "•i—Si" itu berarti melempar dan 
mencampakkan." Bertolak dari hal tersebut, kurma dan anggur yang ditaruh 
di air disebut Abui Aswad adDuali pernah menuturkan: 

"Aku melihat ke alamatnya lalu mencampakkannya, seperti engkau 
mencampakkan sandalmu yang telah rusak." 

Aku (Ibnu Katsir) katakan: "Allah t$» mencela kaum Yahudi karena 
mereka telah mencampakkan berbagai perjanjian, yang Dia meminta mereka 
agar berpegang teguh padanya serta menunaikan hakhakNya. Oleh karena itu 
pada ayat berikutnya Allah mengungkapkan kedustaan mereka terhadap Rasul 
yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh ummat manusia, yang di dalam 
Kitabkitab mereka sudah tertulis sifatsifat dan beritaberita mengenainya. Dan 
melalui Kitabkitab tersebut mereka telah diperintah untuk mengikuti, men
dukung, dan menolongnya." Sebagaimana firmanNya: 
i Js^V'j ls'Jpi cs» L ' > ^ tf^*1 Ĵ V» J Jy4i ^i i i £ 'Yaitu orang
orang yang mengikuti Rasul, dan Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati 
tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka." (QS. AlA'raaf: 157). 
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Dalam surat alBaqarah ini, Allah M berfirman: 
4 '^C- & *JJi x* JJ—^J jUeli £ "Dan setelah datang kepada mereka 
seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada 
mereka." Maksudnya, sekelompok dari mereka melemparkan ke belakang 
kitab Allah yang berada di tangan mereka yang di dalamnya terdapat berita 
mengenai kedatangan Nabi Muhammad Dengan pengertian lain, mereka 
meninggalkannya seolaholah mereka tidak mengetahui sama sekali isinya. 
Kemudian mereka mengarahkan perhatiannya untuk belajar dan melakukan 
sihir. Oleh karena itu, mereka bermaksud menipu Rasulullah 0 dan me
nyihirnya melalui sisir dan mayang kurma yang kering yang diletakkan di 
pinggir sumur Arwan. Penyihiran itu dilakukan oleh salah seorang Yahudi 
yang bernama Labid bin A'sham semoga Allah melaknatnya dan mejelekkan
nya. Tetapi Allah memperlihatkan hal itu kepada RasulNya, Muhammad 0 
sekaligus menyembuhkan dan menyelamatkannya dari sihir tersebut. Sebagai
mana hal itu telah diuraikan secara panjang lebar dalam kitab Shahib alBukhari 
dan Shahih Muslim yang diriwayatkan dari 'Aisyah Ummul Mukminin tjgg, , 
yang insya Allah akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya. 

Mengenai firmanNya: 41»4** o'^ 4JJ1 - U P 'J> J J U * £  llJj £ "Dan 
setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa 
(kitab) yang ada pada mereka." AsSuddi mengatakan: "Ketika Muhammad W* 
datang kepada mereka, mereka menentang dan menyerangnya dengan meng
gunakan kitab Taurat, dan ketika terbukti tidak ada pertentangan antara Taurat 
dengan alQuran, maka mereka pun melemparkan Taurat. Kemudian mereka 
mengambil kitab 'Ashif dan sihir Harut dan Marut, yang jelas tidak sesuai 
dengan alQuran. Itulah makna firmanNya, 4 V '^(f £ "Seolaholah 
mereka tidak mengetahui." 

Berkenaan dengan firmanNya: 4. o j V £ "Seolaholah mereka 
tidak mengetahui," Qatadah mengatakan: "Sebenarnya kaum Yahudi itu me
ngetahui tetapi mereka membuang dan menyembunyikan pengetahuan mereka 
itu dan mengingkarinya." 

Sedangkan sehubungan dengan firmanNya: 4 tal**e~Jl IjlS U Iy^\'j £ "Dan 
mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitansyaitan," di dalam tafsirnya, dari 
Ibnu 'Abbas, al'Aufi mengatakan: "Yaitu ketika kerajaan Nabi Sulaiman 
sirna, sekelompok jin dan manusia murtad dan mengikuti hawa nafsu mereka. 
Namun setelah Allah mengembalikan kerajaan itu kepada Nabi Sulaiman, maka 
orangorang tetap berpegang pada agama seperti sediakala (Islam). Kemudian 
Nabi Sulaiman menyita kitabkitab mereka dan menguburnya di bawah singga
sananya. Setelah itu Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka sebagian manusia 
dan jin menguasai kitabkitab itu seraya mengatakan bahwa kitab ini berasal 
dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman, dan ia menyembunyikan
nya dari kami. Lalu mereka pun mengambil dan menjadikan kitab itu sebagai 
suatu ajaran. Maka Allah iSH pun menurunkan firmanNya: 
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^ JJUi *JJi j j * ^5 J 'p i ' f . ^r llij £ "Dara setelah datang kepada mereka se
orang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka." 
Mereka semua mengikuti hawa nafsu yang dibacakan oleh para syaitan. Hawa 
nafsu itu berupa alatalat musik, permainan dan segala sesuatu yang menjadikan 
orang lupa berdzikir kepada Allah iSH. 

Dari Ibnu 'Abbas, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan: "Ashif adalah juru 
tulis Nabi Sulaiman, ia mengetahui Ismula'zham (nama yang paling agung). Dia 
mencatat segala sesuatu atas perintah Nabi Sulaiman, lalu menguburnya di bawah 
singgasananya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, syaitansyaitan itu mengeluarkan 
tulisantulisan itu kembali dan mereka menulis sihir dan kekufuran di antara 
setiap dua barisnya. Kemudian mereka mengatakan: 'Inilah kitab pedoman yang 
diamalkan Sulaiman.'" Dibih lanjut, Ibnu 'Abbas menuturkan: Sehingga orang
orang yang bodoh mengingkari Nabi Sulaiman dan mencacinya, sedang 
para ulama diam, sehingga orangorang bodoh itu masih terus mencaci Sulaiman 
hingga Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad 
4 \/jS j J s i i J i ^ 3 oillL 'JS&J j i l l l i . viAii Ji oitiiJi \j£ £ 1 ̂ 7 1 3 ^ "Dan mereka 
mengikuti apa yang dibaca oleh syaitansyaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan 
mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir) padahal Sulaiman 
tidaklah kafir (tidak mengerjakan sihir). Hanya syaitansyaitan itulah yang kafir 
(mengerjakan sihir)." 

Dan firman Allah &k 4 ''duL dlli J p i jk U > "Dan mereka 
mengikuti apa yang dibaca oleh syaitansyaitan pada masa kerajaan Sulaiman." 
Artinya, setelah orangorang Yahudi itu menolak kitab Allah yang berada di 
tangan mereka serta menyelisihi Rasulullah, Muhammad mereka mengikuti 
apa yang dibacakan oleh syaitansyaitan. Yaitu apa yang diceritakan, diberi
tahukan dan dibacakan oleh syaithan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. 
Digunakannya (Jlp) karena kata 4'y^~¥ "dibacakan" padu ayat ini mengandung 
makna (dibacakan secara) dusta." 

Ibnu Jarir mengatakan: "4 J* J* "pada"dalam ayat tersebut bermakna 
(̂ 5») "di dalam ", maksudnya, dibacakan di masa kerajaan Sulaiman." Dia menukil 
pendapat itu dari Ibnu Juraij dan Ibnu Ishaq. Mengenai masalah itu, penulis 
(Ibnu Katsir), katakan: u'j~£i\" (pencakupan) dalam hal ini lebih ba ik 3 0 dan 
lebih utama. Wallahu a'lam. 

Sedangkan mengenai ungkapan alHasan alBashri bahwa sihir itu telah 
ada sebelum zaman Nabi Sulaiman bin Daud merupakan suatu hal yang benar 
dan tidak lagi diragukan, karena para tukang sihir itu sudah ada pada zaman 
Musa StB, dan Nabi Sulaiman bin Dawud itu setelah Nabi Musa. Sebagaimana 
yang difirmankan Allah iSH: 4 <s*y o* J^O**! {? <J\ 'J r115* "Apakah 
engkau tidak memperhatikan pemukapemuka Bani Israil setelah Nabi Musa." 

30 Yaitu memadukan antara dua pengertian ini, yaitu "membaca" dan "membaca secara dusta" 
adalah lebih kuat dan lebih utama. 
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(QS. AlBaqarah: 246) Kemudian Allah mengisahkan sebuah kisah sesudah 
ayat di atas yang di dalamnya disebutkan: 4 ClAJuJi Aii ilji ,3 ^ »j6 J '»3 ^ 
"Drf« Daud (dalam peperangan itu) membunuh Jalut, kemudian Allah memberi
kan kepadanya (Daud)pemerintahan dan hikmah." (QS. AlBaqarah: 251) Dan 
kaum Nabi Shalih yang hidup sebelum Nabi Ibrahim mengatakan kepada nabi 
mereka: 4 j>^llli j» J* "Sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari 
orangorang yang kena sihir.s'(QS. AsySyu'ara': 153) Menurut pendapat yang 
masyhur kata 4 'Ji)^-^ J* adalah bermakna &jy^L^i\ "yang terkena sihir." 

Adapun firman Allah $g: 

"Dan apa yang diturunkan kepada dua orang Malaikat di negeri Babil, yaitu 
Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang 
pun sebelum mengatakan: 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), karena 
itu janganlah engkau kafir.'Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu 
apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) 
dengan istrinya." Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat ini. Ada 
yang berpendapat bahwa kata (L̂ ) dalam ayat ini berkedudukan sebagai "iliU"" 
(yang meniadakan). Yang saya maksudkan adalah (li) yang terdapat pada 
kalimat: 4 j * J j & j h 

AlQurthubi mengatakan: Kata (£) itu adalah "Otf I—*" (kata ' V yang 
berfungsi meniadakan) sekaligus "LPjil» 6" (berfungsi sebagai kata sambung) 
untuk firman Allah sebelumnya yaitu, 4 01*3-. s&Vj T*-

Setelah itu Allah $6 berfirman: 
4 Ji J>>^3 o \ ' j  J e & i \ '^fij $ "Tetapi syaitansyaitan 
itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia 
dan apa yang diturunkan kepada dua Malaikat "Yang demikian itu karena orang
orang Yahudi beranggapan bahwa sihir itu diturunkan oleh Jibril dan Mikail. 
Kemudian Allah mendustakan mereka, sedangkan firmanNya: 4 '^j'y* 5* 
merupakan "SfiT (penganti) dari kata ( o ^ ^ 1 ) "Syaitansyaitan." 

Menurut alQurthubi, penafsiran demikian itu benar, karena jamak 
itu bisa berarti dua seperti pada firman Allah, 4 *p\ ol—S" o& £ "Jika yang 
meninggal itu mempunyai beberapa saudara," (QS. AnNisaa': 11), maupun 
karena keduanya (Harut dan Marut) mempunyai pengikut, atau keduanya di
sebut di dalam ayat itu karena pembangkangan mereka. Menurut alQurthubi, 
perkiraan ungkapan ayat itu berbunyi: 'CJ/JLJAJ o j j l i J j i l 'J^J\ ^.i—ili ojJZt 
(Syaitansyaitan itu mengajari sihir kepada manusia di BaBil, yaitu Harut dan 
Marut). Lebih lanjut alQurthubi berpendapat bahwa penafsiran ini adalah 
yang terbaik dan paling tepat. Dan untuk itu beliau tidak memilih penafsiran 
yang lain. 
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Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya_melalui al'Aufi, dari Ibnu 
'Abbas, mengenai firman Allah M: 4 J*1* JO^ J* Jj»>Kj ¥ "Dm apa yang di
turunkan kepada dua Malaikat di negeri B'abil," ia menuturkan: "Allah tidak 
menurunkan sihir". 

Masih mengenai ayat yang sama: 4 IS—^ J j ' " * J ^ "Dan apa yang 
diturunkan kepada dua Malaikat di negeri B'abil," dengan sanadnya dari arRabi' 
bin Anas, Ibnu 'Abbas mengatakan: "Allah tidak menurunkan sihir kepada 
keduanya." 

Ibnu Jarir mengemukakan: "Dengan demikian ta 'wil (penafsiran)ayat 
ini sebagai berikut: 4 olllli. ^Jii Js \jSS\Z\y3fj £ "Dan mereka mengikuti 
apa yang dibaca oleh syaitansyaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman," yaitu 
berupa sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir, dan Allah tidak menurunkan sihir 
kepada kedua Malaikat tersebut, tetapi syaitansyaitan itu yang kafir. Mereka 
mengajarkan sihir kepada manusia di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. 
Dengan demikian kalimat, "Di negeri Babil, yaitu Kepada Harut dan Marut" 
merupakan ayat yang maknanya didahulukan dan lafazhnya (redaksinya) 
diakhirkan. 

Debih lanjut Ibnu Jarir mengatakan: "Jika ada seseorang yang menanya
kan kepada kami: 'Apa alasan pendahuluan makna tersebut?' Maka alasan pen
dahuluan itu ialah: 4 OCIL. ^Jii Js U i JJ\j £ "Dan mereka mengikuti 
apa yang dibaca oleh syaitansyaitan pada masa kerajaan Sulaiman, "yaitu berupa 
sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir, dan Allah tidak menurunkan sihir kepada 
dua Malaikat tersebut, tetapi syaitansyaitan itu yang kafir. Mereka mengajar
kan sihir kepada manusia di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dengan 
demikian, makna Malaikat itu adalah Jibril dan Mikail, karena para penyihir 
dari kalangan orangorang Yahudi menganggap bahwa Allah telah menurunkan 
sihir melalui lisan Jibril dan Mikail kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Maka 
Allah iHI pun mendustakan mereka dalam hal itu, dan Dia memberitahukan 
kepada Nabi Muhammad W* bahwa Jibril dan Mikail tidak pernah turun 
dengan membawa sihir, sedang Nabi Sulaiman sendiri terbebas dari sihir yang 
mereka tuduhkan. Bahkan Dia memberitahu mereka bahwa sihir merupakan 
perbuatan syaitan,dan syaitansyaitan itu mengajarkan sihir di negeri Babil. 
Dan juga memberitahukan bahwa di antara yang diajari sihir oleh syaitan 
adalah dua orang yang bernama Harut dan Marut. Maka Harut dan Marut 
merupakan terjemahan dari kata "manusia" dalam ayat ini, sekaligus sebagai 
bantahan atas mereka (orangorang Yahudi). Demikianlah nukilan dari Ibnu 
Jarir berdasarkan lafazh darinya. 

Mayoritas ulama Salaf berbendapat bahwa kedua Malaikat tersebut ber
asal dari langit dan diturunkan ke bumi dan terjadilah apa yang terjadi pada 
mereka berdua. 

Mengenai kisah Harut dan Marut ini, telah dikisahkan dari sejumlah 
Tabi'in, misalnya Mujahid, asSuddi, alHasan alBashri, Qatadah, Abui 'Aliyah, 
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azZuhri, arRabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan lainlainnya. Dan dikisah
kan pula oleh beberapa orang mufassir mutaqaddimin (ahli tafsir terdahulu) mau
pun mutaakhirin (yang belakangan). Dan hasilnya merujuk kembali kepada 
beberapa berita mengenai Bani Israil, karena mengenai hal itu tidak ada hadits 
shahih marfu' yang memiliki sanad, sampai kepada Rasulullah 0 yang tidak 
berbicara dengan hawa nafsunya. Dan siyaq (redaksi) alQuran menyampaikan 
kisah itu secara global, tidak secara rinci. Dan kami jelas lebih percaya kepada 
apa yang disampaikan alQuran, seperti yang dikehendaki Allah t>%, dan Dia 
Mahamengetahui hakikat kejadian yang sebenarnya. 

Firman Allah M: 4 'y& Vyn J± aif [y oVliiL' lij £ "Sedang 
keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sehingga mengatakan: 
'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), karena itu janganlah engkau kafir'" 
Dari Ibnu 'Abbas, Abu Ja'far arRazi meriwayatkan: "Jika ada seseorang yang 
mendatangi keduanya karena menghendaki sihir, maka dengan tegas keduanya 
melarang peminat sihir tersebut seraya berkata: 'Sesungguhnya kami ini hanya 
cobaan bagimu, karena itu janganlah engkau kafir.' Yang demikian itu karena 
keduanya mengetahui kebaikan, keburukan, kekufuran, dan keimanan, sehingga 
mereka berdua mengetahui bahwa sihir merupakan suatu bentuk kekufuran. 
Sedangkan (iHiJi) berarti cobaan dan ujian. Demikian juga firmanNya yang 
menceritakan mengenai Nabi Musa &sB, di mana Allah Ta'ala berfirman: 
4 V! 01 > "Hal itu hanyalah cobaan dariMu." (QS. AlA'raaf: 155). 

Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengkafirkan 
orang yang mempelajari sihir, dan memperkuatnya dengan hadits yang di
riwayatkan oleh alHafizh Abu Bakar alBazzar, dari 'Abdullah, ia mengatakan: 

( .jg Js J J J L \—'*J 'y& L I I I t Jjij 4iICa3 i\'ydj\ vIaVS" tS3\ °JA ) 

"Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir, lalu ia mempercayai
nya, berarti ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad 0 . " 
(Isnad hadits ini shahih dan memiliki beberapa syahid lain.). 

Dan firman Allah M' 4 'j'j'j iy^ 'J* ̂  0 / y * 1—'* 0 y ^ £ "Maka 
mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka 
dapat menceraikan antara seseorang (suami) dengan istrinya." Artinya, orang
orang pun mempelajari ilmu sihir dari Harut dan Marut, yang mereka gunakan 
untuk halhal yang sangat tercela, seperti membuat terjadinya perceraian antara 
pasangan suami istri, padahal tadinya mereka akur dan harmonis dan ini ter
masuk perbuatan syaitan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim, dari 
Jabir bin 'Abdullah dari Nabi W>, beliau bersabda: 

• C J J \ A : J ^ a J p\jt>J^-\ fj&u CAI=J o'jlfi pY«bU 
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( . C J I (|(ju : d j i y ^y^tj *B»«*4J kjfe 'u^ 4^*1 Cr1) ^ 

"Sesungguhnya syaitan itu meletakkan singgasananya di atas air, kemudian 
ia mengutus pasukannya kepada manusia, maka pasukan yang paling dekat 
kedudukannya dengannya adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. 
Seorang anggota pasukan datang seraya melaporkan: 'Aku masih terus meng
goda si fulan sebelum aku meninggalkannya dalam keadaan ia mengatakan ini 
dan itu.' Lalu Iblis berkata: 'Demi Allah, engkau tidak melakukan apapun 
terhadapnya.' Setelah itu anggota yang lain datang melapor: 'Aku tidak me
ninggalkannya sehingga aku memisahkannya dari istrinya.' Maka sang Iblis 
mendekatinya dan senantiasa menyertainya serta berkata: 'Ya, engkaulah yang 
paling dekat kedudukannya denganku.'" (HR. Muslim). 

Penyebab perceraian di antara suami istri yang dilakukan melalui sihir 
adalah dengan menjadikan suami atau istri melihat pasangannya buruk, tidak 
bermoral, menyebalkan, dan sebabsebab lainnya yang dapat menyebabkan 
perceraian. 

(tj—!•!) artinya "J—i^Ji" (lakilaki) sedang untuk perempuan di katakan 
uyi, masingmasing memiliki bentuk dua, tapi tidak memiliki bentuk jamak 
(plural). 

FirmanNya: 4 *^ ^ ^1 ^ 'j* *< —*j ^ "Dan mereka itu (ahli 
sihir) tidak memberi maaharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan 
izin Allah." Sufyan atsTsauri mengatakan, artinya kecuali dengan ketetapan 
Allah. 

Muhammad bin Ishaq mengemukakan: "Kecuali jikaAllah membiar
kannya tidak terhalang dari apa yang diinginkannya (untuk menyihir)." 

Mengenai firmanNya: 4 *^ &k ^1 j * ̂ . &jO*t ^ "Dan mereka 
itu (ahli sihir) tidak memberi mudbarat dengan sihirnya kepada seorang pun ke
cuali dengan izin Allah," alHasan alBashri mengatakan: "Benar, bahwa jika 
Allah kehendaki, maka Allah kuasakan (orang yang akan mereka sihir) kepada
nya (tukang sihir) dan jika Allah tidak kehendaki, maka Allah tidak biarkan 
hal itu dan mereka tidak mampu menyihir kecuali dengan izin Allah, sebagai
mana firmanNya tersebut. Dan dalam sebuah riwayat dari Hasan alBashri 
disebutkan, bahwa ia mengatakan: 'Sihir itu tidak dapat memberikan mudharat 
kecuali bagi orang yang masuk ke dalamnya (mempelajari).'" 

Dan firman Allah iSS: 4 f4**4 ^ £ "Dan mereka mem
pelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat." 
Maksudnya, perbuatan itu dapat membahayakan agamanya dan manfaatnya 
tidak sepadan dengan mudharatnya. 
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Dia berfirman: 4 J l'j>H\ j i J l i '>\'J^\ J>1 l J L i J j ^ "Sesungguhnya 
mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan 
sihir itu, tiadalah baginya keberuntungan di akhirat "Artinya, orangorang Yahudi 
sudah mengetahui bahwa orang yang menukar kepatuhan kepada Rasulullah 0 
dengan sihir tidak akan mendapat bagian di akhirat. 

Sedangkan Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan asSuddi mengemukakan (bahwa 
makna <3!>L_i- ^ adalah), " s — e - * 'o* (tidak mendapat) bagian sedikitpun." 

0 * 0  
Dan firmanNya: 

'J'j—JJi J U P s*j£j \jjS\j \p\f. 'pjf\ 'J j d J&i i J\—s' 'J 'p $ *J ij^ii—i ^ ) 3 ^ 

"Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka 
mengetahui. Sesungguhnya seandainya mereka beriman dan bertakwa, (niscaya 
mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah 
lebih baik, kalau mereka mengetahui "Allah berfirman: 4 —'j £ "Dan amat 
jahatlah" tindakan mereka mengganti keimanan dan kepatuhan kepada Nabi 
dengan sihir. Seandainya mereka memahami nasihat yang diberikan kepada 
mereka: 4 'J '^J^ ' j ^ j 1 r ^ 1 'J} "¥ "Seandainya mereka beriman 
dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala 
dari sisi Allah adalah lebih baik." Maksudnya, seandainya mereka beriman 
kepada Allah Ta'ala dan RasulNya dan menjauhi semua laranganNya, maka 
pahala Allah atas hal itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka 
pilih dan mereka ridhai. 

FirmanNya: 4 ' j ^ j 1 'J i ^ "Seandainya mereka beriman dan ber
takwa, " dijadikan dahi oleh orang yang berpendapat bahwa tukang sihir itu 
kafir. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dan be
berapa ulama Salaf. Ada yang mengatakan bahwa tukang sihir itu tidak ter
golong kafir, tapi hukumannya adalah dipenggal lehernya. Sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Imam asySyafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, keduanya 
menceritakan bahwa Sufyan bin'Uyainah pernah memberitahu kami, dari ' Amr 
bin Dinar, bahwa ia pernah mendengar Bajalah bin ' Abdah menceritakan: 
"'Umar bin alKhaththab <&> pernah mengirimkan surat kepada para gubernur 
agar menghukum mati setiap tukang sihir, lakilaki maupun perempuan." 
Lebih lanjut ia menuturkan: "Maka kami pun menghukum mati tiga orang 
tukang sihir." Imam alBukhari juga meriwayatkannya dalam kitab Shabibnya. 

Dan Shahih pula riwayat yang menyebutkan bahwa Hafshah, Ummul 
M u k m i n i n pernah disihir oleh budak wanitanya. Kemudian ia memerintahkan 
agar budak itu dihukum mati. Maka budak wanita itupun dibunuh. 

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: "Dibenarkan dari tiga orang 
Sahabat Nabi 0 , mengenai membunuh tukang sihir." 
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Penjelasan: 

Dan dalam tafsirnya, Abu 'Abdullah arRazi mengisahkan bahwa kaum 
Mu'tazilah mengingkari adanya sihir. Bahkan mungkin mereka mengkafirkan 
orang yang meyakini keberadaannya. Sedangkan Ahlus Sunnah mengakui 
kemungkinan seorang tukang sihir terbang ke udara atau merubah manusia 
menjadi keledai dan keledai menjadi manusia. Namun dalam hal itu mereka ber
pendapat bahwa Allah 3k> menciptakan dan menetapkan sesuatu ketika tukang 
sihir itu membaca mantra atau bacaanbacaan tertentu. Adapun apabila hal 
itu dipengaruhi oleh benda angkasa dan bintangbintang, maka hal itu keliru. 
Dan itu jelas berbeda dengan pendangan para filosof, ahli nujum, dan kaum 
Shabiah. 

Mengenai kemungkinan terjadinya sihir tersebut dan bahwa hal itu 
adalahcigtaan Allah, Ahlus Sunnah berargumen (berdalil) dengan firmanNya: 
4 AUi j i ^ V! jif 'j» <, (vii—^ £ "Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi 
mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. "Juga 
berdasarkan pada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah per
nah disihir. 

Lebih lanjut 'Abdullah arRazi menuturkan bahwa sihir itu ada delapan: 

Pertama, sihir para pendusta, dan kaum Kusydani yang terdiri dari 
penyembah bintang yang tujuh yang dapat berpindahpindah, yaitu planet. 
Mereka ini berkeyakinan bahwa planetplanet itulah yang mengatur alam ini 
dan yang mendatangkan kebaikan dan keburukan. Kepada mereka itulah 
Allah M mengutus Nabi Ibrahim untuk membatalkan sekaligus menen
tang pendapat mereka itu. 

Kedua, sihir orangorang yang penuh khayalan (imajinasi) dan memiliki 
jiwa yang kuat. Mereka menyatakan bahwa khayalan itu memiliki pengaruh 
dengan argumen bahwa manusia ini dimungkinkan untuk berjalan di atas 
jembatan yang diletakkan di atas tanah, tetapi tidak mungkin berjalan di atas
nya jika jembatan itu diletakkan di atas sungai atau yang semisalnya. Sebagai
mana para dokter sepakat melarang orang yang hidungnya berdarah agar tidak 
melihat kepada segala sesuatu yang berwarna merah, dan orang yang menderita 
epilepsi tidak boleh melihat halhal yang mempunyai sinar atau putaran yang 
kuat. Yang demikian itu tidak lain karena jiwa itu diciptakan untuk mentaati 
imajinasi. Menurut mereka ini, para ilmuwan telah sepakat bahwa adanya orang 
yang terkena (musibah disebabkan pandangan) mata adalah sebuah kenyataan. 
(Ibnu Katsir) berkata: Dia (arRazi) menjadikan sebagai dasar pendapatnya itu 
dengan apa yang ditegaskan dalam hadits shahih, bahwa Rasulullah 0 bersabda: 

( 4 I X U JM\ i j * O \ _ R °/j ) 

"Terkena 'ain (pandangan mata jahat) adalah benar adanya, seandainya ada 
sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka pastilah 'ain itu mendahuluinya." 

i 
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Ketiga, sihir yang menggunakan bantuan arwah ardbiyyah (arwah bumi), 
yaitu para jin. Hal itu berbeda dengan pandangan para filosuf dan mu'tazilah. 
Jin itu terbagi menjadi dua bagian: Jin mukmin dan jin kafir, jin kafir itu adalah 
syaitan. Hubungan jiwa manusia dengan para arwah bumi lebih mudah di
banding hubungan mereka dengan arwah langit, karena keduanya mempunyai 
kesesuaian dan kedekatan. Mereka yang melakukan percobaan dan pengalaman 
menyatakan bahwa hubungan dengan para arwah bumi ini dapat ditempuh 
dengan perbuatanperbuatan yang cukup mudah, berupa mantra, kemenyan, 
dan pengasingan diri. Inilah yang disebut dengan 'azaim (jampijampi) dan 
'amalut taskhir (tindakan menundukkan jin). 

Keempat, sihir dengan tipuan dan sulap mata. Dasarnya adalah bahwa 
pandangan mata itu bisa dikecohkan karena terfokus pada objek tertentu tanpa 
memperhatikan yang lainnya. Tidakkah anda melihat orang yang pintar bermain 
sulap mata memperlihatkan kelihaian menarik perhatian para penonton, hingga 
apabila mereka asyik memperhatikan hal itu dengan serius, maka ia melakukan 
hal lain dengan sangat cepat. Dan ketika itu ia memperlihatkan kepada para 
penonton sesuatu yang tidak ditunggu dan diduga, sehingga mereka pun sangat 
heran. 

Kelima, sihir yang menakjubkan yang timbul dari penyusunan alatalat 
yang tersusun berdasarkan susunan geometri yang bersesuaian. Misalnya, 
penunggang kuda yang berdiri di atas kuda yang di tangannya terdapat terompet, 
setiap satu jam, terompet itu berbunyi tanpa ada yang menyentuhnya. 

Keenam, sihir yang menggunakan bantuan obatobatan khusus, baik 
yang berupa obat yang diminum maupun yang dioleskan. Dan ketahuilah bah
wasanya tiada jalan untuk mengingkari adanya pengaruh bendabenda khusus 
tersebut karena terbukti kita dapat menyaksikan adanya pengaruh daya tarik 
magnit. 

Ketujuh, sihir yang berupa penundukan hati. Di mana seorang penyihir 
mengaku bahwa ia mengetahui IsmulA'zham (nama yang paling agung). Ia juga 
mengaku bahwa semua jin tunduk dan patuh kepadanya, dalam banyak urusan. 
Jika orang yang mendengar pengakuan/pernyataan penyihir seperti itu memiliki 
otak yang lemah dan daya pembeda yang minim, maka ia akan meyakini bahwa 
pernyataan seperti itu benar. Kemudian hatinya pun tergantung padanya, se
lanjutnya muncul rasa takut. Dan jika rasa takut sudah muncul, maka semua 
kekuatan inderawi menjadi lemah, dan pada saat itu si tukang sihir dapat berbuat 
sekehendak hatinya. 

Kedelapan, sihir berupa usaha mengadudomba dengan cara tersembunyi 
dan lembut. Dan hal ini sudah tersebarluas di tengahtengah masyarakat. 

Kemudian arRazi mengemukakan: "Demikianlah uraian mengenai 
macammacam sihir dan jenisjenisnya." 
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Penulis (Ibnu Katsir) berkata: "Dimasukkannya macammacam sihir ini 
ke dalam Ilmu sihir karena sebabsebabnya yang tersembunyi, sebab menurut 
bahasa, sihir merupakan ungkapan dari sesuatu yang sebabnya sangat lembut 
dan tersembunyi". 

Abu 'Abdillah alQurthubi mengatakan: "Menurut kami (Ahlus Sunnah), 
sihir itu memang ada dan memiliki hakikat, Allah menciptakan apa saja yang 
dikehendakiNya. Hal itu berbeda dengan paham Mu'tazilah dan Abu Ishaq 
Asfarayini, seorang ulama penganut madzhab Syafi'i, di mana mereka mengata
kan bahwa sihir itu adalah kepalsuan dan ilusi belaka." Dia (alQurthubi) 
berkata: "Di antara sihir itu ada yang berupa kelihaian dan kecepatan tangan, 
misalnya tukang sulap." 

AlQurthubi mengemukakan: "Di antara sihir ada yang menggunakan 
ucapanucapan yang dihafal dan mantramantra yang terdiri dari namanama 
Allah Ta'ala. Ada juga yang berupa perjanjian dengan syaitan, dan ada pula yang 
menggunakan ramuan, dupa dan lain sebagainya." 

Rasulullah iH pernah bersabda: 

"Sesungguhnya di antara bayan (penjelasan) itu adalah sihir." (HR. Abu Dawud 
dengan sanad shahih.). 

Hal itu bisa jadi sebagai pujian, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
suatu kelompok. Dan mungkin juga merupakan suatu celaan terhadap balaghah, 
dan ini, menurut alQurthubi yang lebih tepat, karena balaghah itu membenar
kan yang bathil sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah 0 dalam sebuah hadits: 

"Mungkin sebagian di antara kalian lebih pandai membuat hujjahnya daripada 
sebagian lainnya, lalu aku mengambil keputusan yang menguntungkannya." 
(HR. Khamsah, Imam alBukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam 
atTirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam anNasai.). 

Dalam bukunya yang berjudul: "vJi^iSfi V _ _ « . I A I {J& L>\'^\" (Mengenal 
Madzhabmadzhab yang Mulia), alWazir Abui Mudzaffar Yahya bin Muhammad 
bin Hubairah $ 8 ; telah membahas suatu bab khusus mengenai sihir. Ia me
ngemukakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa sihir itu mempunyai 
hakikat (berpengaruh), kecuali Abu Hanifah, yang mengatakan: "Sihir itu 
sama sekali tidak mamiliki hakikat." 

Para ulama, lanjut Ibnu Hubairah, berbeda pendapat mengenai orang 
yang mempelajari dan mengamalkannya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan 
Imam Ahmad mengatakan: "Orang yang mempelajari dan mengamalkannya 
dapat dikategorikan kafir." Di antara Sahabat Abu Hanifah ada juga yang 
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berpendapat bahwa orang yang mempelajari sihir dengan tujuan untuk menjauhi 
dan menghindarinya, tidak dapat dianggap kafir. Sedangkan orang yang mem
pelajarinya dengan keyakinan bahwa hal itu dibolehkan dan dapat memberi 
manfaat baginya, maka ia sudah termasuk kafir. Demikian halnya orang yang 
berkeyakinan bahwa syaitansyaitan itu dapat berbuat sekehendak hatinya 
dalam sihir itu, maka ia juga dapat dikategorikan kafir. 

Imam asySyafi'i mengatakan: "Jika ada seseorang yang mempelajari 
sihir, maka kami akan katakan kepadanya: 'Terangkan kepada kami sihir yang 
engkau maksud.' Jika ia menyebutkan halhal yang mengarah pada kekufuran, 
seperti misalnya apa yang diyakini oleh penduduk negeri Babil, yaitu berupa 
pendekatan diri pada bintang yang tujuh dan keyakinan bahwa bintangbintang 
itu dapat melakukan apa yang diminta kepadanya, maka ia termasuk kafir. 
Dan jika apa yang dia sebutkan tidak mengarah kepada kekufuran, tapi jika 
ia menyakini bahwa sihir itu dibolehkan, maka ia juga termasuk kafir." 

Lebih lanjut Ibnu Hubairah mempertanyakan: "Apakah dengan sekedar 
pengamalan dan penerapan sihir, seorang tukang sihir harus dihukum mati?" 
Mengenai hal ini, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, (bahwa tukang 
sihir itu harus d ihukum mati) * e n t ' Sedangkan Imam asySyafi'i dan Abu 
Hanifah berpendapat lain, (tidak harus dihukum mati) " p a u Tetapi jika dengan 
sihirnya seorang tukang sihir membunuh seseorang, maka ia harus dihukum 
mati. Demikian menurut Imam Malik, asySyafi'i, dan Ahmad. Abu Hanifah 
mengatakan: "Si tukang sihir itu tidak harus dihukum mati kecuali jika ia 
telah melakukannya berulangulang atau mengakui telah melakukan sihir pada 
orang tertentu." Menurut keempat imam tersebut di atas kecuali Imam asy
Syafi'i, jika ia dibunuh, maka pembunuhan itu dimaksudkan sebagai hukuman 
(had) baginya. Sedangkan Imam asySyafi'i berpendapat, bahwa ia dibunuh 
sebagai qishash. 

Kemudian Ibnu Hubairah mempertanyakan juga: "Jika seorang tukang 
sihir bertaubat apakah diterima taubatnya?" Menurut Imam Malik, Abu 
Hanifah, dan Ahmad, Taubatnya tidak dapat diterima." Sedangkan Imam 
Syafi'i dan Ahmad pada riwayat yang lain menyatakan bahwa: "Taubatnya 
diterima." Menurut Abu Hanifah: "Tukang sihir dari ahlul kitab harus dibunuh 
sebagaimana tukang sihir Muslim." Sedangkan menurut Imam Malik, Imam 
Ahmad, dan Imam asySyafi'i: "Tukang sihir dari Ahlul Kitab tidak dibunuh." 
Hal itu didasarkan pada kisah Labid bin alA'sham. 

Lebih lanjut para ulama berbeda pendapat mengenai wanita Muslimah 
yang menjadi tukang sihir. Menurut Imam Abu Hanifah: "Wanita penyihir 
itu tidak dibunuh, tetapi hanya dipenjara." Sedangkan menurut Imam Malik, 
Imam Ahmad, dan Imam asySyafi'i: "Hukum yang diterima tukang sihir 
wanita itu sama dengan hukuman yang diberlakukan bagi tukang sihir laki
laki." Wallahualam. 
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Abu Bakar alKhallal meriwayatkan dari azZuhri, bahwa ia mengatakan: 
"Tukang sihir dari kalangan orang muslim harus dibunuh, sedangkan penyihir 
dari kalangan orang musyrik tidak dibunuh, karena Rasulullah 0 pernah disihir 
oleh seorang wanita Yahudi, tetapi beliau tidak membunuhnya." 

AlQurthubi pernah menukil dari Malik ia mengatakan: "Tukang 
sihir dari orang kafir dzimmi harus dibunuh jika sihirnya itu membunuh 
orang." 

Ibnu Khuwaiz Mindad meriwayatkan dua pendapat dari Imam Malik 
mengenai orang kafir dzimmi yang melakukan sihir. Pertama, "Ia diminta 
bertaubat. Jika ia mau bertaubat dan masuk Islam, maka ia tidak dibunuh, 
dan jika tidak, maka ia dibunuh." Kedua, "Ia harus dibunuh meskipun sudah 
bertaubat dan masuk Islam." 

Sedangkan mengenai tukang sihir Muslim, jika sihirnya itu mengandung 
kekufuran, maka menurut empat imam dan juga ulama lainnya orang itu ter
masuk kafir. Hal itu didasarkan pada^firman Allah Ta'ala: 
^ 'j& yi iZi 'J*J il?! VyH J^- [y 6111« lij ^ "Sedang keduanya tidak mengajar
kan sesuatu kepada seorangpun sebelum mengatakan: 'Sesungguhnya kami hanya 
cobaan (bagimu), karena itu janganlah engkau kafir. "' (QS. AlBaqarah: 102). 

Akan tetapi Imam Malik berkata: "Jika sihir itu tampak padanya, tidak 
diterima taubatnya karena dia seperti seorang zindiq (kafir). Apabila dia ber
taubat sebelum tampak sihir itu padanya dan datang kepada kami dengan ber
taubat, kami menerimanya. Dan jika sihirnya membunuh, maka di dibunuh." 

Imam asySyafi'i mengatakan: "Jika tukang sihir itu mengatakan: 'Aku 
tidak sengaja membunuhnya,' maka ia termasuk pembunuh yang tidak sengaja 
dan diharuskan baginya membayar diyah (denda)." 

Hal yang paling ampuh untuk mengusir sihir adalah apa yang telah 
diturunkan oleh Allah &k kepada RasulNya 0 , yaitu mu'awwuizatain (yaitu 
anNaas dan alFalaq). Dalam sebuah hadits disebutkan: 

( . U ^ L > j }yc&\ iya j^j ) 

"Tidak ada perlindungan sekokoh perlindungan dengannya (anNaas dan al
Falaq)." 

Demikian juga bacaan ayat Kursi, karena bacaan itu dapat mengusir 
syaitan. 
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iftfi orangorang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Nabi 
Muhammad &): "Raa'ina," tetapi katakanlah: "Unzburna," dan "dengarlah" 
Dan bagi orangorang kafir siksaan yang pedih. (QS. 2:104) Orangorang 
kafir dari Ahli Kitab dan orangorang musyrik tiada menginginkan diturun
kannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Rabbmu. Dan Allah menentukan 
siapa yang dikehendakiNya (untuk diberi) rahmatNya (kenabian); dan Allah 
mempunyai karunia yang besar. (QS. 2:105) 

Allah 31 melarang hambahambaNya menyerupai orangorang kafir, 
baik dalam ucapan maupun perbuatan. Karena orangorang Yahudi (semoga 
laknat Allah atas mereka) senang bermain dengan katakata yang mempunyai 
arti samar dengan maksud untuk mengurangi makna yang dikandungnya. Jika 
mereka hendak mengatakan: "Dengarlah kami," maka mereka mengatakan: 
"raa'ina,"3* padahal yang dimaksudkan adalah ru'unah (sangat bodoh). Sebagai
mana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini: 

l5 lielj} 'j U llXaij O y yu'j tju&\'y Jf JUSNJ' O y'j—*J I j i l i JJJLJI 'J \ 

r*^ J^'j f3»0 r«J C?8, l o ^ i 0 ^ 0 ^***1 p$ 'JJ cJ^ j»^1^ 

"Kitf « orangorang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempatnya. Mereka 
berkata: 'Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. *32 Dan (mereka 
mengatakan pula): 'Dengarlah, 'padahal sebenarnya kamu tidak mau mendengar 
apaapa. Dan mereka mengatakan: 'Raa 'ina,' dengan memutarmutar lidahnya 
dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: 'Kami mendengar dan patuh. 
Dengar dan perhatikanlah kamu 'Maka yang demikian itu lebih baik bagi mereka 

3 1 llctj berarti sudilah kiranya engkau melihat kami. Pada saat para Sahabat menggunakan kata 
ini kepada Rasulullah , orangorang Yahudi pun memakai kata ini pula untuk mengecoh 
seakanakan menyebut padahal yang mereka maksudkan adalah " *T^* " yang berarti 
kebodohan yang sangat, sebagai ejekan bagi Rasulullah 8t>. Itulah sebabnya Allah menyuruh 
supaya para Sahabat menukar kata "lifj," dengan kata "\fjiif yang mempunyai ani yang 
sama."Pent' 

32 . 
Maksudnya; mereka mengatakan: "Kami mendengar," padahal hati mereka mengatakan: 
"Kami tidak mau menuruti.""?6"'

3 3 Maksudnya; mereka mengatakan: "Dengarlah," tetapi hati mereka mengatakan: "Mudah
mudahan kamu tidak dapat mendengar (tuli).""Penl
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Ze&6 t^par, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Me
reka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. (QS. AnNisaa': 46). 

Banyak juga hadits yang menceritakan tentang diri mereka ini. Dalam 
sebuah riwayat dikisahkan bahwa jika orangorang Yahudi itu mengucapkan 
salam, sebenarnya yang mereka ucapkan adalah: pUJl" (semoga kematian 
menimpa kalian). "fliJi" berarti kematian. Oleh karena itu, kita diperintahkan 
untuk membalas salam yang mereka sampaikan dengan mengucapkan: " J ^ O i } " 

(dan juga atasmu) supaya dengan demikian ucapan kita kepada mereka di
kabulkan sedangkan ucapan mereka kepada kita tidak dikabulkan. Maksudnya 
bahwa Allah melarang orangorang mukmin menyerupai orangorang kafir 
baik dalam ucapan maupun perbijajan. Dia berfirman: 
^ p f LJ\±S- 'J,>L_£l!3 1 j«*-0 1 .Pyj Uarij i^Jj* V ij&t» jjiJl tyC £ "Hai orang
orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan: 'Raa'ina,' tetapi katakanlah: 
'Unzhumaa,' dan dengarlah. Dan bagi orangorang kafir siksaan yang pedih." 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Munib, dari Ibnu 'Umar 
ia menceritakan, Rasulullah bersabda: 

C~?u ^ j _ ) J«rj c<0 « i b j ^ » ? 00̂ -j aUI Jlju u i ' . . J b d > L J l Ôj ^ CJjw ) 
( } ^ f ir*j y » ' L i f e j i ji* J £ a J » J iLtti c i ^ - } JJj 

"Aku diutus menjelang Kiamat dengan membawa pedang sehingga hanya Allah 
yang diibadahi yang tiada sekutu bagiNya. Rizkiku dijadikan berada di bawah 
bayangbayang tombakku. Kehinaan dan kerendahan ditimpakan kepada orang
orang yang menyalahi perintahku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum, 
maka ia termasuk golongan mereka." (HR. Ahmad). 

Abu Dawud juga meriwayatkan dari 'Utsman bin Abi Syaibah, dari 
Abu anNadhr Hasyim, Ibnu Qasim memberitahu kami bahwa Rasulullah 0 
bersabda: 

( ^ & f J * ^ J>J ) 

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dan golongan mereka." 
(HR. Abu Dawud). 

Hadits tersebut mengandung larangan keras sekaligus ancaman terhadap 
tindakan menyerupai orangorang kafir, baik dalam ucapan, perbuatan, pakaian, 
perayaan harihari besar, dan ibadah mereka, maupun hal lainnya yang sama 
sekali tidak pernah disyari'atkan dan tidak kita akui keberadaannya. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan: "Ayahku pernah bercerita kepadaku, 
ada seseorang yang mendatangi 'Abdullah Ibnu Mas'ud dan menuturkan: 'Ajari
lah aku.' Maka Ibnu Mas'ud berujar 'Jika engkau mendengar Allah berfirman: 
i \fi l 'j,Ji\ 1 $ ; } 'Hai orangorang yang beriman,' maka pasanglah pendengaran
mu baikhaik, karena itu adalah suatu kebaikan yang diperintahkanNya atau 
keburukan yang dilarangNya." 
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Mengenai firmanNya: 4 1 — £ Muhammad bin Ishaq meriwayatkan 
dari Ibnu 'Abbas: "Maksudnya arahkanlah pendengaranmu kepada kami." 

Berkenaan dengan firman Allah dfe: 4 MtAj l jyii V \J& #Jdi > 
orangorang yang beriman, janganlah kalian mengatakan, Raa 'ina," dari Ibnu 
'Abbas, adhDhahhak meriwayatkan: "Orangorang Yahudi itu mengatakan 
kepada Nabi i$&: 'Pasanglah pendengaranmu baikbaik kepada kami.' Sesung
guhnya ucapan "\lf\j" itu sama seperti ungkapan " l i k i i " . 

"Janganlah kalian mengatakan 'l—lefj, aninya 'Janganlah kalian me
ngatakan sesuatu yang berbeda." 

Dalam suatu riwayat disebutkan: "Janganlah kalian mengatakan: 
'Dengarlah kami dan kami akan mendengarmu.'" 

AsSuddi mengatakan: "Ada seorang Yahudi dari Bani Qainuqa' yang 
dipanggil dengan nama Rifa'ah bin Zaid. Ia mendatangi Rasulullah ketika 
bertemu beliau, ia mengatakan: 'Pasanglah pendengaranmu dan dengarlah, 
sesungguhnya kamu tidak mendengar."' 

Orangorang Muslim mengira bahwa para Nabi itu diagungkan dengan 
ucapan itu. Beberapa orang dari mereka mengatakan: "Dengarlah, sebenarnya 
engkau tidak mendengar dan tidak hina." Yang demikian itu seperti yang 
terdapat dalam surat anNisaa'. Kemudian Allah i!§> mengemukakan kepada 
orangorang mukmin agar tidak mengatakan "\l*\y. Hal senada juga dikatakan 
oleh 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. 

Dari Ibnu Jarir dia mengatakan: "Menurut kami, pendapat yang benar 
adalah yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala melarang orangorang mukmin 
mengatakan kepada NabiNya, Muhammad au#lj". Karena hal itu merupa
kan kata yang tidak disukai Allah Ta'ala untuk diucapkan kepada NabiNya 0 . " 

Dan firmanNya: 
S* o' V j <f2& Jif ̂  i$Z ) "Orang

orang kafir dari ahlul kitab dan orangorang musyrik tiada menginginkan di
turunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Rabbmu." Allah iS» mengungkap
kan betapa sengit dan kerasnya permusuhan orangorang kafir dari Ahlul Kitab 
dan orangorang Musyrik terhadap orangorang Mukmin. Oleh karena itu 
kaum Mukminin diperingatkan oleh Allah Ta'ala agar tidak menyerupai 
mereka, supaya dengan demikian terputus kasih sayang yang terjadi di antara 
orangorang Mukmin dengan orangorang kafir dan musyrik tersebut. Selain 
itu, Allah Ta'ala juga mengingatkan nikmat yang telah dikaruniakan kepada 
orangorang mukmin berupa syari'at yang sempurna dan lengkap yang telah 
disyari'atkan kepada Nabi mereka, Muhammad 0 , di mana Dia berfirman: 
A Lili iV-iii A J i u* .'. 4-'.L'. i iJ i} £ "Dan Allah menentukan siapa yang 4 ipLii\ j i JJJlj J. 
dikehendakiNya (untuk diberi) rahmatNya (kenabian), dan Allah mempunyai 
karunia yang besar." 

Tafsir Ibnu Katsir j u z 1 215 

file:///lf-/j


k : 2. AL  B A Q A R A H 

Ayar mana y#n£ fctfmz nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa 
kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding 
dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha
kuasa atas segala sesuatu. (QS. 2:106) Tiadakah kamu mengetahui bahwa 
kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Dan tiada bagimu selain 
Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. (QS. 2:107) 

Mengenai firman Allah &k>: 4 'o* ^ "Ayat mana saja yang Kami 
nasakhkan," Ibnu Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: 
"Artinya, yang Kami (Allah) gantikan." 

Masih mengenai ayat yang sama, dari Mujahid, Ibnu Juraij meriwayat
kan, 4 'c? C"^'1—* ^ "Ayat mana saja yang Kami nasakhkan," maksudnya 
adalah, Ayat mana saja yang Kami (Allah) hapuskan." 

Ibnu Abi Nujaih meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ia menuturkan: 
4 '*—'j —'* ^ artinya, 'Kami (Allah) biarkan tulisannya, tetapi kami 
ubah hukumnya. ' Hal itu diriwayatkan dari beberapa Sahabat 'Abdullah bin 
Mas'ud 

4 *J% 'j* '£JX* asSuddi mengatakan: "Nasakh berarti menarik (meng
genggamnya)." 

Sedangkan Ibnu Abi Hatim mengatakan: Yakni menggenggam dan 
mengangkatnya, seperti firmanNya: 4 O Hi^lijU l2j lij s i l S J l j ^ ~ J i ^ "Orang 
yang sudah tua, baik lakilaki maupun perempuan yang berzina, maka rajamlah 
keduanya." Demikian juga firmanNya: 
4 Utf i — J ^ i s - * ^ 'u* ^ ' — f ^ 0^7 —^ !P £ "Seandainya Ibnu Adam mem
punyai dua lembah emas, niscaya mereka akan mencari lembah yang ketiga." 

Masih berhubungan dengan firmanNya: 4 'cf ^ 'Vlytft mana 
saja yang Kami nasakhkan," Ibnu Jarir mengatakan: "Artinya hukum suatu ayat 
yang Kami (Allah) pindahkan kepada lainnya dan Kami ganti dan ubah, yaitu 
mengubah yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal, yang boleh 
menjadi tidak boleh dan yang tidak boleh menjadi boleh. Dan hal itu tidak 
terjadi kecuali dalam hal perintah, larangan, keharusan, mutlak, dan ibahah 
(kebolehan). Sedangkan ayatayat yang berkenaan dengan kisahkisah tidak 
mengalami nasikh maupun mansukh." 
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I 

Kata "gJlF berasal dari %A2£J! j^U", yaitu menyalin dari suatu naskah ke 
naskah lainnya. Demikian halnya " f & J i berarti mengubahnya dan me
nyalin redaksi ke redaksi yang lain, baik yang dinasakhkan itu hukum maupun 
tulisannya, karena keduanya tetap saja berkedudukan mansukh (dinasakh). 

FirmanNya: 4 j ' £ "Atau Kami jadikan lupa. "Bisa dibaca dengan 
(salah satu dari) dua bacaan:3 4 "litL™ dan %  L A \ "lifeJS" berarti Tiyijf" (kami 
akhirkan). 

Mengenai firman Allah $g: 4 l4~^ 'J $ * 'cr j>, 'Ah bin Abi Thalhah 
meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia mengemukakan: (artinya), Allah berfirman: 
"Ayatayat yang Kami ubah atau tinggalkan, tidak Kami ganti " 

Sedangkan Mujahid meriwayatkan dari beberapa Sahabat Ibnu Mas'ud, 
"liL~J (Berarti) Kami tidak merubah tulisannya dan hanya merubah hukum
nya'saja. 

'Athiyyah al'Aufi mengatakan: " L _ * L ~ j " , (berarti) Kami akhirkan ayat 
tersebut dan Kami tidak menghapusnya." 

Masih berkaitan dengan ayat: 4. j f aJT 'j» ^ U u ^ } adhDhahhak 
mengatakan: "Yakni nasikh dari yang mansukh."' 

Mengenai bacaan 4 l*—^ K 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, 
dari Qatadah mengenai firmanNya: 4 j 1 * 'j* & ia mengatakan: 
"Allah menjadikan NabiNya, Muhammad l U T u p a dan menasakh ayat 
sesuai dengan kehendakNya." 

'Ubaid bin 'Umair mengatakan: 4 'J £ "Berarti Kami mengangkat
nya dari kalian." 

Imam alBukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia menceritakan: 
"'Umar bin alKhaththab <̂ > mengatakan: 'Orang yang terbaik bacaannya di 
antara kami adalah Ubay dan yang paling ahli hukum adalah 'Ali, dan kami 
akan meninggalkan katakata Ubay, di mana ia mengatakan: 'Aku tidak akan 
meninggalkan sesuatu apapun yang aku dengar dari Rasulullah ^ , ' padahal 
Allah Ta'ala berfirman: 4 j 1 '<y ^ ^ "Ayat mana saja yang Kami 
nasakh," dan firmanNya: 4 I f ^ j i " ^ J * v o l i £ "Kami datangkan yang lebih 
baik darinya atau sepadan dengannya.f' Yaitu hukum yang berkaitan dengan 
kepentingan para mukallaf." 

Sebagaimana yang dikatakan 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas, 
mengenai firmanNya: 4 1—s^'J ¥ "Kami datangkan yang lebih 
baik darinya atau sepadan dengannya,'*''ia mengatakan: "Yaitu memberi manfaat 
yang lebih baik bagi kalian dan lebih ringan." 

M Ibnu Katsir dan Abu 'Amr membacanya, "ULU*/', sedangkan ulama lainnya dengan mem
bacanya, "l*
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Masih mengenai firmanNya: 4 ty^'J l* "Kami datangkan 
yang lebih baik darinya atau sepadan dengannya, "'Qatadah mengatakan: "Yaitu 
ayat yang di dalamnya mengandung pemberian rukhshah (keringanan), perintah, 
dan larangan." 

Dan firman Allah 
ibl j J fic* j jtjfTy o l j O i l l i £ l\ 'di p f ? ^ oi ^ J T j i p 2« 'J 'p > 

"Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu? Tidakkah engkau mengetahui bahwa kerajaan dan bumi adalah kepunyaan 
Allah? Dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang 
penolong." 

Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan: "Penafsiran ayat tersebut 
adalah sebagai berikut: 'Hai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui bahwa 
hanya Aku (Allah) pemilik kerajaan dan kekuasaan atas langit dan bumi. Di 
dalamnya Aku putuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendakKu, dan di 
sana Aku mengeluarkan perintah dan larangan, dan (juga) menasakh, mengganti, 
serta merubah hukumhukum yang Aku berlakukan di tengahtengah hamba
Ku sesuai kehendakKu, jika Aku menghendaki." Lebih lanjut Abu Ja'far 
mengatakan: "Ayat itu meski diarahkan kepada Nabi Muhammad iH untuk 
memberitahu keagungan Allah iH, namun sekaligus hal itu dimaksudkan untuk 
mendustakan orangorang Yahudi yang mengingkari nasakh (penghapusan) 
hukumhukum Taurat dan menolak kenabian 'Isa &!© dan Muhammad S 
karena keduanya datang dengan membawa beberapa perubahan dari sisi Allah 30& 
untuk merubah hukumhukum Taurat. Maka Allah memberitahukan kepada 
mereka bahwa kerajaan dan kekuasaan atas langit dan bumi ini hanyalah milik
Nya, semua makhluk ini berada di bawah kekuasaanNya. Mereka harus tunduk 
dan patuh menjalankan perintah dan menjahui laranganNya. Dia mempunyai 
hak memerintah dan melarang mereka, menasakh, menetapkan, dan membuat 
segala sesuatu menurut kehendakNya." 

Berkenaan dengan hal tersebut penulis (Ibnu Katsir) katakan: Yang 
membawa orang Yahudi membahas masalah nasakh ini adalah sematamata 
karena kekufuran dan keingkarannya terhadap adanya nasakh tersebut. Me
nurut akal sehat, tidak ada suatu hal pun yang melarang adanya nasakh dalam 
hukumhukum Allah Ta'ala, karena Dia dapat memutuskan segala sesuatu 
sesuai dengan kehendakNya, sebagaimana Dia juga dapat berbuat apa saja 
yang di kehendakiNya. Yang demikian itu juga telah terjadi di dalam kitab
kitab dan syari'atsyari'atNya yang terdahulu. Misalnya, dahulu Allah 3k 
membolehkan Nabi Adam mengawinkan putrinya dengan puteranya sendiri, 
tetapi setelah itu Dia mengharamkan hal itu. Dia juga membolehkan Nabi 
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Nuh setelah keluar dari kapal untuk memakan semua jenis hewan, tetapi 
setelah itu Dia menghapus penghalalan sebagiannya. Selain itu, dulu menikahi 
dua saudara puteri itu diperbolehkan bagi Israil (Nabi Ya'qub) dan anakanak
nya, tetapi hal itu diharamkan di dalam syari'at Taurat dan Kitabkitab setelan
nya, Dia juga pernah menyuruh Nabi Ibrahim >&Sl menyembelih puteranya, 
tetapi kemudian Dia menasakhnya sebelum perintah itu dilaksanakan. Allah 
'M juga memerintahkan mayoritas Bani Israil untuk membunuh orangorang 
di antara mereka yang menyembah anak sapi, lalu Dia menarik kembali perintah 
pembunuhan tersebut agar tidak memusnahkan mereka. 

Di samping itu, masih banyak lagi halhal yang berkenaan dengan 
masalah itu, orangorang Yahudi sendiri mengakui dan membenarkannya. Dan 
jawabanjawaban formal yang diberikan berkenaan dengan dalildalil ini, tidak 
dapat memalingkan sasaran maknanya, karena demikian itulah yang dimaksud
kan. Dan sebagaimana yang masyhur tertulis di dalam kitabkitab mereka me
ngenai kedatangan Nabi Muhammad dan perintah untuk mengikutinya. Hal 
itu memberikan pengertian yang mengharuskan untuk mengikuti Rasulullah 
dan bahwa suatu amalan tidak akan diterima kecuali berdasarkan syari'atnya, 
baik dikatakan bahwa syari'at terdahulu itu terbatas sampai pengutusan 
Rasulullah 0 , maka yang demikian itu tidak disebut sebagai nasakh. Hal itu 
didasarkan pada firmanNya: 4 J^ 1 ^jA fC=^ p £ "Kemudian sempurnakan
lah puasa itu sampai malam. "Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa 
syari'at itu bersifat mutlak sedangkan syari'at Muhammad menasakhnya. 
Bagaimanapun adanya, mengikutinya (Nabi Muhammad 0 ) merupakan suatu 
keharusan, karena beliau datang dengan membawa sebuah kitab yang merupa
kan kitab terakhir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, 

Dalam hal ini, Allah Ta'ala menjelaskan dibolehkannya nasakh sebagai 
bantahan terhadap orangorang Yahudi la'natulah 'alaihim, di mana Dia ber
firman: 4 ' *• •'* *  A * • « * 'M ' ' l' 
"Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu? Tidaklah engkau mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah 
kepunyaan Allah?" 

Sebagaimana Dia mempunyai kekuasaan tanpa ada yang menandingi
nya, demikian pula hanya Dia yang berhak memutuskan hukum menurut ke
hendakNya. 4 'y *0 *W* £ "Ketahuilah, menciptakan dan memerintah hanya
lah hak Allah." (QS. AlA'raaf: 54) Dan di dalam surat Ali Imran yang mana 
konteks pembicaraan pada bab awal surat tersebut ditujukan kepada Ahlul 
Kitab juga terdapat nasakh, yaitujjada firmanNya: 
4 Ji JJO'l fS*-1-* ^! Jic,S~"! L T ^ J L - ^ f ̂  y ^ "Semua makanan adalah 
halal bagi Bani Israil kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Nabi Ya'qub) 
untuk dirinya sendiri." Sebagaimana penafsiran ayat ini akan kami sampaikan 
pada pembahasan berikutnya. 

2 
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Kaum Muslimin secara keseluruhan sepakat membolehkan adanya 
nasakh dalam hukumhukum Allah Ta'ala, karena di dalamnya terdapat hikmah 
yang sangat besar. Dan mereka semua mengakui terjadinya nasakh tersebut. 

Seorang mufassir (ahli tafsir), Abu Muslim alAshbahani mengatakan: 
"Tidak ada nasakh di dalam alQuran." Pendapat Abu Muslim itu sangat lemah 
dan patut ditolak. Dan sangat mengadaada dalam memberikan jawaban ber
kenaan dengan terjadinya nasakh. Misalnya (pendapat) mengenai masalah 
'iddah seorang wanita yang berjumlah empat bulan sepuluh hari setelah satu 
tahun. Dia tidak dapat memberikan jawaban yang dapat diterima. Demikian 
halnya masalah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, juga tidak 
diberikan jawaban sama sekali. Juga penghapusan kewajiban bersabar meng
hadapi kaum kafir satu lawan sepuluh menjadi satu lawan dua. Dan juga 
penghapusan (nasakh) kewajiban membayar sedekah sebelum mengadakan 
pembicaraan khusus dengan Rasulullah 0 , dan lainlainnya. Wallahu a'lam. 

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani 
Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang 
menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari 
jalan yang lurus. (QS. 2:108) 

Melalui ayat ini, Allah 'M melarang orangorang Mukmin banyak berta
nya kepada Nabi $k mengenai halhal sebelum terjadi, sebagaimana Dia berfirman: 
4 | £ J1% oi £sH Sy. c&1—1 $j (fjr" fa $ 1̂ o * 1 ip\ * #JJi } 
"Hai orangorang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) 
halhal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya akan menyusahkanmu dan jika 
kalian menanyakan pada waktu alQuran itu sedang diturunkan, niscaya akan 
diterangkan kepadamu." (QS. AlMaaidah: 101). 

Artinya, jika kalian menanyakan perinciannya setelah ayat itu diturun
kan, niscaya akan dijelaskan kepada kalian. Dan janganlah kalian menanyakan 
suatu perkara yang belum terjadi karena boleh jadi perkara itu akan diharam
kan akibat adanya pertanyaan tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah hadits 
shahih Rasulullah 8j& bersabda: 

I • ** I • . • s V f i O V s J o » E s 9 * if* o ' , «• O f - - • I » > F. ' F. » F . , 
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2. AL  B A Q A R A H ^Q£: 

"Sesungguhnya orang Muslim yang paling besar kejahatannya adalah yang 
menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian menjadi diharamkan 
lantaran pertanyaannya tadi." 

Ketika Rasulullah ditanya mengenai seseorang yang mendapati 
isterinya bersama lakilaki lain. Jika hal itu ia bicarakan, maka itu adalah suatu 
aib untuknya. Dan jika ia biarkan, maka pantaskah ia diamkan hal tersebut? 
Maka Rasulullah 0 tidak menyukai pertanyaanpertanyaan seperti itu dan 
mencelanya. Kemudian Allah iJ&l menurunkan hukum mula'anah (li'an)*. 

Oleh karena itu, di dalam kitab Shahihain ditegaskan melalui sebuah 
hadits yang diriwayatkan dari alMughirah bin Syu'bah: 

"Rasulullah melarang membicarakan setiap kabar yang tidak jelas asal
usulnya, menghamburhamburkan harta, serta banyak bertanya." (HR. Al
Bukhari dan Muslim). 

Dalam kitab Shabib Muslim diriwayatkan, Rasulullah 0 bersabda: 

( .Oj^rM s.^ °Je Ojj ( j £ i a £ j U & y>h j ^ J y l lili 

"Biarkanlah masalahmasalah yang tidak aku persoalkan atas kalian. Karena 
binasanya orangorang sebelum kalian disebabkan mereka banyak bertanya 
dan menentang para Nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada 
kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian 
mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah." (HR. Muslim). 

Yang demikian itu dikemukakan oleh Rasulullah 0 setelah mereka di
beritahukan bahwa Allah Ta'ala mewajibkan ibadah haji kepada mereka, lalu 
seseorang bertanya: "Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah 
pun terdiam meskipun telah ditanya sebanyak tiga kali. Setelah itu beliau 
pun menjawab: "Tidak, seandainya kujawab: Ya, maka akan menjadi suatu 
kewajiban. Dan jika diwajibkan, niscaya kalian tidak sanggup menunaikannya." 
Kemudian beliau bersabda: "Janganlah banyak bertanya kepadaku, laksanakan 
saja apa yang aku telah ajarkan kepada kalian. Karena binasanya orangorang 
sebelum kalian disebabkan mereka banyak bertanya dan menentang pada Nabi 
mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah 
semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian mengerjakan sesuatu, maka 
hindarilah." 

* Li'an: adalah suatu solusi yang ditawarkan oleh Islam manakala seorang suami menuduh 
isterinya berzina dengan orang lain dengan cara saling berlaknat setelah masingmasing ber
sumpah empat kali. 
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Oleh karena itu, Anas bin Malik pernah berkata: "Kami dilarang ber
tanya kepada Rasulullah % mengenai sesuatu. Hal yang menggembirakan kami 
adalah jika ada seorang dari penduduk pedalaman yang datang dan bertanya 
kepada beliau dan kami mendengarnya." 

Firman Allah M: 4 J^' j * J*y ^ faj-'j i jLs jl j j l j } ' $ "Apakah 
kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian seperti Bani Israil me
minta kepada Musa pada zaman dahulu?" Maksudnya adalah, bahkan kalian 
menghendaki untuk itu. Atau dapat juga dikatakan bahwa hal itu termasuk bab 
istifham (pertanyaan) yang mempunyai makna penolakan. Dan firmanNya itu 
berlaku umum, baik untuk orangorang Mukmin dan juga orangorang kafir, 
karena Rasulullah 0 itu diutus kepada umat manusia secara keseluruhan. 
Sebagaimana firmanNya: 
*!l \jj Iy\ji i i l i y> ^ y I l u i sllfjl 'J \J\S J ^ I P Sj^ O' v ' 2CJ| j i l ^ 

• ' * * ' t M / t' * ' ' t 

* s ai * 

"Ahlul kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah 
kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang 
lebih besar dari itu. Mereka berkata: 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan 
nyata.' Maka mereka disambar petir karena kezhalimannya. "Maksudnya, Allah &k 
mencela orang yang bertanya kepada Rasulullah 0 mengenai sesuatu hal dengan 
tujuan untuk mempersulit dan mengusulkan pendapat yang lain, sebagaimana 
yang ditanyakan Bani Israil kepada Musa dalam rangka menyulitkan, men
dustai, dan mengingkarinya. 

FirmanNya: 4 0 ' — ^ 'j—^>^ J'i^ "Dan barangsiapa menukar ke
imanan dengan kekufuran. ' 'Artinya, barangsiapa membeli kekufuran dengan 
menukarnya (dengan) keimanan, 4 J™-^ ^'y* -U» ^ "Maka ia benarbenar ter
sesat dari jalan yang lurus." Artinya,'ia' telah keluar dari jalan yang lurus menuju 
kebodohan dan kesesatan. Demikian itulah keadaan orangorang yang menolak 
untuk membenarkan dan mengikuti para Nabi dan berbalik menuju penen
tangan dan pendustaan serta mengusulkan pendapat yang lain melalui per
tanyaanpertanyaan yang sebenarnya mereka tidak memerlukannya dan hanya 
bertujuan untuk menyulitkan dan kufur. 

Abui 'Aliyah mengatakan: "(Maksud ayat di atas yaitu) menukar ke
bahagiaan dengan kesengsaraan." 
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Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan 
kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) 
dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maaf
kanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahNya. 
Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. 2:109) Dan dirikan
lah shalat dan tunaikan zakat. Dan apaapa yang kamu usahakan dari ke
baikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. 
Sesungguhnya Allah Mahamelihat apaapa yang kamu kerjakan. (QS. 2:110) 

Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan hambahambaNya yang ber
iman agar tidak menempuh jalan orangorang kafir dari Ahlul Kitab. Dia 
juga memberitahu mereka tentang permusuhan orangorang kafir terhadap 
mereka, baik secara batiniyah maupun lahiriyah. Dan berbagai kedengkian 
yang menyelimuti mereka terhadap orangorang mukmin karena mereka 
mengetahui kelebihan yang dimiliki orangorang Mukmin dan Nabi mereka. 
Selain itu, Allah 3fe memerintahkan hambahambaNya yang beriman untuk 
berlapang dada dan memberi maaf sampai tiba saatnya Allah i!t> mendatangkan 
pertolongan dan kemenangan. Juga menyuruh mereka mengerjakan shalat 
dan menunaikan zakat. 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu 
'Abbas, ia mengatakan: "Huyay bin Akhthab dan Abu Yasir bin Akhthab 
merupakan orang Yahudi yang paling dengki terhadap masyarakat Arab, 
karena Allah telah mengistimewakan mereka dengan (mengutus) Rasul
Nya, Muhammad ® . Selain itu, keduanya juga paling gigih menghalangi 
manusia memeluk Islam." Berkaitan dengan kedua orang tersebut, Allah t$f 
menurunkan ayat: 
4 f&j*J 'J J*i 'J* *^>>J £ "Sebagian besar Ahlul Kitab menginginkan agar 
mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman." 
Lebih lanjut Allah iSH berfirman: 4 J ^ 1 j $ O* £ o* p*—*31 'c/" O 1 ^ £ 
"Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka ke
benaran. " Dia berfirman, bahwa setelah kebenaran yang terang benderang di 
hadapan mereka dan tidak ada sedikit pun yang tidak mengetahuinya, tetapi 
kedengkian menyeret mereka kepada pengingkaran. Maka Allah 3k pun benar
benar mencela, menghina, dan mencaci mereka, serta menyegerakan bagi 
Rasulullah ®> dan juga orangorang yang beriman yang telah membenarkan, 
mengimani, dan mengakui apa yang diturunkan Allah kepada mereka dan 
yang diturunkan kepada orangorang sebelum mereka, kemuliaan, pahala yang 
besar, dan pertolonganNya. 
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Mengenai firmanNya: 4 fi—"1 K arRabi' bin Anas mengatakan: 
'(Hal itu berarti), berasal dari diri mereka sendiri." 

Sedangkan mengenai firmanNya: 4 J**^ cf* ^ M Lr* ^ "Setelah nyata 
bagi mereka kebenaran," Abui 'Aliyah mengatakan: "Yaitu setelah mereka me
lihat dengan jelas bahwa Nabi Muhammad, Rasulullah 0 tertulis dalam Kitab 
Taurat dan Injil. Lalu mereka mengingkarinya karena dengki dan iri, karena 
Nabi Muhammad i|& bukan dari kalangan mereka (Yahudi)." 

Hal serupa juga dikatakan oleh Qatadah dan arRabi' bin Anas. 

Dan firman Allah M'- 4 •yn ^ <J^. ^ 1 y^^'j 1 y*^ £ "Maka maafkan
lah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahNya. "Ayat ini 
sama seperti firman Allah berikut inh 
4 \'j^si\ l /> * f C?J C? v ' 1 — l J y 'ui^ 'c? c?~~3j \"Dan juga kalian 
sungguhsungguh akan mendengar dari orangorang Ahli Kitab sebelum kalian 
dari orangorang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang 
menyakitkan hati. "(QS. Ali 'Imran: 186). 

Mengenai firmanNya: 4 »y% ^ 1 y^^'j 1 y^ ~¥ "Maka maafkan
lah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahNya," 'AU bin 
Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan: "Ayat tersebut 
telah dinasakh dengan ayatayat berikut ini: 4 J ^ r ^ j 'J&j—'^ 1 ^ 
'Maka bunuhlah orangorang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka,"' 
(QS. AtTaubah: 5). 

Juga (dengan) firmanNya: 

"Perangilah orangorang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada 
hari akhir serta tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan 
RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu 
orangorang) yang diberikan alKitab kepada mereka, sampai mereka membayar 
jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. AtTaubah: 29). 

Dengan demikian pemberian maaf tersebut dinasakh (dihapuskan) bagi 
orangorang musyrik. Hal yang sama dikemukakan oleh Abui 'Aliyah, arRabi' 
bin Anas, Qatadah, dan asSuddi, bahwa ayat tersebut mansukh dengan ayat saif 
(perintah berperang). Hal itu ditunjukkan pula oleh firmanNya: 
4 »Jk iUi £ "Sehingga Allah mendatangkan perintahNya. "Rasulullah i$l 
melaksanakan untuk memberikan maaf seperti yang diperintahkan Allah, 
sehingga Allah mengizinkan kaum Muslimin memerangi mereka. Lalu dengan
nya Allah membunuh para pemuka kaum Quraisy. 

Hadits tersebut sanadnya shahih, meskipun aku sendiri tidak men
dapatkannya di dalam Kutubus Sittah (enam kitab hadits: Shahih alBukhari, 

_ « ^ W . « ^ W . • 
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Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan atTirmidzi, Sunan IbnuMajah, dan 
Sunan anNasai), tetapi asalnya terdapat dalam kitab Shahihain, dari Usamah 
bin Zaid. 

firman Allah ^ 
4 *JJ| i * ijiUJ 'J <&~J& i l i j SlSjIl i / i / , i^l»'} £ "Dirikanlahshalat 
dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu, 
maka kamu akan menemukan pahalanya pada sisi Allah. "Allah $£ memerintah
kan mereka untuk mengerjakan halhal yang bermanfaat bagi mereka yang 
pahalanya adalah untuk mereka pada hari Kiamat kelak, misalnya mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, sehingga Allah M memberikan kepada mereka 
kemenangan dalam kehidupan dunia ini dan ketika hari kebangkitan kelak, 
4 j l-iJ l»y 'pji'j *2LUI pjl'j '^'jj^. Oi-JUaJl 'p y. £ "Yaitu hari yang tidak berguna 
bagi orangorang zhalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan 
bagi mereka pula tempat tinggal yang buruk." (QS. AlMu'min: 52) . 

Oleh karena itu Allah $g berfirman: 4 jyA>. o y ^ c ll, iUl j ) £ "Sesungguh
nya Allah Mahamelihat apaapa yang kamu kerjakan." Artinya, Allah Ta'ala tidak 
akan lengah terhadap suatu amalan yang dikerjakan seseorang dan tidak pula 
menyianyiakannya, apakah itu berupa amal kebaikan maupun kejahatan. Dan 
Dia akan memberikan balasan kepada setiap hambaNya sesuai dengan amal 
perbuatannya. 

* t 0 0 

Mengenai firmanNya: 4 *j—«**>. j j K«» i—w *Ui j ! £ "Sesungguhnya Allah 
Mahamelihat apaapa yang kalian kerjakan." Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan: 
"Berita ini berasal dari Allah Ta'ala untuk orangorang Mukmin yang menjadi 
khithab (sasaran dalam pembicaraan) pada ayat ini, yaitu apa pun yang mereka 
kerjakan, baik maupun buruk, secara sembunyisembunyi maupun terang
terangan, maka Dia senantiasa melihatnya, tidak ada sesuatu pun yang ter
sembunyi dariNya. Dia akan membalas perbuatan baik dengan kebaikan, 
kejahatan dengan kejahatan serupa. FirmanNya ini, meskipun berkedudukan 
sebagai berita, namun mengandung janji dan ancaman, sekaligus perintah dan 
larangan. Di mana Dia memberitahukan kepada ummat manusia bahwa Dia 
Mahamengetahui seluruh amal yang mereka kerjakan, dengan tujuan agar 
mereka lebih bersungguhsungguh untuk berbuat ketaatan, dan semuanya 
itu akan menjadi simpanan bagi mereka, sehingga Dia memberikan balasan 
kepada mereka. Sebagaimana firmanNya: 
4 AUl '^f J i  'J fa~~ih l J'xz Cj ^ 'Kebaikan apa pun yang kamu lakukan 
untuk dirimu, 'maka kamu akan menemukan pahalanya pada sisi Allah.' Mereka 
juga diperingatkan agar tidak berbuat maksiat kepadaNya." 

Sedangkan mengenai firmanNya: 4 *p-*>. ¥ "Mahamelihat, "lebih lanjut 
Ibnu Jarir mengatakan: "Allah Ta'ala '^-4*' (melihat), lalu kata itu berubah men
jadi ''JSi' sebagaimana (menciptakan) menjadi 'gJ? dan ''^y' (pedih) 
menjadi'^i'." Wallahualam. 

h 
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Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekalikali tidak akan masuk 
surga kecuali orangorang (yang beragama) Yahudi dan Nasrani."Demikian 
itu (hanya) anganangan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjuk
kan kebenaranmu jika kamu adalah orangorang yang benar." (QS. 2:111) 
(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, 
sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabbnya dan 
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
bati. (QS. 2:112) Dan orangorang Yahudi berkata: "Orangorang Nasrani 
itu tidak mempunyai suatu pegangan," dan orangorang Nasrani berkata: 
"Orangorang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,"padahal mereka 
(samasama) membaca alKitab. Demikian pula orangorang yang tidak me
ngetahui, mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan meng
adili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apaapa yang mereka ber
selisih padanya. (QS. 2:113) 

Allah 'M menjelaskan ketertipuan orangorang Yahudi dan Nasrani 
oleh apa yang ada pada diri mereka, di mana setiap kelompok dari keduanya 
(Yahudi dan Nasrani) mengaku bahwasanya tidak akan ada yang masuk Surga 
kecuali yang memeluk agama mereka, sebagaimana yang diberitahukan oleh 
Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui firmanNya dalam surat alMaaidah berikut 
ini, mereka menyatakan: 4 *»' 'j 'j1—V 'J>£ ^ "Kami anakanak Allah 
dankekasihkekasihNya."(QS. AlMaaidah: 18) 
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Kemudian Allah Ta'ala mendustakan pengakuan mereka itu melalui 
pemberitahuan yang disampaikan dalam firmanNya bahwa Dia akan meng
adzab mereka akibat dosa yang mereka perbuat. Seandainya keadaan mereka 
sebagaimana yang mereka katakan, niscaya kesudahannya tidak demikian. 
Sebagaimana pengakuan mereka sebelumnya yang menyatakan bahwa mereka 
tidak akan disentuh oleh api Neraka, kecuali beberapa hari saja. Kemudian 
mereka masuk ke Surga. Tetapi pengakuan mereka ini pun mendapat bantahan 
dari Allah iSsl. Berikut ini adalah bantahan Allah Ta'ala berkenaan dengan 
pengakuan mereka yang tidak berdasarkan dalil, bujjah, dan keterangan yang 
jelas, di mana Dia berfirman: 4 J h ^ ' — ~ ¥ "Itulah anganangan mereka." 
Abui 'Aliyah mengatakan: "Artinya, yaitu anganangan yang mereka damba
kan dari Allah tanpa alasan yang benar." Hal senada juga dikemukakan oleh 
Qatadah dan arRabi' bin Anas. 

Selanjutnya Allah i*% berfirman: 4 J—» ]* "Katakan," hai Muhammad, 
4 'f£S\—*J \y\—a \ "Kemukakanlahpenjelasan kalian."Abui 'Aliyah, Mujahid, 
asSuddi, dan arRab'I bin Anas mengatakan: "(Artinya) kemukakanlah hujjah 
kalian." Sedangkan Qatadah mengatakan: "Berikanlah keterangan mengenai 
pengakuan kalian itu, 4 O s « l — ' ^ <A ¥ "Jika kalian orangorang yang benar, 
dalam pengakuan kalian itu." 

Setelah itu Allah Ta'ala berfirman: 4 3*j ^ jXI»f 'J y—1< £ 
"Bahkan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia berbuat 
baik." Maksudnya, barangsiapa yang mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah 
semata, yang tiada sekutu bagiNya. 

Berkaitan dengan firmanNya: 4 ^ 'h*'} f&J 'J £ "Bahkan barang
siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah," Abui 'Aliyah dan arRabi' bin 
Anas mengatakan: 4 'J S- $ "(Yaitu), barangsiapa yang benarbenar tulus 
karena Allah." 

Masih berkenaan dengan ayat tersebut, 4 ¥ "Dirinya." Sa'id bin 
Jubair mengatakan: "Yaitu yang tulus ikhlas menyerahkan 'agamanya' sedang 
4 j  ^  'j*) \ "Ia berbuat baik," artinya, mengikuti Rasulullah Karena amal 
perbuatan yang diterima itu harus memenuhi dua syarat, yaitu harus didasar
kan pada ketulusan karena Allah Ta'ala semata, dan syarat kedua, harus benar 
dan sejalan dengan syari'at Allah. Jika suatu amalan sudah didasarkan pada 
keikhlasan hanya karena Allah, tetapi tidak benar dan tidak sesuai dengan 
syari'at, maka amalan tersebut tidak diterima. Oleh karena itu, Rasulullah 0 
bersabda: 

(.i) # U j t f &'aJ 

'Barangsiapa mengerjakan suatu amal yang tidak sejalan dengan perintah kami, 
maka amal itu tertolak.'" (HR. Imam Muslim, dari hadits 'Aisyah gg|). 

Dengan demikian, perbuatan para pendeta ahli ibadah dan yang semi
salnya, meskipun mereka tulus ikhlas dalam mengerjakannya karena Allah, 
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namun perbuatan mereka itu tidak akan diterima hingga mereka mengikuti 
ajaran Rasulullah i$£ yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh ummat 
manusia. Mengenai mereka dan orang yang semisalnya, Allah berfirman: 
4 1 jjr* s l — J * * 'u* 1 y°^* <J\ ^  " j ^ "Dan Kami hadapi segala amal yang 
mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." 
(QS. AlFurqaan: 23). 

Sedangkan amal yang secara lahiriyah sejalan dengan syari'at tetapi 
pelakunya tidak mendasarinya dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka 
amal perbuatan seperti itu ditolak. Demikian itulah keadaan orangorang yang 
riya' dan orangorang munafik, sebagaimana firman Allah Ta'ala: 
4 oy\—Ui d d J ( . y J jy*\— J* o&Ji Jjy $ "Maka 
kecelakaanlah bagi orangorang yang shalat, yaitu orangorang yang lalai dari 
shalatnya, orangorang yang berbuat riya' dan enggan menolong dengan barang 
berguna."'(QS. AlMaa'uun: 47). 

Oleh karena itu, Dia berfirman: 
4 */, »SC»I ilJ^-iYj i k J C ^Ci Jlilii *ij i j i s ' "Barangsiapa meng
harap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal shaleh 
dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb
nya." (QS. AlKahfi: 110). 

Dalam surat alBaqarah ini, Allah Ta'ala berfirman: 
4 o—^* S*3 p*1 'c? ts—^ ̂  "(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang 
menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan." 

Dan firmanNya: 4 «J^j—^ p* V j J U j — ^ ^J^ Sf j *T, 1^ »^ki iii ^ "Maka 
baginya pahala pada sisi Rabbnya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati "Dengan amal perbuatan itu, Allah M men
jamin sampainya pahala kepada mereka serta memberikan rasa aman dari hal
hal yang mereka khawatirkan. 4 '?*& j ^ "Dan tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka," dari apa yang akan mereka hadapi, 4 o Jy^ £ "Dan tidak 
pula mereka bersedih hati," atas apa yang telah ditinggalkan di masa yang lalu. 
Sebagaimana yang dikatakan Sa'id bin Jubair: 4 JUs** ^j^V j £ "Dan tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka,"yaitu di akhirat kelak, 4 <Jyj~ }—£ "Dan 
tidak pula mereka bersedih hati," atas datangnya kematian. 

Dan firman Allah 'M: 
4 C j L j & I I bj% JJ>j t'TJ^ J* *^ \2~*£ c J U j js- ^ jCa l l l o l J icJl—i'j £ 
"Dan orangorang Yahudi berkata: 'Orangorang Nasrani itu tidak mempunyai 
suatu pegangan.'Dan orangorang Nasrani berkata: 'Orangorang Yahudi itu tidak 
mempunyai suatu pegangan.' Padahal mereka (samasama) membaca alKitab." 
Allah Ta'ala menjelaskan tentang pertentangan, kebencian, permusuhan, dan 
keingkaran di antara orangorang Yahudi dan orangorang Nasrani. 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu 
'Abbas, ia menceritakan. Ketika orangorang Nasrani Najran menghadap 
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Rasulullah datang pula kepada mereka para pendeta Yahudi. Lalu mereka 
saling berselisih di hadapan Rasulullah ill. Maka Rafi' bin Harmalah (salah se
orang pendeta Yahudi) mengatakan: "Kalian tidak memiliki pegangan apapun, 
dan mengingkari 'Isa dan Injil." Lalu salah seorang dari orangorang Nasrani 
Najran itu berkata kepada orangorang Yahudi: "Kalian tidak memiliki pegangan 
sesuatu apapun, dan mengingkari kenabian Musa dan kufur terhadap Taurat." 
Berkenaan dengan hal itu, Allah Ta'ala berfirman: 
4 Lli&l dy% 'p*j tjz. Ji i Jj2\ cLp iS'j^ f'J^ Ji cfjCoal ol4l JJj?\ oJl»j ^ 
"Dan orangorang Yahudi berkata: 'Orangorang Nasrani itu tidak mempunyai 
suatu pegangan.'Dan orangorang Nasrani berkata: 'Orangorang Yahudi itu tidak 
mempunyai suatu pegangan.' Padahal mereka (samasama) membaca alKitab." 
Kemudian Ibnu 'Abbas berkata: "Masingmasing kelompok itu membaca dalam 
kitabnya sesuatu yang membenarkan orang yang mereka ingkari. Orangorang 
Yahudi kufur terhadap 'Isa padahal di tangan mereka terdapat Kitab Taurat 
yang di dalamnya Allah Ta'ala telah mengambil janji melalui lisan Musa SisB 
untuk membenarkan 'Isa. Sedangkan dalam kitab Injil yang dibawa 'Isa terdapat 
perintah untuk membenarkan Musa dan Kitab Taurat yang diturunkan dari 
sisi Allah. Masingmasing kelompok mengingkari kitab yang ada di tangan 
mereka sendiri. Mereka itu Ahlul Kitab yang hidup pada zaman Rasulullah $1." 

Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa masingmasing dari 
kedua kelompok membenarkan apa yang mereka tuduhkan kepada kelompok 
lain. Namun secara lahiriyah redaksi ayat di atas mengandung celaan terhadap 
apa yang mereka ucapkan, padahal mereka mengetahui kebalikan dari apa 
yang mereka kemukakan tersebut. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: 
4 CY»l2£il dy% £ "Padahal mereka (samasama) membaca alKitab. "Maksudnya, 
mereka mengetahui syari'at Taurat dan Injil. Kedua kitab tersebut telah di
syari'atkan pada waktu tertentu, tetapi mereka saling mengingkari karena 
membangkang dan kufur serta menghadapkan suatu kebathilan dengan ke
bathilan yang lain. Wallahualam. 

Firman Allah t!j|: 4 'r—t^'y 'J* Y Ji& Jli liJiS' £ "Demikian pula 
orangorang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu." De
ngan ayat ini Allah menjelaskan kebodohan orangorang Yahudi dan Nasrani 
karena mereka saling melempar tuduhan. Dan ini merupakan penjelasan 
melalui isyarat. 

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksudkan 
dalam firman Allah 4. ^J& V J—i^ £ "Orangorangyang tidak mengetahui " 
Mengenai ayat ini, arRabi' bin Anas dan Qatadah mengatakan: "Orangorang 
Nasrani mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan orangorang Yahudi." 

Masih mengenai firmanNya: 4 J^i V J^ <J L » f "Demikian pula 
orangorang yang tidak mengetahui," asSuddi mengatakan: "Mereka itu adalah 
orangorang Arab yang mengatakan bahwa Muhammad itu tidak memiliki 
pegangan apa pun." 
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Sedangkan Abu Ja'far bin Jarir berpendapat bahwa hal itu bersifat umum 
berlaku bagi semua ummat manusia. Dan tidak ada dalil pasti yang menetap
kan salah satu dari beberapa pendapat tersebut. Maka membawa makna untuk 
semua pendapat di atas adalah lebih tepat. Wallahu a'lam. 

Firman Allah Ta'ala: 4 <>j 
"Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa
apa yang mereka berselisih padanya." Artinya, Allah M mengumpulkan mereka 
pada hari Kiamat kelak serta memutuskan hukum di antara mereka melalui 
keputusanNya yang adil yang tidak ada kezhaliman dan mereka tidak akan 
dizhahmi sedikit pun. 

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi 
menyebut nama Allah dalam masjidmasjidNya, dan berusaha untuk me
robohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), 
kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehina
an dan di akhirat mendapat siksa yang berat. (QS. 2:114) 

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai siapakah yang dimaksud de
ngan orang yang menghalangi masuk masjid Allah dan berusaha merusaknya. 

Terdapat dua pendapat berkenaan dengan hal tersebut: 

Pendapat pertama, apa yang diriwayatkan oleh al'Aufi dalam tafsirnya 
dari Ibnu 'Abbas mengenai firman Allah M: 
4 <il>l l$J jf « 1 ) 1 £ J J* jtiLf 'J j ^ "Dan siapakah yang lebih aniaya dari
pada orang yang menghalanghalangi menyebut nama Allah dalam masjidmasjid
Nya. " Ia mengatakan: "Yaitu orangorang Nasrani." Mujahid juga mengemuka
kan: "Mereka itu adalah orangorang Nasrani. Mereka membuang berbagai 
kotoran ke Baitul Maqdis dan menghalangi orangorang agar tidak mengerjakan 
shalat di dalamnya." 

Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan: "Mereka itu adalah 
orangorang Nasrani, musuh Allah, yang karena kebenciannya kepada orang
orang Yahudi, mereka membantu Bukhtannashr penguasa Babilonia, penganut 
agama Majusi, untuk merobohkan Baitul Maqdis." 
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Pendapat kedua, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu jarir mengenai firman 
Allah Ta'ala: 4 L ^ i > j J^-'j liLl L _^ i ^ 1 , ' j i <JJi l^iUi £S i**" r^»' !>* 3 £ 
siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi menyebut 
nama Allah dalam masjidmasjidNya, dan berusaha untuk merobohkannya?" Ibnu 
Zaid mengatakan: "Mereka itu adalah orangorang musyrik yang menghalangi 
Rasulullah W> bersama para Sahabatnya untuk masuk ke kota Makkah pada 
saat terjadinya peristiwa Hudaibiyah sehingga beliau menyembelih kurbannya 
di Dzi Thuwa dan mengajak mereka berdamai. Dan Rasulullah 0 berkata 
kepada mereka: 

(.tx£ â -i j oi Jj\3 Jftj Ĵ -̂ Ji Otf" liij ic3 lift a-tfj j>i OL-TU ) 

"Tidak ada seorang pun yang boleh menghalanghalangi dari Baitullah ini. Dulu, 
seseorang dapat bertemu dengan pembunuh ayahnya dan saudaranya, dan ia 
tidak menghalanginya." 

Maka mereka menjawab: "Pembunuh ayahayah kami pada perang Badar 
tidak boleh masuk ke kawasan kami, sedang kami masih ada di sini." 

Sedang mengenai firman Allah, Tabaraka wa Ta'ala: 4 ^'_y- J^'j ^ 
"Dan berusaha untuk merobohkannya?" Ibnu Zaid mengatakan: "Mereka itu 
menghadang orangorang yang hendak memakmurkan masjid dengan berdzikir 
kepadaNya dan mendatanginya untuk menuaikan haji dan umrah." 

Karena itu, Allah 3fe berfirman: 
4 M V J 'fJj jCj & U j i }$j yS (j2\j Ag '^i &\ **xs 'J^ ^ 
"Hanya orangorang yang memakmurkan masjidmasjid Allah yang beriman ke
pada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut 
(kepada siapa pun) selain kepada Allah." (QS. AtTaubah: 18). 

Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar 
menghiasi dan membangun fisiknya saja, tetapi juga dengan berdzikir kepada 
Allah di dalamnya, menegakkan syari'atNya, serta menjauhkannya dari najis 
dan syirik. 

Dan firmanNya: 4 'Cx^ ^ j&'k ^ '^'J } "Mereka itu tidak 
sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). "Ayat tersebut 
berbentuk berita tetapi bermakna perintah. Artinya, "Jangan kalian perkenankan 
mereka memasuki masjid jika kalian nanti mampu menguasai mereka, kecuali 
setelah ada perdamaian dan pembayaran jizyah." Oleh karena itu, setelah 
Rasulullah berhasil membebaskan kota Makkah pada tahun berikutnya, 
yaitu pada tahun 9 H beliau langsung berseru di tanah lapang di Mina: 

• > U >\' f' 
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"Ketahuilah, setelah tahun ini, tidak diperbolehkan seorang musyrik pun m e 
nunaikan ibadah haji dan mengerjakan thawaf dalam kedaan telanjang. Barang
siapa yang masih mempunyai masa tinggal, maka pengukuhannya itu berakhir 
sampai habis masanya." 

Yang demikian itu tidak lain untuk menghormati lingkungan Masjidil
Haram dan menyucikan negeri yang padanya Rasulullah ^ diutus kepada 
ummat manusia secara keseluruhan untuk menyampaikan berita gembira 
sekaligus juga peringatan. Itulah penghinaan bagi mereka di dunia, karena 
balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sebagaimana mereka telah meng
halangi orangorang Mukmin dari Masjidil Haram, maka mereka pun dihalangi 
darinya. Dan sebagaimana mereka telah mengusir orangorang Mukmin dari 
Makkah, maka mereka pun diusir darinya. 

FirmanNya: 4 '^^ •j*8"^ ^—* r^J ^ "Dan bagi mereka adzab yang 
besar di akhirat, "karena mereka telah menginjakinjak kehormatan Masjidil
haram dan menghinakannya dengan menempatkan berhalaberhala di sekitar
nya, berdo'a kepada selain Allah di dalamnya, serta mengerjakan thawaf di 
sana dalam keadaan telanjang, dan perbuatanperbuatan lainnya yang dibenci 
Allah M dan RasulNya. 

Sedangkan ulama yang menafsirkan sebagai Baitul Maqdis, maka Ka'ab 
alAhbar mengatakan: "Sesungguhnya orangorang Nasrani itu ketika berhasil 
menguasai Baitul Maqdis, maka mereka merobohkannya." Dan setelah Allah iJti 
mengutus Nabi Muhammad 0 , Dia pun menurunkan ayat: 
of LjJ ol—S'U i i J j ' l^;!^ » J^'j ilkl I—& o' <uJl i»l—U iS JL> 'Jk\ 'J*j 5> 

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi 
menyebut nama Allah dalam masjidmasjidNya, dan berusaha untuk meroboh
kannya? Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut 
(kepada Allah)." 

Oleh karena itu, tidak ada di muka bumi ini seorang Nasrani pun yang 
berani masuk Baitul Maqdis kecuali dalam keadaan takut. AsSuddi mengatakan: 
"Sekarang ini, tidak ada seorang Romawi pun di muka bumi ini yang berani 
memasuki Baitul Maqdis melainkan dalam keadaan takut dipenggal lehernya, 
atau takut dengan pembayaran jizyah yang harus dilaksanakannya." 

Menurut panafsiran asSuddi, 'Ikrimah, dan Wail bin Dawud, kehinaan 
mereka di dunia itu akan benarbenar terwujud dengan munculnya Imam Mahdi. 
Sedangkan Qatadah menafsirkannya dengan pembayaran jizyah dengan patuh 
sedang mereka dalam keadaan tunduk. 

Yang benar bahwa kehinaan di dunia ini lebih umum dari semuanya 
itu. Dalam sebuah hadits disebutkan mengenai permohonan perlindungan 

232 T a f s i r Ibnu Katsir Juz 1 



2. AL  B A Q A R A H 

dari kehinaan dunia dan adzab akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad, dari Bisyr bin Arthaah, ia menceritakan bahwa Rasulullah % 
pernah memanjatkan do'a: 

( W') 
"Ya Allah, perbaikilah akhir dari segala urusan kami seluruhnya, serta jauh
kanlah kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat." (HR. Ahmad).* 

Hadits di atas derajatnya hasan, tetapi tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. Dan Bisyr bin Arthaah t idakpernah meriwayatkan hadits kecuali 
hadits ini dan satu lagi yaitu hadits: (jj*Jl J> </JiSfi Qis H) "Tidak ada hukuman 
potong tangan didalam peperangan.'' 

-urt̂ L>} <u\*~3r*\Jy l̂ vi £>pSj & 

f* i* 33 i-te 
Dan kepunyaan Allahlab timur dan barat, maka ke manapun kamu meng
hadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmatNya) 
lagi Mahamengetahui. (QS. 2:115) 

Ayat ini wallahu a'lam, mengandung hiburan bagi Rasulullah 0 dan 
para Sahabatnya yang diusir dari Makkah dan dipisahkan dari masjid dan tempat 
shalat mereka. Dulu Rasulullah 0 mengerjakan shalat di Makkah dengan meng
hadap ke Baitul Maqdis, sedang Ka'bah berada di hadapannya. Dan ketika 
hijrah ke Madinah, beliau di hadapkan langsung ke Baitul Maqdis selama 16 
atau 17 bulan. Setelah itu, Allah Ta'ala menyuruhnya menghadap Ka'bah. 
Oleh karena itu, Allah 'M berfirman: 4 *U' **j ^* 1 yy y y ^ j 'ol* 
"Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap 
disitulah wajah Allah." 

Dalam kitab anNasikh wa mansukh, Abu 'Ubaid, Qasim bin Salam 
meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Ayat alQuran yang pertama 
kali dinasakh (dihapus) dan yang telah diceritakan kepada kami wallahu a'lam
adalah masalah kiblat." 

Allah 3ik berfirman: 4 «JJi i^-j jU i /J J l *U 'j ) "Dan 
kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka ke manapun kalian menghadap di 
situlah wajah Allah. "Maka Rasulullah W* pun menghadap dan mengerjakan 
shalat ke arah Baitul Maqdis dan meninggalkan Baitul 'Atiq (Ka'bah). Setelah 

Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh alAlbani dalam kitab Dha'iifulJctami' {WV)).^

JL 
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itu, Allah Ta'ala memerintahkannya untuk menghadap ke Baitul 'Atiq, dan 
Dia pun menasakh perintahNya untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Dia 
pun berfirman: 

"Dan dari mana saja engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah MasjidU 
Haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke 
arahnya." (QS. AlBaqarah: 150). 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa para ulama yang lain mengatakan: "Ayat 
ini turun kepada Rasulullah if& sebagai pemberian izin dari Allah bagi beliau 
untuk mengerjakan shalat sunnah dengan menghadap ke arah mana saja ia 
menghadap, ke barat maupun ke timur, sesuai dengan arah perjalanannya, 
dalam keadaan perang sedang berkecamuk, dan dalam keadaan sangat takut." 

Abu Kuraib pernah menceritakan kepada kami dari Ibnu 'Umar, bahwa
sanya ia pernah mengerjakan shalat ke arah mana saja binatang kendaraannya 
menghadap. 

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah i§> juga melakukan 
hal seperti itu dalam menafsirkan ayat ini, 4 *^ ^ » 1 /J $ "Maka ke mana 
pun kalian menghadap di situ wajah Allah." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam 
Muslim, atTirmidzi, anNasai, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih melalui be
berapa jalan dari 'Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Dan dalam Kitab Shahihain, 
hadits itu berasal dari Ibnu 'Umar dan Amir bin Rabi'ah tanpa menyebutkan 
ayat itu. 

Sedangkan dalam kitab Shahih alBukbari diriwayatkan sebuah hadits 
dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwa ia pernah ditanya mengenai shalat Khauf 
dan (pengaturan) shafnya. Lalu ia mengatakan: "Jika rasa takut sudah demikian 
mencekam, maka mereka mengerjakannya dalam keadaan berjalan di atas 
kaki mereka atau sambil berkendaraan, dengan menghadap kiblat atau tidak 
menghadapnya." 

Nafi' menuturkan: "Aku tidak mengetahui Ibnu 'Umar mengatakan 
hal itu kecuali bersumber dari Nabi 0 . " 

Permasalahan: 

Dalam riwayat yang mashur dari Imam asySyafi'i, dia tidak membeda
kan antara perjalanan biasa maupun perjalanan dalam menghadapi musuh. 
Keduanya boleh mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan. Demikian pula 
pendapat Abu Hanifah. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan jama'ah
nya. Sedangkan mengenai pengulangan shalat karena adanya kesalahan yang 
tampak jelas dalam menghadap kiblat, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. 

2! 
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Imam atTirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi 0 
beliau bersabda: 

( . i h v J j l J l j j y U J l y f L _ i ) 

"Antara timur dan barat itu adalah kiblat." Lebih lanjut Imam atTirmidzi 
mengatakan: "Derajat hadits ini adalah hasan shahih." Diceritakan dari Imam 
alBukhari, ia mengatakan: "Hadits ini lebih kuat dan lebih shahih dari hadits 
Abu Ma'syar." Sabda Rasulullah 0 : "Antara timur dan barat itu adalah kiblat," 
menurut Imam atTirmidzi diriwayatkan dari beberapa Sahabat, di antaranya 
adalah 'Umar bin alKhaththab dan 'Ali bin Ibnu 'Abbas . 

Ibnu 'Umar mengatakan: "Jika engkau posisikan arah barat berada di 
sebelah kananmu dan arah timur berada di sebelah kirimu, maka di antara ke
duanya adalah kiblat, jika engkau mencari kiblat." 

Makna firman Allah 4 JUi o\ £ "Sesungguhnya Allah Maha
luas lagi Mahamengetahui," menurut Ibnu Jarfr, bahwa Dia meliputi semua 
makhlukNya dengan kecukupan, kedermawanan, dan karunia. Sedangkan 
makna firmanNya, 4 r»4* £ "Mahamengetahui, yakni Dia mengetahui semua 
perbuatan makhlukNya. Tidak ada satu perbuatan pun yang tersembunyi 
dan luput dariNya, tetapi sebaliknya, Dia Mahamengetahui seluruh perbuatan 
mereka. 

j&ffj c&2 S. 'Z %\ X& 'J tij 

Mereka (orangorang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak."Mahasuci 
Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; 
semua tunduk kepadaNya. (QS. 2:116) Allah pencipta langit dan bumi, dan 
bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia 
hanya mengatakan kepadanya: 'Jadilah." Lalu jadilah ia. (QS. 2:117) 

Ayat ini dan yang berikutnya mencakup bantahan terhadap orang
orang Nasrani serta yang serupa dengan mereka dari kalangan orangorang 
Yahudi dan orangorang musyrik Arab yang menjadikan para malaikat sebagai 
anakanak perempuan Allah 3>&. Maka Allah mendustakan pengakuan dan 
pernyataan mereka bahwa Allah mempunyai anak. Maka Dia pun berfirman, 
4 iilkli. ^ "Mahasuci Allah. "Artinya, Allah Mahatinggi, dan bersih dari semua
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nya itu. 4 J°'}^'i «^»lj|£-JI ^ U iJ J J ' £ "Bahkan apa yang ada di dalam langit dan 
bumi adalah kepunyaanNya. "Aninya, persoalaannya tidak seperti yang diada
adakan oleh mereka, tetapi kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi serta 
segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dialah yang mengendalikan, mencipta
kan, memberikan rizki, menentukan takdir, dan memperjalankan mereka 
sesuai dengan kehendakNya. Segala sesuatu adalah hamba dan kepunyaan
Nya, dan semua kerajaan adalah milikNya. Bagaimana mungkin Dia memiliki 
anak dari kalangan mereka, padahal seorang anak itu lahir dari dua hal (jenis) 
yang sama (sebanding), sedang Allah Mahasuci lagi Mahatinggi dan tidak 
mempunyai tandingan, tidak pula memiliki sekutu dalam keagungan dan 
kebesaranNya, serta tidak pula Dia mempunyai isteri, lalu bagaimana Dia 
memiliki anak? Sebagaimana yang difirmankan Allah 

4 <•'J* J^v 'j*j >'J* y 'J^J cr* rO ̂ 3 J1 J°'hs'i ^ O 1  ^ 1 c £ * ) 
"Dia pencipta langit dan bumi Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia ti
dak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala 
sesuatu."(QS. AlAn'aam: 101). 

Melalui ayatayat tersebut, Allah M telah menetapkan bahwa Dia 
Rabb yang Mahaagung, tiada yang setara dan menyerupaiNya. Dan segala 
sesuatu selain diriNya adalah makluk ciptaanNya dan berada di bawah 
pemeliharaanNya, lalu bagaimana mungkin Dia mempunyai anak dari ka
langan mereka itu? 

Oleh karena itu, dalam menafsirkan ayat dari surat alBaqarah ini, Imam 
alBukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dari Nabi 0 , beliau bersabda: 

t t f cOJJ i JJ Jj ls*&j c i i l J i i & Jj & T y i JjS- :jLJe %\ J V 5 ) 

s s s *• 

( C J j J J l Mji» if\£ « U i i UI j iO\S U i « o - P l j l j O i l V ^ l (fty « u j S j 

( . I J J j j l v - U » Jj*j\ J l lJ\*r~i 

"Allah Ta'ala berfirman: '(Manusia) mendustakanKu, padahal tidak sepatutnya 
dia berbuat demikian. Dan dia mencaciKu, padahal tidak sepatutnya dia berbuat 
demikian. Adapun perbuatan dustanya terhadapKu adalah anggapan bahwa 
Aku tidak sanggup mengembalikannya seperti semula. Sedangkan celaaannya 
terhadapKu adalah pernyataannya bahwa Aku mempunyai anak. Mahasuci 
Aku dari mengambil istri dan anak.'" (HR. AlBukhari). 

Dalam kitab Shahihain terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari 
Nabi 0 beliau bersabda: 

( . ^ W j F ^ J J I i * J I J J j «U O jiki j 4 . J c4lll A i u - . ^ \ ^ U - j-*>\ V ) 

"Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarnya dari
pada Allah, mereka menganggap Allah mempunyai anak, padahal Dialah yang 
memberi rizki dan kesehatan kepada mereka." (HR. AlBukhari dan Muslim). 
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Dan firmanNya: 4 j . p 1 — » ^ £ "Semua tunduk kepadaNya." Ibnu 
Abi Hatim meriwayatkan dan Ibnu 'Abbas, mengenai firmanNya: 4 o ^ 
"(Yaitujj yang mengerjakan shalat." Dan berkenaan dengan firmanNya: 
4 opi il £ "Semua tunduk kepadaNya," 'Ikrimah dan Abu Malik mengata
kan: "Mereka mengakui bahwa Dialah yang berhak diibadahi." Ibnu Abi 
Nujaih meriwayatkan dari Mujahid, ayat 4 <JJ»̂  J? £ "(Yaitu), bahwa mereka 
senantiasa berbuat taat." Ia mengemukakan: "Taatnya orang kafir ialah dengan 
sujud bayangannya, sedangkan orang kafir itu sendiri tidak mau sujud." Pen
dapat ini bersumber dari Mujahid dan merupakan pilihan Ibnu Jarir. Semua 
pendapat ini disatukan dalam satu ungkapan, yaitu, bahwa alqunut berarti 
ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Dan hal itu terbagi dua, yaitu Syar'i 
(berdasarkan syari'at) dan Oadari (berdasarkan sunnatullah). Sebagaimana 
yang difirmankan Allah ^g: 
4 J C ^ 3 jjiJb ^"^'j \*JS"J &y\> J>'}i\j o l j d J l J is'j £ "Hanya kepada 
Allah segala apa yang ada di langit dan bumi ini bersujud (tunduk patuh), baik 
dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud), pula bayangbayangannya 
pada waktu pagi dan petang hari." (QS. ArRa'ad: 15). 

Firman Allah M: 4 J°j^O ^ O 1 — t  * * * * ^ "Allah Pencipta langit dan 
bumi." Artinya, Dialah yang menciptakan keduanya, dengan tanpa adanya 
contoh sebelumnya. Mujahid dan asSuddi menyatakan: "Hal ini sesuai dengan 
makna yang dituntut secara bahasa." 

Mengenai firmanNya: 4 J*J^'J cAjCSJ\ ^ "Allah pencipta langit dan 
bumi," Ibnu Jarir mengatakan: "Makna ayat tersebut adalah " i — ( y a n g 
menciptakan keduanya/' Karena sesungguhnya bentuk asalnya berwazan J«ii, 
lalu ditashrif menjadi Jl«i (yang berbuat), sebagaimana pjli ditashrif menjadi 
^fyi, dan ^—.'...Al menjadi '^—LU\. Dan kata ^uii berarti pencipta, yang dalam 
pembuatannya tidak meniru bentuk yang sama dan tidak didahului oleh se
orang pun. 

Ibnu Jarir menuturkan: "Dengan demikian, makna ayat ini adalah 
bahwa Allah Mahasuci dari memiliki anak. Dialah pemilik semua apa yang 
ada di langit dan bumi ini yang seluruhnya memberikan kesaksian akan ke
esaanNya serta mengakui hal itu dengan bersikap taat kepadaNya. Dialah 
yang menciptakan dan mengadakan semua itu tanpa adanya asal dan contoh 
sebelumnya. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan yang disampaikan 
Allah kepada hambahambaNya bahwa di antara yang memberikan ke
saksian semacam itu adalah Nabi 'Isa alMasih yang mereka menisbatkan sebagai 
anak Allah, sekaligus sebagai pemberitahuan kepada mereka bahwa yang 
menciptakan langit dan bumi tanpa asalusul dan contoh adalah Rabb yang 
juga menciptakan alMasih 'Isa $ 3 tanpa seorang bapak dengan kekuasaan
Nya." Ungkapan yang bersumber dari Ibnu Jarir ini, adalah ungkapan 
yang bagus dan benar. 
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Dan firmanNya: 4 o ^ l—̂ *J* Ja* 1*1 j £ ia 
kehendak (untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan 
kepadanya: 'Jadilah,' maka jadilah ia." Dengan ayat ini, Allah 3fe menjelaskan 
kesempurnaan, kemampuan dan keagungan kekuasaanNya, di mana jika Dia 
menetapkan sesuatu hal dan menghendaki wujudnya, maka Dia hanya cukup 
mengatakan: "Jadilah," maka jadi dan terwujudlah sesuatu itu sesuai dengan 
yang dikehendakiNya. 

Melalui ayat ini pula, Dia mengingatkan bahwa penciptaan 'Isa S 
adalah dengan menggunakan satu kalimat, "Kun" (jadilah), maka jadilah ia 
seperti j ang ipe rmtahkanNya . Allah Ta'ala berfirman: 
4. Cr 'A J1* P •-rA'j c? * ^ f*'» J ^ * *"1 ^ * LS*"** '^O "Sesungguhnya misal 
(penciptaan) 'Isa di sisi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan 
Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: 'Jadilah'(seorang manusia), 
maka jadilah ia." (QS. AH 'Imran: 59). 

Dan orangorang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah tidak (lang
sung) berbicara dengan kami atau datang tandatanda kekuasaanNya kepada 
kami." Demikian pula orangorang yang sebelum mereka telah mengatakan 
seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah men
jelaskan tandatanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin. (QS. 2:118) 

AlQurthubi mengemukakan: 4 £ — V j 3 £ "Mengapa Allah tidak 
langsung berbicara dengan kami, "maksudnya, berbicara kepada kami mengenai 
kenabianmu, hai Muhammad. Mengenai hal ini, aku (Ibnu Katsir) katakan: 
"Bahwa penafsiran seperti itu merupakan hal yang jelas dari redaksi ayat ter
sebut." Wallahu a'lam. 

Mengenai penafsiran Ayat ini, Abui 'Aliyah dan arRabi' bin Anas, 
Qatadah, dan asSuddi mengemukakan: "Hal itu merupakan ucapan kaum 
kafir Arab." 

^ r^'r 'Jf* o* 0*® J1* iiiJ^* £ "Demikianlah pula orangorang yang 
sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu," Menurut para 
ulama di atas, mereka itu adalah orangorang Yahudi dan orangorang Nasrani. 
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Adapun dalil yang memperkuat pendapat ini dan bahwa orangorang 
yang mengatakan hal tersebut adalah kaum Musyrikin Arab yaitu, firman 
Allah $i>: 4 îi J^j ^ j U i j i* J J J=* 'j»'y' J i ̂ i» '4 f '£&*• lijj /» "Apabila datang 
suatu ayat kepada mereka, mereka berkata: 'Kami tidak akan beriman sehingga 
diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan rasulrasul 
Allah.'"(QS. AlAn'am: 124). Juga firmanNya: 

j l f i V l v - ^ j ^ ^ ^ J j S J j l ^ j V I ^ U ^ ^ ^ ^ J i j \ £ 

'S oyn 'J &&&fc) iil ^ » T F j l U l i " c u l i j l _ l S ' « T l l j i ka l- f j f l j j » I F I^JSl^

J * <«0 J * « j > U * Jyj £U) j.j, j\j t U - J l , J j l ^ O * 
- «* - «* - * 

i > ; v i ^ r 

"Dan mereka berkata: 'Kami sekalikali tidak percaya kepadamu hingga kamu me
mancarkan mata air dari bumi untuk kamu atau kamu mempunyai sebuah kebun 
kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungaisungai di celah kebun yang deras 
alirannya. Atau kamu jatuhkan langit berkepingkeping atas kami, sebagaimana 
kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan Malaikatmalaikat berhadapan 
muka dengan kamu Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu 
naik ke langit. Dan kami sekalikali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hing
ga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca.' Katakanlah: 'Mahasuci 
Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul."' (QS. 
AlIsra': 9093). Dan ayatayat lain yang menunjukkan kekufuran orangorang 
musyrik Arab. 

Dan semua permintaan mereka itu hanyalah merupakan kekufuran 
dan keingkaran semata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ummatummat 
terdahulu sebelum mereka dari kalangan Ahlul Kitab dan juga yang lainnya. 
Sebagaimana firman Allah 3^: 
i j \ 'a I U ' i j» J* J i JL* lu» » r . ' . j i j * C\ & t^ t'Yc j ^ i f o'\ i_ji s j i j * f ixitLj ^ 

i'j^ i i 

"Ahlul Kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan kepada mereka sebuah 
kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang 
lebih besar dari itu. Mereka berkata: 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan 
nyata.'"(QS. AnNisaa": 153). 

Dan firman Allah M: 4 !=4*&S £ "Hati mereka mirip. "Maksudnya, 
hati orangorang musyrik Arab itu serupa dengan hati orangorang sebelum 
mereka dalam kekufuran dan keingkaran serta kesombongan mereka. Sebagai
mana firmanNya berikut ini: 
4 d'jill> J f «J \'y\*\'$ J y*^ J 'y'C* IjJli V l J yj J* f U1-^ J^* '^^ ^ 
"Demikianlah tidak seorang pun Rasul yang datang kepada orangorang sebelum 
mereka melainkan mereka mengatakan: 'Ini adalah seorang tukang sihir atau orang 

JL 
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gila.' Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya 
mereka adalah kaum yang melampaui batas." (QS. AdzDzaariyaat: 5253) 

Dan firmanNya: 4 ojij {'Jti tiA—fil & A* £ "Sesungguhnya Kami telah 
menjelaskan ayatayat itu kepada kaum yang meyakini." Artinya, Kami (Allah) 
telah menerangkan dalildalil yang menunjukkan kebenaran para Rasul, se
hingga tidak diperlukan lagi pertanyaan dan tambahan lain bagi orangorang 
yang meyakini, membenarkan, dan mengikuti para Rasul, serta memahami 
bahwa apa yang mereka bawa itu adalah dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. 
Sedangkan orang yang telah dikunci mati hati dan pendengarannya serta di
tutup pandangannya oleh Allah M, maka mereka inilah yang Allah sebutkan 
dalam firmanNya: 
4 'fjjl U&ii ^ 4> y 't&-±r % 'O P'y. v a £ L _ u r ^ 'J^ jj\ 01 > 
"Sesungguhnya orangorang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu, 
tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, 
hingga mereka menyaksikan adzab yangpedih." (QS. Yunus: 9697). 

J J j ^ V j \jX>J ^ J U ^ \ 

Sesungguhnya Kami telah mengutus (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai 
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan di
minta (pertanggungjawaban) tentang penghunipenghuni Neraka. (QS. 2:119) 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi 0 , beliau 
bersabda: 

( 0v_3» 'JA s£>Jii \'J&:Jvi 4 fjjsj \'^. &X ai-Ljf t\} 'Ji- °cS/\) 

"Telah diturunkan kepadaku ayat: 'Sesungguhnya Kami telah mengutusmu 
(Muhammad) dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 
peringatan.' Beliau 0 bersabda: "(Yaitu) berita gembira berupa Surga dan 
peringatan dari api Neraka." 

Dan firmanNya: 4 r~~^>\ <JCZj\ 'J JLJ V j ^ "Dan engkau tidak akan 
dimintai (pertanggungjawaban) tentang penghuni Neraka." Dibaca oleh mayoritas 
ulama dengan J ^ ' V j dengan m e n d a r a s k a n huruf ta (o )yang berkedudukan 
sebagai khabar (predikat), yang berarti: "Kami tidak akan bertanya kepadamu 
mengenai kekufuran orangorang yang kafir kepadamu." Hal ini sama seperti 
firmanNya: 4 v1—'—^ 0* 'j f£K& £ "Sesungguhnya tugasmu hanyalah 
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menyampaikan, sedang Kamilah yang menghisab amarah mereka." (QS. Ar
Ra'd: 40). Dan beberapa ayat yang serupa dengan itu. 

Sedangkan ulama lainnya membaca dengan "*^wiJl ^—»w»f 'J J l l i S/j" 
dengan memfatbabkan huruf ta, yang berkedudukan sebagai nahyu (larangan) 
dengan arti: "Janganlah engkau menanyakan keadaan mereka." 

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Atha' bin Yasar, ia menceritakan: 
"Aku pernah bertemu dengan 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, lalu kukatakan: 
'Beritahukan kepadaku mengenai sifat Rasulullah 0 yang terdapat di dalam 
Kitab Taurat.' Maka ia pun menjawab: 'Baik, demi Allah, sesungguhnya beliau 
itu disifati di dalam Taurat seperti sifatnya di dalam alQuran. Wahai Nabi 
sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, 
dan pemberi peringatan, serta melindungi orangorang yang ummi. Engkau 
adalah hambaKu dan RasulKu, Aku menamaimu Mutawakkil. Tidak kasar 
dalam berbicara, tidak keras hati, tidak berteriakteriak di pasar, tidak membalas 
suatu kejahatan dengan kejahatan, tetapi beliau senantiasa memaafkan dan 
memberikan ampunan. Beliau tidak akan dicabut nyawanya sehingga beliau 
meluruskan millah (agama) yang telah menyimpang dengan mengajak agar 
manusia mengucapkan: Laa Ilaaha illallaah. Maka dengan hal itu akan terbuka 
semua mata yang buta dan telingatelinga yang tuh serta hatihati yang telah 
tertutup.'" (Hadits di atas hanya diriwayatkan oleh alBukhari.) 

Orangorang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu 
mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk AUah itulah 
petunjuk (yang benar) "Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan 
mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi men
jadi pelindung dan penolong bagimu. (QS. 2:120) Orangorang yang telah 
kami beri alKitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang 
sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar 
kepadanya, maka mereka itulah orangorang yang rugi. (QS. 2:121) 
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Mengenai firman Allah "j \—3 j k (Yang Mahatinggi pujian bagiNya): 
4 JS» (5JCal!i i i L * Jj £ "Orangorang Yahudi dan Nasrani 
tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka," Ibnu Jarir 
mengatakan: "Yang dimaksud dengan firmanNya itu adalah: 'Hai Muhammad, 
orangorang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu selamanya, 
karena itu tidak usah lagi kau cari hal yang dapat menjadikan mereka rela dan 
sejalan dengan mereka. Akan tetapi arahkan perhatianmu untuk mencapai 
ridha Allah dengan mengajak mereka kepada kebenaran yang kamu diutus 
dengannya.'" 

Dan firman Allah $k 4 is'-$ 'y* *Ui ts'^ o\ j» ^ "Katakanlah: 'Sesungguh
nya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)."' Artinya: "Katakanlah, wahai 
Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah yang Dia telah mengutusku dengan
nya adalah petunjuk yang sebenarnya, yaitu agama lurus, benar, sempurna, dan 
menyeluruh." 

Qatadah meriwayatkan: "Telah disampaikan kepada kami bahwasanya 
Rasulullah 0 pernah bersabda: 

j * 'J» '^Jeu. V J « J » IS-±»\ °JA 2£\b J I j S V ) 

(f y1 »/* 
'Akan tetap ada suatu kelompok dari umatku yang terus berjuang memegang 
teguh kebenaran, di mana orangorang yang menentang mereka tidak dapat mem
beri mudharat kepada mereka, sehingga datang perintah (keputusan) Allah.'" 

Penulis (Ibnu Katsir) mengatakan, hadits tersebut dikeluarkan dalam 
kitab Shahih, dari 'Abdullah bin 'Amr. 

Firman Allah $g: 
4 j*; 'jj j* *ui j iu'i; jJLji j ^jlji j J j »T}*f ' ^ 1 ^ ' 3 ^ "0«» 
guhnya jika engkau mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang 
kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." 
Dalam ayat tersebut terdapat ancaman keras bagi umat yang mengikuti cara
cara orangorang Yahudi dan Nasrani setelah umat ini mengetahui isi al
Quran dan asSunnah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu. 
Khithab (sasaran pembicaraan) dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah 
tetapi perintahnya ditujukan kepada ummatnya. 

Mayoritas para fuqaha menggunakan firman Allah 3k: 4 J»4k J> £ 
"Sehingga engkau mengikuti agama mereka, "sebagai dalil bahwa semua kekufur
an itu adalah satu Millah (agama), karena Allah telah menggunakan kata MUlah 
dalam bentuk mufrad (tunggal) seperti juga yang difirmankan Allah Ta'ala: 
i 0>i J'j t*^*? ^ "Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku." (QS. Al
Kaffruh: 6). 

*2d 
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Berdasarkan hal itu, tidak ada saling mewarisi harta warisan antara orang
orang Muslim dengan orangorang kafir. Sementara masingmasing dari mereka 
berhak mengambil warisan dari kaum kerabatnya baik yang satu agama mau
pun tidak (asal bukan agama Islam. - P e m ) , karena mereka semua adalah satu 
millah (kepercayaan). Ini merupakan pendapat Imam asySyafi'i, Abu Hanifah, 
dan Ahmad dalam sebuah riwayatnya. 

Dalam riwayat lain Imam Ahmad berpendapat seperti pendapat Imam 
Malik: "Bahwasanya antara dua pemeluk agama yang berbeda tidak boleh 
saling mewarisi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah 0 . " 
Wallahu a'lam. 

Dan firman Allah iSII: 4 v 1 ^ 1 j»iuyi* ^iJi £ "Orangorang 
yang telah Kami berikan alKitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan 
yang sebenarnya. "Dar i Qatadah, bahwa Sa'id meriwayatkan: "Mereka itu 
adalah para Sahabat Rasulullah 0 . " 

Abui 'Aliyah mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata: "Demi 
Dzat yang jiwaku berada ditanganNya, sesungguhnya yang dimaksud dengan 
membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, adalah menghalalkan apa yang 
dihalalkanNya dan mengharamkan apa yang diharamkanNya serta membaca
nya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tidak mengubah 
kalimat dari tempatnya, dan tidak menafsirkan satu kata pun dengan penafsiran 
yang tidak seharusnya." 

AlHasan alBashri mengatakan: "Mereka mengamalkan ayatayat muh
kam di dalam alQuran dan beriman dengan ayatayat mutasyabibat yang ada 
di dalamnya, serta menyerahkan halhal yang sulit difahami kepada yang me
ngetahuinya." 

Mengenai firmanNya: 4 c'pz j i  cy% £ "Mereka membacanya dengan 
bacaan yang sebenarnya.''Ibnu ABi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, 
ia mengatakan: "(Maksud ayat itu adalah), mereka mengikutinya dengan se
benarbenarnya." Setelah itu Ibnu 'Abbas membaca ayat: 4 s^j ¥ "Dan 
bulan apabila mengiringinya," (QS. AsySyams: 2), ia mengatakan, (kata i— 
pada ayat ini maksudnya) yaitu mengikutinya. 

Firman Allah Ta'ala: 4 *t «Jy>'i '<£$y £ "Mereka ku beriman kepadanya," 
merupakan khabar penjelasan) dari firmanNya: 4 &• *y5 s  ^ 1 ^ £ 3 * j>Jl\ ^ 
"Orangorang yang telah Kami berikan alKitab kepadanya, mereka membacanya 
dengan bacaan yang sebenarnya." Artinya: "Barangsiapa di antara Ahlul Kitab 
yang menegakkan Kitab Allah yang diturunkan kepada para Nabi terdahulu 
dengan sebenarbenarnya, maka ia akan beriman kepada apa yang engkau bawa, 
hai Muhammad. Sebagaimana firman Allah $$: 

"Dan sekiranya mereka sungguhsungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, 
dan (alOuran), yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya 

Tafsir Ibnu Katsir J u z 1 243 



i c T 2. AL  B A Q A R A H l o g 

mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka." 
(QS. AlMaaidah: 66). 

Artinya jika kalian benarbenar menegakkan (mengamalkan) Taurat, 
Injil, dan alQuran, beriman kepadanya dengan sebenarbenarnya, serta mem
benarkan kandungannya yang memuat beritaberita mengenai pengutusan Nabi 
Muhammad sifatsifatnya, perintah untuk mengikutinya dan membantu 
serta mendukungnya, niscaya hal itu akan menuntun kalian kepada kebenaran 
dan menjadikan kalian mengikuti kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana 
F I R M A N Allah »jl3 Jk: 
i ^ •« [r^^ ^ i J yy l> j& ot& > "(Yaitu) 
orangorang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka 
dapatkan tertulis di dalamTaurat dan Injil yang ada di sisi mereka." (QS. Al
A'raaf: 157). 

Dan dalam hadits shahih Muslim disebutkan, Rasulullah 0 bersabda: 

(-M' % U 'c/i 

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, tidaklah seseorang dari ummat 
ini, baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang aku, lalu ia tidak 
beriman kepadaku, melainkan ia akan masuk Neraka." 

£ 'M j& ££3f $ !£S 

i /af ifonz Isra*/, ingatlah akan nikmatKu yang telah Kuanugerahkan kepada
mu dan Aku telah melebihkan kamu atas segala ummat. (QS. 2:122) Dan 
takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat mengganti
kan orang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripada
nya dan tidak akan memberi manfaat suatu syafa'at kepadanya dan tidak 
(pula) mereka akan ditolong. (QS. 2:123) 

Ayat yang serupa dengan ayat ini telah dikemukakan penafsirannya pada 
bagian awal dari surat alBaqarah. Diulangnya ayat ini di sini dimaksudkan 
untuk memberikan penegasan sekaligus perintah untuk mengikuti Rasulullah 

seorang Nabi yang ummi (tidak bisa bacatulis). 
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&i o>A &&&& yOL % ̂ x M & * 

Dan (Ingatlah), ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat 
(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 
"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." 
Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku." Allah ber
firman: "JanjiKu (ini) tidak mengenai orangorang yang zhalim." (QS. 
2:124) 

Allah M berfirman mengingatkan akan kemuliaan Nabi Ibrahim, ke
kasihNya $ $ : 4 oillsC J£ JZ\ »Jj £ "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji 
Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan)." Artinya, wahai 
Muhammad, katakanlah kepada orangorang musyrik dan Ahlul Kitab yang 
mengaku sebagai penganut agama Ibrahim, padahal mereka tidak mengikuti 
agama itu. Bahwa sesungguhnya yang berada pada agama Ibrahim dan tegak 
di atasnya adalah engkau dan orangorang Mukmin yang bersamamu, maka 
ceritakanlah kepada mereka ujian yang ditimpakan Allah iJU kepada Ibrahim 
berupa berbagai perintah dan larangan. 

4 *J+>& \ "Kemudian Ibrahim menunaikannya. "Maksudnya, maka Nabi 
Ibrahim SjSB pun menjalankan semuanya itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, 
4 J>j i ^ 1 r "Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?" (QS. An
Najm: 37) Maksudnya, dia *M cJijl* melaksanakan setiap apa yang dibeban
kan kepadanya. 

Dan firmanNya: 4 ^-•L*1SCJ ^ "Dengan beberapa kalimat,"yaku dengan 
seluruh syari'at (ketetapan),'perintah, dan laranganNya. Karena kalimat, bisa 
dimaksudkan kalimat qadariyah (kalimat Allah yang berupa ketetapan takdir
Nya), seperti halnya/irman Allah Ta'ala mengenai Maryam i^U: 
4 jol—iJl J cJoj *Js"j \*'J O L _ U S C c J l U j ^ "Dan ia (Maryam) membenarkan 
kalimatkalimat Rabbnya dan KitabkitabNya, dan adalah ia termasuk orang
orang yang taat." (QS. AtTahriim: 12). 

Yang dimaksud dengan kalimat pada ayat ini adalah kalimat syar'iyyah, 
sebagaimana firmanNya: 4 1 — O t j c — ~ 0 r "Sempurna sudah 
kalimat Rahbmu (alQuran), sebagai kalimat yang benar dan adil." (QS. Al
An'aam: 115). 

Maksudnya adalah kakmatkalimat (ketentuanketentuan) Allah Ta'ala 
yang bersifat syari'at, dan itu bisa berupa berita yang benar maupun perintah 
untuk berbuat adil, jika itu berupa perintah atau larangan. Sebagaimana pada 
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ayat ini, 4 *Jfi>u c > l — i j i)j £ "D*» ingatlah ketika Ibrahim diuji 
Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan). Kemudian ia me
nunaikannya. " 

Selanjutnya Allah 'M berfirman: 4 J — ^ iii*ik ^ £ "Sesungguhnya 
Aku akan menjadikamu imam bagi seluruh ummat manusia." Yaitu sebagai 
balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Karena ia telah menjalankan perintah 
dan meninggalkan laranganNya, maka Allah menjadikannya sebagai panutan 
dan imam bagi manusia yang selalu diikuti jejaknya. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kalimatkalimat yang 
diujikan Allah Ta'ala kepada Ibrahim i&. Mengenai hal itu telah terdapat 
beberapa riwayat dari Ibnu 'Abbas 

'Abdurrazzaq menceritakan dari Mua'mmar, dari Qatadah, Ibnu 'Abbas 
mengatakan: "Artinya Allah mengujinya dengan manasik haji." Dan mengenai 
firman Allah Ta'ala: 4 o l — « O j * * * 1 ^ ! Mj £ "Dan ingatlah ketika Ibrahim 
diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan)."' Abdurrazzaq 
juga meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan: "Allah mengujinya dengan 
Thaharah, yaitu lima hal di bagian kepala, dan lima hal lagi di bagian badan. 
Di bagian kepala itu adalah, pemotongan kumis, madhmadhah (berkumur) 
istinsyaaq (menghirup air ke dalam hidung), bersiwak, dan menyelanyelai 
janggut (dengan air). Dan lima hal di bagian badan adalah memotong kuku, 
mencukur bulu kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak, serta mencuci bekas 
buang air besar dan bekas buang air kecil dengan air. 

Berkenaan dengan hal tersebut, aku (Ibnu Katsir) katakan, yang hampir 
sama dengan pendapat ini adalah apa yang terdapat dalam sebuah hadits dalam 
kitab Shahih Muslim dar i ' Aisyah <^g>, ia bercerita, Rasulullah 0 telah ber
sabda: 

( . r f j l ^ U f a J l j i t t f t cJaJyi 'JSTJ IFR\'J\ J l i j ijl&Vi 

"Sepuluh hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memanjangkan jenggot, 
bersiwak, istinsyaqul maa (menghirup air ke dalam hidung), memotong kuku, 
menyelanyela (menyuci jarijemari), mencabut bulu ketiak, mencukur rambut 
kemaluan dan intiqhasul maa (hemat dalam penggunaan air)." Mush'ab bin 
Syaibah mengatakan: dan aku lupa yang kesepuluh, mungkin hal itu adalah 
madhmadhah (berkumur)." (HR. Muslim). 

Berkenaan dengan hadits di atas, Waqi' mengatakan: ^ u i i : istinja."' 

Sedangkan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim hadits 
dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda: 
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"Fitrah itu ada lima; berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memendekkan 
kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak." Lafazh hadits ini dari 
Imam Muslim. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia menceritakan bahwa alHasan 
alBashri pernah menuturkan: "Demi Allah, Allah telah menguji Ibrahim 
dengan suatu masalah, lalu ia bersabar atasnya. Diuji dengan bintang, matahari, 
dan bulan dan ia mampu melampauinya dengan baik. Ia tahu bahwa Rabbnya 
tidak akan pernah lenyap, kemudian ia mengarahkan wajahnya kepada Rabb 
yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang 
benar dan dia bukan dari golongan orangorang musyrik. Setelah itu, Allah 
mengujinya dengan hijrah, di mana ia pergi dari negeri dan kaumnya dengan 
niat hijrah karena Allah Ta'ala, hingga ia sampai ke Syam. Kemudian dia diuji 
dengan api (yaitu dibakar) sebelum hijrah, dia pun menghadapinya dengan 
penuh kesabaran. Selain itu, Allah memerintahkan menyembelih puteranya 
(Isma'il), dan berkhitan, lalu ia pun bersabar atasnya." 

AlQurthubi mengemukakan, di dalam kitab alMuwatktha' dan juga 
Kitabkitab lainnya, dari Yahya bin Sa'id, bahwa ia pernah mendengar Sa'id 
bin Musayyab berkata: "Ibrahim $ 3 adalah orang yang pertama kak berkhitan, 
menjamu tamu, memotong kuku, mencukur kumis, dan yang pertama kali ber
uban rambutnya. Dan ketika melihat uban di rambutnya, maka ia pun bertanya: 
'Apa ini?' Ia pun berkata: 'Ini adalah kewibawaan.' 'Ya Rabb, tambahkanlah 
ubanku,' ujar Ibrahim." 

Abu Ja'far bin Jarir mengatakan: "Kesimpulannya, dapat dikatakan 
bahwa yang dimaksud dengan kalimatkalimat itu adalah seluruh apa yang 
disebutkan atau boleh juga sebagian darinya. Tetapi tidak boleh memastikan 
bagian tertentu darinya kecuali berdasarkan hadits atau ijma'. Dalam hal ini, 
tidak ada khabar shahih yang dinukil baik oleh satu ahli hadits ataupun oleh 
beberapa ahli hadits." 

Firman Allah M: 4 Jtj* c/j ^ "Ibrahim berkata: '(Dan aku mohon 
juga) dari keturunanku, '"Allah Ta'ala pun menjawab: 4 o^JUili ^x*\ JiL' H $ 
"JanjiKu (ini) tidak mengenai orangorang yang zhalim." Ketika Allah Ta'ala 
menjadikannya sebagai imam, Ibrahim memohon kepada Allah agar para imam 
sepeninggalnya berasal dari keturunannya. Maka permohonannya itu dikabul
kan dan Allah Ta'ala memberitahukan bahwa di antara keturunannya itu 
akan ada orangorang yang zhalim, dan mereka ini tidak akan termasuk dalam 
janjiNya dan tidak akan menjadi imam (pemimpin) sepeninggalnya yang 
patut dijadikan teladan. Dahi yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan 
Ibrahim itu adalah firman Allah M dalam surat alAnkabut: 
4 L»\&S\j vtjs J UJ&rj ^ "Dan Kami berikan kenabian dan alKitab kepada 

keturdnannya.'* (QS'. AlAnkabuut: 27). 
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Dengan demikian, setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala sepeninggal
nya adalah berasal dari keturunan Ibrahim, dan setiap Kitab yang diturunkan
Nya akan diberikan pada keturunannya pula. 

Sedangkan mengenai firmanNya yang berbunyi 4 OyJ^i ifA* J £ V Jl» f 
"Allah berfirman: 'JanjiKu ini tidak mengenai orangorang yang zhalim,"' para 
ulama masih berbeda pendapat. Khashif meriwayatkan dari Mujahid, mengenai 
firmanNya: 4 JvJiM Jl_L' V Jl» £ "Allah berfirman, 'JanjiKu ini tidak 
mengenai orangorang yang zhalim,'"'ia mengemukakan: Allah Ta'ala me
nyampaikan, bahwasanya akan ada di antara keturunanmu itu orangorang 
yang zhalim. 

• > , , , 

Masih berkenaan dengan ayat ini: 4 OiJU^1 ifA* J l ? V Jl» ^ "Allah ber
firman, JanjiKu ini tidak mengenai orangorang yang zhalim, "Ibnu Abi Nujaih 
meriwayatkan dari Mujahid, artinya, Allah berfirman: "Aku tidak memiliki 
pemimpin yang zhalim." Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, "Aku tidak 
akan menjadikan pemimpin yang zhalim untuk diikuti." 

Juga berhubungan dengan firmanNya: 4 OiJU*" ifH* J l ? V ^ "JanjiKu 
ini tidak mengenai orangorang yang zhalim," Sa'id bin Jubair mengatakan: 
"Maksudnya adalah bahwa orang musyrik itu tidak akan menjadi pemimpin." 

Sedangkan Rabi' bin Anas mengatakan: "Janji Allah yang diikatkan k e 
pada hambahambaNya adalah agamaNya. Artinya, agamaNya tidak akan 
mengenai orangorang yang zhalim. Tidakkah anda mendengar Dia telah ber
firman: 4 *—^ C r  J * Cr"'} £ 'Kami limpahkan 
keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat 
baik dan ada pula yang zhalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.' Artinya, 
Hai Ibrahim, tidak semua keturunanmu itu berada dalam kebenaran." 

Demikian juga yang diriwayatkan dari Abui 'Aliyah, 'Atha' , dan 
Muqatil bin Hayyan. Masih mengenai firmanNya: 4 o—<^4* J'—S V 
"JanjiKu ini tidak mengenai orangorang yang zhalim," asSuddi mengatakan: 
"i^^i" (janjiKu berarti" Jy' (kenabian dariKu). 

Ibnu Jarir memilih berpendapat bahwasanya ayat ini meskipun secara 
lahiriyah merupakan berita bahwa Allah berjanji untuk mengangkat pemimpin 
yang bukan orang zhalim, namun ayat itu juga mengandung pemberitahuan 
dari Allah Ta'ala bagi Ibrahim i$sj& bahwasanya akan ada di antara keturunannya 
itu orang yang zhalim kepada dirinya sendiri, sebagaimana yang dikemukakan 
sebelumnya dari Mujahid dan lainlainnya. Wallahu a'lam. 

Ibnu Khuwaiz Mindad alMaliki mengatakan: "Orang yang zhalim tidak 
patut menjadi khalifah, hakim, mufti (pemberi fatwa), saksi, dan tidak juga 
perawi hadits." 

L ™ ™ 
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J * . 

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat ber
kumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian 
maqam Ibrahim tempat shalat. 

Berhubungan dengan firman Allah M: 4 J^ ^4P> lliii-il 'j £ "Dan 
ingatlah ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi 
manusia," al'Aufi meriwayatkan: dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan: "Mereka 
merasa tidak terpenuhi hajat (keinginan)nya di sana, mereka datang, lalu 
pulang ke keluarganya, dan kemudian kembali lagi." 

'Ah bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu 'Abbas: 4 ^UJ £ arti
nya tempat mereka berkumpul. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. 

Berkenaan dengan makna itu, seorang penyair pernah mengemukakan: 

Baitullah dijadikan tempat berkumpul bagi mereka. 
Tetapi selamanya mereka tetap merasa belum puas akan keperluannya 
di Baitullah. 

Mengenai firmanNya: 4 dalam riwayat yang lain, Sa'id bin 
Jubair, 'Ikrimah, Qatadah, dan 'Atha' alKhurasani mengatakan: "Artinya, 
tempat berkumpul bersamasama." Sedangkan firmanNya: 4 j h menurut 
adhDhahhak, dari Ibnu 'Abbas, ia menuturkan: "Artinya, keamanan bagi 
manusia. 

Abu Ja'far arRazi menceritakan dari Rabi' bin Anas, dari A 
nai firmanNya: 4 £>j l****J £ "Dan ingatlah, 

Abui 'AHyah, 
mengenai hrmanlNya: ^ ^ . U U * J U . O - J I L U » J J J f "uan ingatlah ketika Kami 
menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan sebagai 
tempat yang aman," ia mengemukakan: "Yaitu aman dari musuh dan dari mem
bawa senjata di sana. Padahal dahulu, pada zaman Jahiliyyah, orangorang saling 
merampas di sekitarnya, sedang di Baitullah mereka aman tidak dirampas." 

Dan diriwayatkan dari Mujahid, 'Atha', asSuddi, Qatadah, dan Rabi' 
bin Anas, mereka mengatakan: "Barangsiapa memasuki Baitullah, maka ia 
aman." 

Makna yang terkandung dari penafsiran para ulama di atas adalah, 
bahwa Allah 9 i menyebutkan kemuliaan Baitullah dan beberapa hal yang 
Dia sifatkan padanya, baik secara syar'i (syari'at) maupun qadari (sunatullah), 
yakni kedudukannya sebagai tempat berkumpulnya manusia. Atau dengan 
kata lain, menjadi tempat yang dirindukan oleh jiwajiwa manusia, dan bukan 
sekedar untuk memenuhi hajat (keperluan) terhadap Baitullah, meskipun 
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setiap tahun mereka datang ke sana dalam rangka memenuhi panggilan Allah 
Ta'ala, semua itu tidak lain adalah berkat do'a khalil (kekasih)Nya, Ibrahim 
$££R dalam firmanNya: 

T ' ' l * ' i " • tt' 'i'' ' \*\ T'*" ' " • i " * I I ' * ' • i ' • • l ' i • ' i *U 

J * t ^ - v ^ j cr^^j r 1 - 1 ^ 1 ojj^i O - I ^ I ^ ( . ^ « j j i j (.^J) i ^ ^ ' ^ u i 

'ji ^ii J* LSTJ tfi «i iikJi ,uui ^ ^Vi ^ ^ JA 

'Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di 
lembah yang tidak mempunyai tanamtanaman di dekat rumahMu (Baitullah) 
yang dihormati Ya Rabb kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, 
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah 
mereka dari buahbuahan, mudahmudahan mereka bersyukur. Ya Rabb kami, 
sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami 
lahirkan; dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada 
di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah meng
anugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Isma'il dan Ishaq. Sesungguhnya Rabbku, 
benarbenar Mahamendengar(memperkenankan) do'a. Ya Rabbku, jadikanlah 
aku dan anak cucuku orangorang yang tetap mendirikan shalat, Ya Rabb kami, 
perkenankando'aku."(QS. Ibrahim: 3740). 

Allah Ta'ala menyifati Baitullah sebagai tempat yang aman. Barangsiapa 
memasukinya, ia akan aman. Meskipun ia telah berbuat apa pun dan kemudian 
masuk ke sana, maka ia akan aman. 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam pernah 
menceritakan: "Ada seseorang bertemu dengan pembunuh ayah dan saudaranya 
di Baitullah, maka orang itu tidak menghadangnya, sebagaimana yang dikisah
kan dalam surat alMaaidah dalam firmanNya: 
4 ^L_JU i to fi>Ji ^di il&i irt Jik > "Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah 
suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia." (QS. Al
Maaidah: 97). Artinya, Allah melindungi mereka disebabkan pengagungan
nya dari melakukan perbuatan jahat. 

Melalui ayat ini juga Allah "M mengingatkan tentang maqam Ibrahim 
yang diikuti dengan perintah untuk mengerjakan shalat di sana. Dalam hal itu 
Dia berfirman: 4 J** f ^ <y ' > ^ j ¥ "Dan jadikanlah sebagian maqam 
Ibrahim tempat shalat. "Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai apa yang 
dimaksud dengan 'maqam' itu. Ibnu Abi Hat im meriwayatkan, dari Ibnu 
'Abbas, mengenai firmanNya: 4 J^ '^'}\ f 1 — * * cf £ "Dan jadikanlah 
sebagian maqam Ibrahim tempat shalat,''ia mengatakan: "Yang dimaksud 
dengan maqam Ibrahim adalah tanah suci secara keseluruhan." 

Imam alBukhari mengatakan: (Dalam kitab shahihnyu yaitu) bab firman 
Allah, 4 <<^')\ f 1 — * * o* ¥ "Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim 
tempat shalat," Artinya tempat berkumpul dan kembah. 

L 
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Diriwayatkan dari Anas bin Malik, 'Umar bin alKhaththab pernah 
berkata: "Aku mendapat persetujuan dari Rabbku dalam tiga perkara, atau 
Rabbku menyetujuiku dalam tiga hal. (Yaitu ketika) aku berkata: "Ya Rasulullah, 
seandainya engkau jadikan ̂ sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, 
maka turunlah ayat: 4 ĵ—Cai j i>Q ^ Cr b  ^ j V L a l u aku berkata: 'Ya 
Rasulullah, banyak orang yang masuk menemuimu, ada yang baik dan ada 
pula yang jahat. Seandainya engkau menyuruh UmmabatulMukminin untuk 
berhijab. Maka Allah pun menurunkan ayat hijab." Lebih lanjut 'Umar bin 
alKhaththab mengatakan: "Dan aku pernah mendengar mengenai teguran 
yang diberikan Nabi 0 kepada sebagian isterinya. Lalu aku masuk menemui 
mereka dan kukatakan: 'Kalian berhenti, atau Allah akan memberikan ganti 
kepada RasulNya wanitawanita yang lebih baik daripada kalian.' Hingga 
akhirnya aku mendatangi salah satu isterinya, maka ia pun berkata: "Ya 'Umar, 
Rasulullah 0 tidak menegur isteriisterinya hingga engkau menegur mereka." 
Maka Allah pun menurunkan ayat: 

4 o i l l U jZ lii^ji «Jjy oi 'j£u> Jl *o J~* £ "Jika Nabi menceraikan kalian, 
boleh jadi Rabbnya akan memberi ganti kepadanya dengan isteriisteri yang baik 
dari kalian, yangpatuh." (QS. AtTahriim: 5). 

Dan diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim dari Ibnu 'Umar, dari 
'Umar bin alKhaththab u ^ i , ia mengatakan: "Aku telah disetujui oleh Rabb
ku dalam tiga hal, yaitu: mengenai hijab, tawanan perang Badar, dan maqam 
Ibrahim." (HR. Muslim). 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir ia menceritakan, Rasulullah 0, 
mengusap arrukn (Hajar Aswad) dengan tangannya, lalu beliau berlari kecil 
(ketika thawaf) tiga putaran dan berjalan kaki empat putaran. Kemudian beliau 
menuju ke maqam Ibrahim seraya membaca: 4 J^ (•«•Cr?! ^ o* ' J - ^ J r "Dan 
jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat" Setelah itu beliau memposisi
kan maqam Ibrahim di antara dirinya dengan Baitullah, lalu beliau mengerjakan 
shalat dua rakaat. Hadits ini adalah penggalan dari hadits panjang yang di
riwayatkan Muslim, dalam kitab Shahihayz. 

Dan alBukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari ' Amru bin Dinar, 
ia mengatakan: "Aku pernah mendengar Ibnu 'Umar bercerita: 'Rasulullah 
0 ketika tiba, beliau mengerjakan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali dan 
mengerjakan shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim.'" 

Haditshadits di atas itu semuanya menunjukkan bahwa yang dimaksud 
dengan maqam di sini adalah batu yang dahulu dijadikan Ibrahim sebagai 
pijakan untuk membangun Ka'bah ketika temboknya sudah meninggi. Dan 
bekas telapak kakinya itu tetap tampak dan dikenal oleh masyarakat Arab 
pada zaman Jahiliyah. Oleh karena itu, Abu Thalib dalam sya'irnya berujar: 
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Dan bekas pijakan kaki Ibrahim di atas batu besar nan keras masih basah. 
Dengan kedua kakinya yang telanjang tanpa sandal. 

AlHafizh Abu Bakar Ahmad bin 'Ah bin Husain alBaihaqi, meriwayat
kan dari 'Aisyah \££g>: "Bahwa maqam itu pada masa Rasulullah i\% dan Abu 
Bakar melekat pada Baitullah (Ka'bah), kemudian 'Umar bin alKhaththab 
i& memundurkannya. Isnad hadits ini shahih, wallahu a'lam. 

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah 
rumahKu untuk orangorang yang thawaf, i'tikaf, ruku', dan yang sujud." 
(QS. 2:125) Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo'a: "Ya Rabbku, jadikanlah 
negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buahbuahan 
kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari 
kemudian." Allah berfirman: "Dan kepada orang kafir pun Aku beri ke
senangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa Neraka dan 
itulah seburukburuk tempat kembali." (QS. 2:126) Dan (ingatlah), ketika 
Ibrahim meninggikan (membina) dasardasar Baitullah bersama Isma'il 
(seraya berdo'a): "Ya Rabb kami terimalah daripada kami (amalan kami), 
sesungguhnya Engkaulah yang Mahamendengar lagi Mahamengetahui." 
(QS. 2:127) Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk 
patuh kepadaMu dan (jadikanlah) di antara anakcucu kami ummat yang 
tunduk patuh kepadaMu dan tunjukkanlah kepada kami caracara dan 
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tempattempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya 
Engkaulah yang Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang. (QS. 2:128) 

Mengenai firmanNya: 4 J - P I — » s * l j J l J ! ^ "Dara telah Kami 
perintahkan kepada Ibrahim dan Isma'U," aTHasan alBashri mengatakan: "Allah 
Ta'ala menyuruh keduanya untuk membersihkan Baitullah dari segala macam 
kotoran dan najis sehingga tidak ada sedikit pun yang mengenai bagiannya." 

Ibnu Juraij pernah bertanya kepada 'Atha': "Apa yang dimaksud dengan 
»J4 ^ dalam ayat tersebut?" 'Atha' menjawab: "Maksudnya adalah perintahNya." 

Secara lahiriyah, kata ini dijadikan muta'addi (transitif) dengan kata 
"^jJl", karena ia bermakna: "Telah Kami kemukakan dan wahyukan." 

Dan mengenai firmanNya: 4 ov^^'j ji*Ju»JJ ^4? \'J^> j l ^ "Bersihkanlah 
rumahKu untuk orangorang yang thawaf dan yang i'tikaf," Sa'id bin Jubair 
meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan: "Yaitu dari berhalaberhala." 

Masih mengenai firmanNya tersebut: 4 jytflkJJ 'JS \'J^> ^ "Bersihkanlah 
rumahKu untuk orangorang yang thawaf," Mujahid dan Safid bin Jubair mengata
kan: 'Yaitu dibersihkan dari berhalaberhala, ucapan keji, kata dusta, dan kotoran." 

0 

Sedangkan firmanNya: 4 jv^UaU ^ "Untuk orangorang yang mengerjakan 
thawaf,"sudah demikian jelas bahwa thawaf itu dikerjakan di Baitullah. 

Menurut Sa'id bin Jubair, firmanNya: 4 ji*JuaU £ "Untuk orangorang 
yang mengerjakan thawaf,"yakni orang yang datang dari luar, sedangkan firman
Nya: 4 u—t^^'j ¥ "Dan untuk orangorang yang beri'tikaf," yaitu orangorang 
yang mukim disana. 

Demikian juga diriwayatkan dari Qatadah dan Rabi' bin Anas, kedua
nya menafsiran kata 4 jv^i—«"j £ dengan penduduk yang menetap di sana, 
sebagaimana dikatakan Sa'id bin Jubair. 

Masih mengenai firmanNya: 4 'u^^ ¥ "Dan untuk orangorang yang 
beri'tikaf,"Yahya alQatthan meriwayatkan dari 'Abdul Malik (dia adalah 
Ibnu Abi Sulaiman), dari 'Atha' , ia mengatakan: "Mereka yang datang dari 
segala kota lalu bermukim di sana." Dia pun ('Atha') mengatakan kepada 
kami ketika berdiam di sana: "Kalian termasuk orangorang yang beri'tikaf." 

Waki' meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia menuturkan: "Jika seseorang 
duduk, maka ia sudah termasuk 4 Oi^i*1' ^ 'Orang yang beri'tikaf.'" 

Ibnu Abi Hat im meriwayatkan, Hamad bin Salamah memberitahu 
kami, Tsabit memberitahu kami, ia berkata: "Kami pernah mengatakan kepada 
'Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair "Aku harus berbicara kepada Amir (Gubernur) 
agar dia melarang orangorang yang tidur di Masjidil Haram, karena mereka 
itu junub dan berhadats." Maka ia pun berkata: "Jangan lakukan, karena Ibnu 
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'Umar pernah ditanya mengenai keberadaan mereka itu, maka beliau men
jawab bahwa mereka itu termasuk orangorang yang beri'tikaf." 

Berkenaan dengan hal di atas penulis (Ibnu Katsir) katakan: "Dalam 
kitab Shahih telah ditegaskan, bahwasanya Ibnu 'Umar pernah tidur di Masjid 
Nabawi, ketika ia masih bujang." 

Sedangkan mengenai firmanNya: 4  3y*~^ rfy'j £ "Orangorang yang 
ruku' dan sujud," Waki' menceritakan, dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan: "Jika 
ia mengerjakan shalat berarti ia termasuk orangorang yang ruku' dan sujud." 
Hal senada juga dikemukakan oleh 'Atha' dan Qatadah. 

Berkenaan dengan firmanNya: 4 ^4? '3*^ ^ ^ "Bersihkanlah rumahKu," 
asSuddi mengatakan: "(Yaitu) hendaklah tahan berdua (mrahim dan Isma'il) 
membangun rumahKu untuk orangorang yang mengerjakan thawaf." 

Ringkasnya, Allah $ g memerintahkan kepada Ibrahim dan Isma'il ^§^2f 
agar membangun Ka'bah atas namaNya semata, yang tiada sekutu bagiNya, 
bagi orangorang yang mengerjakan thawaf dan beri'tikaf di sana serta orang
orang yang mengerjakan ruku' dan sujud dalam shalat. 

Para ahli fiqih berbeda pendapat perihal manakah yang lebih utama shalat 
atau thawaf di Baitullah? Imam Malik $ g berpendapat, bagi penduduk kota
kota lain, thawaf di Baitullah itu lebih utama. Sedangkan Jumhurul Fuqaha' 
berpendapat, secara mutlak bahwa shalat di Baitullah lebih utama. Alasan 
kedua pendapat ini dimuat dalam kitab alAhkam (hukumhukum). 

Maksud dari ayat ini adalah penolakan terhadap orangorang musyrik 
yang menyekutukan Allah 3fe di Baitullah, yang sengaja dibangun sebagai 
tempat untuk beribadah kepadaNya semata. Selain itu, orangorang kafir 
itu menghalangi orangorang mukmin darinya, sebagaimana firman Allah 
Ta'ala: 

"Sesungguhnya orangorang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan 
Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik 
yang bermukim di sana maupun di padang pasir, dan barangsiapa yang bermaksud 
di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan 
kepadanya sebagian siksa yang pedih." (QS. AlHajj: 25) 

Setelah itu disebutkan bahwa Baitullah itu dibangun bagi orang yang 
beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukanNya, baik dengan cara 
thawaf maupun shalat. Lalu di dalam surat alHajj disebutkan tiga dari bagian
nya, yaitu: qiyam (berdiri), ruku', dan sujud. Dalam surat itu Allah Ta'ala tidak 
menyebutkan "^liS'L_iJ!", karena Dia telah mendahuluinya dengan firmanNya: 
4 jUltj «J ij^iiJi frTp. £ "Baik yang bermukim di sana maupun di padang pasir." 
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Sedangkan dalam surat alBaqarah ini disebutkan "'a i^'k i'" (yang me
ngerjakan thawaf), "^liTiiJl" (yang beri'tikaf), dan disebutkan pula ruku' dan 
sujud tanpa disebutkan qiyam (berdiri), karena telah diketahui bahwa, 
tidak ada ruku' maupun sujud kecuali setelah qiyam. 

Musa bin 'Imran SitB dan juga Nabinabi lainnya pernah menunaikan 
ibadah haji, sebagaimana diterangkan Rasulullah 0, yang ma'shum, yang tidak 
pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, 4 JJ J~j^\ y> o\ ^ "Ucapannya 
itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya." (QS. AnNajm: 4). 

Penyucian masjid itu didasarkan pada ayat ini (alBaqarah: 125), dan juga 
pada firman Allah fH: 
4 JcVi j jiiJb i**» *1 fy^i 'jfJij o\ &\ j i ' o j £ J £ "Bertasbih kepada 
Allah di masjidmasjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut 
namaNya di dalamnya, pada waktu pagi dan petang hari " (QS. AnNuun 36). 

Dan juga berdasarkan Sunnah Nabi yaitu beberapa hadits yang me
merintahkan penyucian Baitullah, perawatannya, dan pemeliharaannya dari 
segala macam kotoran, najis, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah 0 
bersabda: 

1) 

"Sesungguhnya masjid itu dimanfaatkan untuk tujuan didirikannya."3 5 

Dan mengenai masalah itu, penulis telah menghimpunnya dalam satu 
buku khusus, dan segala puji bagi Allah. 

Dan firman Allah i)t>: 
4 f j?0 &i (4̂ * 'J*1" 'J* ̂ 'J*& J 'iSjjj Gtf li* Ji^l Jli SJj £ 
"Drf« ingatlah ketika Ibrahim berdosa: 'Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri 
yang aman sentosa. Dan berikanlah rizki dari buahbuahan kepada penduduknya 
yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir."' Imam Abu Ja'far 
bin Jarir meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah, bahwa, Rasulullah 0 ber
sabda: 

^ X - ^ > i U a ^ i V ÎSJV 1« 4 a J U J » C*«_^«- i 5 — » ! j " ^ ' j «u1 1 ^ - s » (•i*1 ̂ ! «•>) ) 

"Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Baitullah sebagai tanah haram 
dan tempat yang aman. Dan sesungguhnya aku pun telah menjadikan kota 
Madinah sebagai tanah haram, di antara kedua batasnya, dan tidak boleh di
buru binatang buruannya, dan tidak boleh pula dipotong pepohonannya." 
(HR. AnNasai dan Muslim). 

usai ' Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits tersebut permulaannya adalah bahwa Nabi! 
mengenakan shalat, ada seseorang yang berdiri seraya berucap: "Siapa yang dapat memberitahu
kan di mana unta merah." Maka Nabi & berujar: "Tingkau tidak akan menemukannya, karena 
ia didirikan...." 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah <$e, ia berkata: "Apabila para Sahabat 
menyaksikan buah pertama dari sebuah pohon, mereka segera membawanya 
ke hadapan Rasulullah i%. Dan ketika mengambilnya, beliau berdo'a: 

j t_i j d 3>i£ <&£u j d ajvij <u>i ^ \_J a^' ^ i i > 

'O F 9 O O K 
( . 4 A O iLaj i £ j 2 ) U O U J J U J i i j J-UJ U^oi ^ j j 

"Ya Allah, berkahilah kami pada buahbuahan kami, pada kota kami dan berkahi 
pula kami pada sha' dan mudd (sebuah takaran) kami. Ya Allah, sesungguhnya 
Ibrahim adalah hambaMu, kekasihMu, dan NabiMu. Dan bahwasanya aku 
ini adalah hambaMu dan NabiMu. Ibrahim telah berdo'a untuk Makkah, 
dan aku berdo'a untuk Madinah seperti ia berdo'a untuk Makkah, dan ke
berkahan juga sepertinya." 

Kemudian beliau memanggil anak kecil, dan memberikan buah tersebut 
kepadanya. Dan menurut lafazh Imam Muslim disebutkan: o 'j 'J» "ke
berkahan bersama keberkahan." Kemudian beliau memberikan "buah itu kepada 
anak paling kecil yang hadir di sana. 

Dan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim, dari Anas bin 
Malik, ia berkata bahwa Rasulullah 0 pernah bersabda kepada Abu Thalhah: 
"Tolong carikan untukku salah seorang dari pemuda kalian yang akan mem
bantuku." Lalu Abu Thalhah pergi dengan memboncengkanku di belakangnya. 
Maka aku pun melayani Rasulullah iH setiap kali beliau singgah. Dalam hadits 
tersebut, Anas bin Malik menyebutkan: "Kemudian beliau berangkat hingga 
ketika gunung Uhud tampak olehnya, maka beliau bersabda: 

( < U ? U J L J J T J Xp* I J J b ) 

'Inilah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya.' Dan ketika 
mendekati kota Madinah, beliau pun bersabda: 

J j^J S M Jh^J» f«»G*! %r L - • t > t Vfcfe- 'CM u Br' ^ \ ^ ) 
* T' * * S * «• «• 

'Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan sebagai tanah haram pada yang ada di 
antara kedua gunungnya, sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Makkah se
bagai tanah haram. Ya Allah, berkahilah mereka pada sha'dan mudd mereka.'" 

Dan dalam lafazh lain dari alBukhari dan Muslim disebutkan: 

'Ta Allah, berkahilah mereka dalam takaran mereka, berkahilah mereka dalam 
sha', dan berkahilah dalam mudd mereka." AlBukhari memberikan tambahan: 
"Yakni penduduk Madinah." 
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Masih menurut riwayat Imam alBukhari dan Muslim, dari Anas bin 
Malik, bahwa Rasulullah 0 bersabda: 

'Ya Allah, berikanlah kepada Madinah dua kali lipat berkah yang telah Engkau 
berikan kepada Makkah." 

Dari 'Abdullah bin Zaid bin 'Ashim Nabi 0 , bersabda: 
y y 0 * * O y y 0 0 

y y y y y y 

"Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram (suci) 
dan mendo'akannya, dan aku menjadikan Kota Madinah sebagai tanah haram 
(suci) sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram (suci). Dan 
aku pun mendo'akan untuk Madinah (supaya mendapat berkah) dalam mudd 
dan sha'nyz sebagaimana Ibrahim telah mendo'akan untuk Makkah." (HR. 
AlBukhari). 

Sedangkan menurut lafazh Imam Muslim Rasulullah 0 bersabda: 

J\j <&> '{y- i^ull cSy- J\j ct̂ tiA iiC* '{y- OJ ) 
y y y y y y y y 

- f * " - * j o » . f o .y o, , y y , y T ° t y 4 A s , y .y , t o y y 

( JiV y] 4J U J U J \AJJ>j ^ P U > . J Ojf-i 
s * s y * s * y y 

"Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan kota Mekkah sebagai tanah haram 
dan mendo'akan penduduknya. Dan sesungguhnya aku juga menjadikan kota 
Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim telah menjadikan kota 
Makkah sebagai tanah haram Dan aku mendo'akan (agar diberikan keberkahan) 
pada sha' dan muddnyz, dua kali lipat dari do'a yang dipanjatkan Ibrahim untuk 
penduduk Makkah." (HR. Muslim). 

Dari Abu Sa'id <&, bahwa Nabi & bersabda: 
s O y \y y o y y —y* 't,** O S* y 4.' \* t* ' \ " \ " ' ' • * f*' ' & ' ' • ©, • • ** ' I f a 

c l ^ j U JJ U U I y < U J X J I C - » y ^Jlj t U l y U^U^J <&jt {y -Jt\yS J l j^AJl ) 
y y y y y y 

mj/Se\$\i€6j® 141$! j 4 s , * i j i j J j da#db» 
y y s s y y y * y 

"Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Dan 
aku juga menjadikan Madinah sebagai tanah haram di antara ke dua batasnya, 
tidak boleh menumpahkan darah di sana, tidak boleh juga membawa senjata 
untuk berperang, dan tidak boleh juga dipotong pohonnya kecuali untuk 
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makanan ternak saja. Ya Allah, berkahilah kami di kota kami. Ya Allah, ber
kahilah kami pada sha' dan mudd kami. Ya Allah, jadikanlah setiap keberkahan 
mengandung dua keberkahan." (HR. Muslim). 

Hadits yang membahas dijadikannya Madinah sebagai kota suci cukup 
banyak. Di sini kami hanya menyebutkan beberapa saja, yang berkaitan dengan 
pengharaman Nabi Ibrahim $ 3 terhadap kota Makkah, sesuai dengan ayat 
alQur'an yang sedang kami bahas. 

Dan orangorang yang berpendapat bahwa pengharaman (kesucian) 
kota Makkah itu diberikan melalui lisan Nabi Ibrahim >&Sl, berpegang pada 
haditshadits tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa kota Makkah menjadi 
haram (suci) sejak diciptakannya bumi. Dan inilah pendapat yang lebih tepat, 
dan kuat. Wallahu a 'lam. 

Ada juga hadits lain yang menunjukkan bahwa Allah M telah meng
haramkan kota Makkah sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana 
yang dijelaskan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim melalui sebuah 
hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ia berkata bahwa 
Rasulullah pernah bersabda pada waktu pembebasan kota Makkah: 

f Y. 5̂—>1 «U»» 6J>YU F\Y J^i JPJ^J O l J A U I j l * - >Y. 4)1 4J> Y JJJ\ \JA U ) ) 

^ .* s *• J' s j s s * * * * * 

"Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan (disucikan) Allah pada hari pen
ciptaan langit dan bumi, dan ia menjadi haram melalui pengharaman Allah 
sampai hari Kiamat kelak. Allah tidak membolehkan peperangan di dalamnya 
bagi seorang pun sebelumku, dan tidak juga membolehkanku kecuali sesaat 
pada siang hari. Negeri ini haram melalui pengharamanNya sampai hari 
Kiamat kelak. Tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh diburu bina
tang buruannya, serta tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi 
orang yang berkehendak memberitahukannya kepada orang banyak, tidak 
boleh juga dicabut rerumputannya." (HR. AlBukhari). 

Ibnu 'Abbas mengatakan: "Ya Rasulullah, kecuali idzkhir (ilalang), 
karena dibutuhkan oleh tukang besi, dan juga untuk rumahrumah mereka." 
Maka beliau pun bersabda: "Ya, kecuali idzkhir.'*6 (HR. Muslim). 

Dari Abu Syuraih al'Adawi, ia pernah mengatakan kepada 'Amr bin 
Sa'id, yang mengirimkan utusan ke Makkah: "Izinkanlah aku, wahai Amir 

' Jenis tumbuhan yang harum aromanya, ilalang. 
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(pemimpin) untuk memberitahu kepadamu ucapan Rasulullah W* pada keesokan 
harinya setelah hari pembebasan kota Makkah, yang aku dengar langsung 
dengan kedua telingaku, kufahami hingga lubuk hatiku, dan kusaksikan dengan 
kedua mataku ketika beliau menyampaikannya. Beliau memanjatkan pujian 
kepada Allah, lalu beliau bersabda: 

01 j ^ l ^ tS > J * c^L_3l # %\ » « i > & Jl ) 
0 'S *S ' y ' ' * * f 9 * 0 S 

<4*j- ' c o l — e liij ijfy 'j* ^ J 0 jl U»l} .1£J J i b 'J j A'ySj' Oi i 4»i 

"Sesungguhnya Makkah itu diharamkan (disucikan) oleh Allah dan bukan 
oleh manusia. Oleh karena itu, tidak dibolehkan bagi seorang pun yang ber
iman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di sana dan 
tidak boleh juga memotong pohonnya. Jika seseorang membolehkan untuk 
berperang karena Rasulullah 0 pernah berperang di sana, maka katakanlah: 
'Sesungguhnya Allah hanya mengizinkan RasulNya saja (untuk berperang 
di sana) dan tidak memberikan izin kepada kalian.' Allah memberikan izin 
kepadaku hanya sesaat pada siang hari. Dan pada hari ini pengharaman kota 
Makkah kembah lagi sebagaimana kemarin. Maka hendaklah orang yang hadir 
di sini menyampaikan (berita ini) kepada orang yang tidak hadir." 

Lalu ditanyakan kepada Abu Syuraih: "Apakah yang dikatakan 'Amr 
kepadamu?" Ia menjawab: "Aku lebih mengetahui hal itu daripada kamu, wahai 
Abu Syuraih. Sesungguhnya Tanah Haram tidak melindungi orang yang dur
haka, dan tidak pula orang yang melarikan diri karena membunuh dan tidak 
pula karena menimbulkan kerusakan." (HR. AlBukhari dan Muslim). 

Jika yang demikian itu sudah diketahui, maka tidak ada penentangan 
antara haditshadits yang menunjukkan bahwa Allah telah mengharamkan 
Makkah pada hari penciptaan langit dan bumi dengan haditshadits yang menun
jukkan bahwa Nabi Ibrahim £&B telah mengharamkan (menyucikan) Makkah, 
karena Ibrahim menyampaikan dari Allah ketetapan dan pengharamanNya 
terhadap kota ini. Dan Makkah, telah menjadi negeri haram (suci) di sisi Allah 
sebelum Ibrahim membangunnya, sebagaimana Rasulullah tifa telah tertulis 
di sisi Allah sebagai Nabi terakhir, dan bahwa Nabi Adam &sBl akan terlempar 
(diturunkan) ke tanahNya.* Namun demikian, Ibrahim berdo'a: 
4 l^* ^y*'j JU^ ^ "Ya Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul 

dari kalangan mereka sendiri."Maka Allah pun mengabulkan do'a Ibrahim 
tersebut (dengan mengutus Rasul) yang sudah ada dalam pengetahuanNya 
dan menjadi ketentuanNya. 

Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh alAlbani dalam kitab Dha'iifulJaami' (2091).*1
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Firman Allah Ta'ala yang memberitahukan tentang Ibrahim yang 
berdo'a: ^ iÎ U IJJL. il» J i _ » 1 1/ , £ "y^ Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri yang 
aman sentosa. "Artinya, aman dari rasa takut. Maksudnya, penduduknya tidak 
merasa takut. Dan Allah Ta'ala telah memenuhi hal itu baik menurut syari'at 
maupun takdir. Sebagaimana firmanNya: 4 olS' iliS J'j £ "Barangsiapa 
yang memasukinya (Baitullah), maka ia akan aman," (OS. Ali Imran: 97). Juga 
firmanNya: 4 '^'J~ J J*—^' 'oZa*£j 

C J fifjj pj\ > "Dan apakah 
mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan 
(negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia di sekitarnya rampok
merampok." (QS. AlAnkabut: 67) Dan masih banyak lagi ayatayat lainya, dan 
telah dikemukakan sebelumnya haditshadits yang mengharamkan peperangan 
di sana. Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan 
dari Jabir, ia menceritakan bahwa dia aku pernah mendengar Rasulullah 0 
bersabda: 

' ' * ' 
"Tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk membawa senjata di Makkah." 

Dalam surat alBaqarah ini, Ibrahim #££il berdo'a: 4 * I I » JiiI L/, ̂  
"Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa," Artinya, jadi
kanlah tempat ini sebagai negeri yang aman. Do'a ini tepat, karena do'a ini 
(diucapkan) sebehim pembangunan Ka'bah. Dan dalam surat Ibrahim, Allah M 
berfirman: 4 ^ J - » 1

 V J p*Qi J u Mj £ "Dan ingatlah ketika Ibrahim 

berdo'a: 'Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman."' (QS. Ibrahim: 
35). Hal ini pun sesuai (tepat), karena wallahu a'lam, kemungkinan do'a ini 
dipanjatkan untuk kedua kalinya setelah pembangunan Baitullah (Ka'bah), 
dan didiami oleh para penghuninya, serta setelah kelahiran Ishaq, yang usianya 
tiga belas tahun lebih mudah daripada Isma'il. Oleh karena itu, pada akhir 
do'anya, Ibrahim S 3 mengucapkan: 
4 J'j ol jl—iJf, JP I—H .1 Ji J LSj î Di «li JU^JI £ "Segala puji 

bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Isma'il dan 
Ishaq. Sesungguhnya Rabbku benarbenar Mahamendengar (memperkenankan) 
do'a."(QS. Ibrahim: 39). 

Sedangkan firmanNya: 

Jl »^>l p } U » ii^li Jj Jl—i f j?tj ^ 'u*'1 * 'J ^ j * * " J * ^ li'j'/j £ 

4 i - a U l J*i>'j jlSl c^IJIP 

"Dan berikanlah rizki dari buahbuahan kepada penduduknya yang beriman di 
antara mereka kepada Allah dan hari akhir. "Allah berfirman: "Dan kepada 
orang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia men
jalani siksa Neraka dan itulah seburukburuk tempat kembali." (QS. AlBaqarah: 
126). 

Abu Ja'far arRazi meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, dari Abui 'Aliyah, 
dari 'Ubay bin Ka'ab, mengenai firmanNya: 
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4 ^alll Ifiij jlSi v_iip J\ '»JL*\ p %ii ii£i(s 'J j Jii ^ "Allah berfirman, Dan 
kepada orangorang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku 
paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburukburuk tempat kembali," ia me
ngatakan: "(Kalimat) ini adalah ucapan Allah Hal itu juga menjadi 
pendapat Mujahid dan 'Ikrimah. Dan pendapat ini pula yang dibenarkan 
oleh Ibnu Jarir 

Dan firmanNya: 4 J^.j J 1 — ^ J\ ''j*^' p £ "Kemudian Aku 
paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburukburuk tempat kembali " Arti
nya, setelah diberikan kenikmatan dan dibentangkan baginya kemewahan 
hidup di dunia, kemudian Kami giring ia menjalani siksa Neraka, dan Neraka 
adalah seburukburuk tempat kembah. Maksudnya, Allah M menunda dan 
memberikan tangguh kepada mereka, kemudian menyiksa mereka sebagai 
balasan dari Allah yang Mahaperkasa lagi Mahakuasa. Sebagaimana firmanNya: 
4 'J>\'} l^'iii P 1—f1 ^-3*1 O J J^'i ¥ "Dan berapa banyak kota 

yang Aku tangguhkan (adzabKu) kepadanya, yang penduduknya zhalim. Ke
mudian Aku adzab mereka, dan hanya kepadaKulah kembalinya (segala sesuatu)." 
(QS. AlHajj: 48). 

Dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim terdapat sebuah 
hadits yang diriwayatkan dari Nabi 0 , beliau bersabda: 

o o . . - - A ' o f ~> t> s s * s t» \s f i *. o 'f s o * o J 0, i , •* «* * ? T-* * *•*> f f +• f »t 

) 

"Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarnya dari
pada (sabarnya) Allah. Mereka menyatakan bahwa Allah mempunyai anak, se
dang Dialah yang memberikan rizki dan kesehatan kepada mereka." (HR. 
alBukhari dan Muslim) Dan dalam hadits Shahih diriwayatkan bahwa Rasu
lullah l% bersabda: 

"Sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada orang zhalim hingga jika 
Dia mengadzabnya, maka Dia tidak akan melepaskannya." Kemudian beliau 
membacakan firman Allah M: 
4 J j - i i p 1 ii\ J'j iS'j—& T») iL'j '•ittSS'j f "Dan begitulah adzab 
Rabbmu, apabila Dia mengadzab penduduk negerinegeri yang berbuat zhalim. 
Sesungguhnya adzabNya itu adalah sangat pedih lagi keras." (QS. Huud: 102). 

Sedangkan firman Allah 'M: 

4 J\ ^ 1 Jh c-il dJSj lAc t_Jj UX-Lu Ujlj jji t~L~- 4^1 hzjji £Xi J£~* 

"Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasardasar Baitullah bersama 
Isma'il seraya berdo'a: 'Ya Rabb kami terimalah dari kami (amalan kami), se
sungguhnya Engkaulah yang Mahamendengar lagi Mahamengetahui. Ya Rabb 
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kami, jadikanlah kami berdua orangorang yang tunduk patuh kepadaMu (dan 
jadikanlah) di antara anak cucu kami ummat yang tunduk patuh kepadaMu. Dan 
tunjukkanlah kepada kami caracara dan tempattempat ibadah haji kami, dan 
terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yangMahapenerima taubat lagi 
Mahapenyayang."(QS. AlBaqarah: 127128). 

Kata "'^\'JA—li" dalam ayat di atas merupakan jamak dari kata "»i«l—»", 
yang berarti tiang dan pondasi. Artinya, Allah M berfirman: "Hai Muhammad, 
katakanlah kepada kaummu mengenai pembangunan Baitullah yang dilakukan 
oleh Ibrahim dan Isma'il dan peninggian pondasi oleh keduanya, dan keduanya 
pun berd'oa, 4 jU&i ^ J J l cJl 2L?[ IL Jjsf L j £ ^ "Ya Rabb kami terimalah dari 
kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Mahamendengar lagi Maha
mengetahui." 

Dan yang benar bahwa Ibrahim dan Isma'il meninggikan pondasi dan 
mengatakan apa yang akan diterangkan pada pembahasan berikut ini. Mengenai 
hal ini Imam alBukhari meriwayatkan hadits yang akan kami kemukakan di 
sini, lalu kami sertai dengan beberapa atsar (riwayat) yang berkenaan dengan 
masalah mi. 

Imam alBukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ia menuturkan: 
Wanita pertama yang membuat ikat pinggang adalah ibu Isma'il, hal itu ia 
lakukan agar dapat menutupi jejak kakinya dari S arah. Kemudian Ibrahim mem
bawa isteri dan puteranya, Ismail, yang masih disusuinya. Hingga akhirnya 
Ibrahim menempatkan keduanya di dekat Baitullah di sisi sebuah pohon besar 
di atas sumur Zamzam di bagian atas Masjidil Haram. Dan pada saat itu di 
Makkah tidak ada seorang pun, dan tidak ada air. Beliau meninggalkan kedua
nya, setelah meletakkan sebuah kantong yang berisi kurma dan tempat dari 
kulit yang berisi air. Kemudian Ibrahim melangkah pergi, lalu Hajar pun 
menyusulnya seraya bertanya: "Wahai Ibrahim, ke mana engkau akan pergi 
(apakah) engkau (akan) meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang 
pun manusia dan tidak ada sesuatu pun?" Hajar terusmenerus menanyakan 
hal itu, dan Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Maka Hajar bertanya kembali: 
"Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawab Ibrahim. 
Hajar pun berucap: "Kalau memang demikian, Dia tidak akan mengabaikan 
kami." 

Selanjutnya Hajar pun kembali, dan Ibrahim pun terus berjalan hingga 
ketika sampai di sebuah bukit, di mana mereka tidak melihatnya, beliau meng
hadapkan wajahnya ke Baitullah, lalu berdo'a dengan beberapa do'a, seraya 
mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan: 

4 o/jt^: f(r^ cr r^'j'/j rp[ <$Jv y ^ 1 cr 
"Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di 
lembah yang tidak mempunyai tanamtanaman di dekat rumahMu (Baitullah) yang 
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dihormati. Ya Rabb kami, (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, 
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah 
rizki kepada mereka dari buahbuahan, mudahmudah mereka bersyukur." (QS. 
mrahim: 37). 

Lalu Hajar menyusui Isma'il dan meminum dari air tersebut, dan ketika 
air yang di dalam kantong itu sudah habis, ia pun merasa kehausan, demikian 
pula puteranya, maka dilihatnya putranya merengekrengek kehausan. K e 
mudian ia pergi karena tidak tega melihatnya. Selanjutnya ia menemukan 
Shafa, gunung yang paling dekat dengannya, maka ia pun berdiri di atasnya, 
kemudian menghadap ke lembah sambil melihatmelihat, adakah seseorang, 
tetapi dia tidak melihat seorang pun. Setelah itu ia turun dari Shafa, hingga 
ketika sampai di lembah, dia mengangkat ujung bajunya dan berusaha keras 
seperti orang yang berjuang matimatian hingga berhasil melewati lembah, 
lalu mendatangi Marwah, kemudian berdiri di atasnya sembari melihat, apakah 
ada seseorang yang dapat dilihatnya? Tetapi dia tidak melihat seorang pun, 
hingga dia melakukan hal itu tujuh kali." 

Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa Nabi 0 bersabda: 

"Karena hal inilah orangorang melakukan sa'i di antara keduanya (Shafa 
dan Marwah)." 

Ketika mendekati Marwah, ia mendengar sebuah suara. Ia pun berkata: 
"Diam." maksudnya ditujukan pada dirinya sendiri. Kemudian ia berusaha 
mendengar lagi hingga ia pun mendengarnya. Lalu ia berkata: "Engkau telah 
memperdengarkan. Adakah Engkau dapat menolong?" Tibatiba ia mendapatkan 
Malaikat di tempat sumber air Zamzam. Kemudian Malaikat itu menggali 
tanah dengan tumitnya, dalam riwayat lain dengan sayapnya, sehingga muncul
lah air. 

Selanjutnya ia membendung air dengan tangannya seperti ini. Ia men
ciduk dan memasukkan air itu ke tempatnya. Dan air itu terus mengalir deras 
setelah ia menciduknya. 

Ibnu 'Abbas mengatakan, Nabi 0 bersabda: 

c J l _ £ »uli 'JA uja J J jii jU #3 ci7 J c J f l i ) 
*• * >- >> •• 

0 , 0; *' 

"Semoga Allah melimpakah rahmat kepada ibu Isma'il, jika saja ia membiarkan 
Zamzam atau Beliau bersabda: 'Seandainya ia tidak menciduk airnya niscaya 
Zamzam menjadi mata air yang mengalir.'" 

Lebih lanjut Ibnu 'Abbas mengatakan: "Kemudian ia meminum air itu 
dan menyusui anaknya." Lalu Malaikat berkata kepadanya: "Janganlah engkau 
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khawatir akan disiasiakan, karena di sini terdapat sebuah rumah Allah yang 
akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Dan sesungguhnya Allah tidak 
akan menelantarkan penduduknya." 

Rumah Allah itu posisinya lebih tinggi dari permukaan bumi, seperti 
sebuah anak bukit yang diterpa banjir sehingga mengikis bagian kiri dan 
kanannya. Kondisi ibu Isma'il itu terus demikian, sampai sekelompok Bani 
Jurhum atau sebuah keluarga dari kalangan Bani Jurhum melewati mereka. 
Mereka datang melalui jalan Keda'. Kemudian mereka mendiami daerah Makkah 
yang paling bawah, lalu mereka melihat seekor burung berputarputar di 
angkasa. Lantas mereka pun berkata: "Burung itu pasti sedang mengitari air, 
karena kita mengenal lembah ini tidak ada air." Mereka pun mengutus satu 
atau dua orang utusan. Ternyata utusan itu menemukan air. Lalu mereka 
kembali dan memberitahukan perihal air tersebut. Maka mereka pun datang. 

Ibnu 'Abbas melanjutkan ceritanya: "Ibu Isma'il ketika itu masih 
berada di sumber air itu. Maka mereka pun bertanya kepadanya: 'Apakah 
engkau mengizinkan kami untuk singgah di sini?' 'Ya, tetapi kalian tidak 
berhak atas air ini,' jawab ibu Isma'il. Mereka pun menyahut: 'Baiklah.' Ke
mudian, lanjut Ibnu 'Abbas, Nabi % pun bersabda: 'Maka ibu Ismail pun 
menerima mereka, karena ia memerlukan teman.' Selanjutnya mereka pun 
singgah di sana dan mengirimkan utusan kepada keluarga mereka, hingga 
mereka juga datang dan menetap di sana bersama mereka, sehingga berdirilah 
beberapa rumah. 

Akhirnya sang bayi (Isma'il) pun tumbuh besar dan belajar bahasa Arab 
dari mereka serta menjadi seorang yang paling dihargai dan dikagumi, ketika 
menginjak usia remaja. Setelah dewasa mereka menikahkannya dengan seorang 
wanita dari kalangan mereka. Setelah itu, ibu Isma'il meninggal dunia. Setelah 
Isma'il menikah, Ibrahim pun datang untuk mencari keluarga yang dulu di
tinggalkannya, tetapi ia tidak menemukan Isma'il di sana. Lalu Ibrahim me
nanyakan keberadaan Isma'il kepada isterinya (menantu Ibrahim), maka 
isteri Isma'il itu menjawab: "Ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami," 
Kemudian Ibrahim menanyakan perihal kehidupan dan keadaan mereka, 
maka isterinya itupun menjawab: "Kami berada dalam kondisi buruk, kami 
hidup dalam kesusahan dan kesulitan." Ia mengeluh kepada Ibrahim. Maka 
Ibrahim pun berpesan: "Jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya 
dan katakan kepadanya agar mengubah ambang pintunya." 

Ketika Isma'il datang, seolaholah ia merasakan sesuatu, kemudian ber
tanya: "Apakah ada orang yang datang mengunjungimu?" "Ya, kami didatangi 
seorang yang sudah tua, begini dan begitu, lalu ia menanyakan kepada kami 
mengenai dirimu, dan aku memberitahukannya, selain itu ia pun menanyakan 
ihwal kehidupan kita di sini, maka aku pun menjawab bahwa di sini kita hidup 
dalam kesulitan dan kesusahan," jawab isterinya. "Apakah ia berpesan sesuatu 
kepadamu?" tanya Isma'il. Isterinya pun menjawab: "Ia menitipkan salam 
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I 

untuk aku sampaikan kepadamu dan menyuruhmu agar merubah ambang 
pintu rumahmu." 

Isma'il pun berujar ' la adalah ayahku. Ia menyuruhku untuk mencerai
kanmu, karena itu kembalilah engkau kepada keluargamu." Maka Isma'il pun 
menceraikannya, lalu mengawini wanita lain dari Bani Jurhum. 

Ibrahim tidak mengunjungi mereka selama beberapa waktu. Setelah itu 
Ibrahim mendatanginya, namun ia tidak juga mendapatinya. Kemudian ia me
nemui isterinya dan menanyakan perihal keadaan Isma'il. Maka isterinya pun 
menjawab: "Ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." "Bagaimana keadaan 
dan kehidupan kalian?" tanya Ibrahim. Isteri Isma'il menjawab: "Kami baik
baik saja dan berkecukupan." Seraya memuji (bersyukur kepada) Allah iSfl. 

Kemudian Ibrahim bertanya: "Apa yang kalian makan?" Isteri Isma'il 
menjawab: "Kami memakan daging." "Apa yang kalian minum?" lanjut Ibrahim 
Isteri Ismai'l menjawab: "Air." Kemudian Ibrahim berdo'a: "Ya Allah, ber
katilah mereka pada daging dan air." 

Selanjutnya Nabi 0 bersabda: "Pada saat itu, mereka belum mempunyai 
makanan berupa bijibijian. Seandainya mereka memilikinya, niscaya Ibrahim 
akan mendo'akannya supaya mereka diberikan berkah pada bijibijian itu." 
Lebih lanjut Ibnu 'Abbas berkata: "Untuk di luar Makkah, tidak ada seorang 
pun yang sanggup hanya mengkonsumsi kedua jenis makanan itu saja." 

Ibrahim berpesan: "Jika suamimu datang, sampaikan salamku kepada
nya dan suruh ia untuk memperkokoh ambang pintunya." Ketika datang, 
Isma'il bertanya: "Apakah ada orang yang datang mengunjungimu?" Isterinya 
menjawab: "Ya, ada orang tua yang berpenampilan sangat bagus seraya memuji 
Ibrahim dan ia menanyakan kepadaku perihal dirimu, lalu kuberitahukan. 
Setelah itupun ia menanyakan perihal kehidupan kita. Maka kujawab bahwa 
kita baikbaik saja." "Apakah ia berpesan sesuatu hal kepadamu?" tanya Isma'il. 
Isterinya menjawab: "Ya, ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu 
agar memperkokoh ambang pintu rumahmu." 

Lalu Isma'il berkata: "Ia adalah ayahku. Engkaulah ambang pintu yang 
dimaksud. Ia menyuruhku untuk tetap hidup rukun bersamamu." 

Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka selama beberapa waktu. Se
telah itu, ia datang kembali, sedang Isma'il tengah meraut anak panah di bawah 
pohon besar dekat sumur Zamzam. Ketika melihatnya, Isma'il bangkit, hingga 
keduanya melakukan apa yang biasa dilakukan oleh anak dengan ayahnya dan 
ayah dengan anaknya (jika bertemu). 

Ibrahim berkata: "Wahai Isma'il, sesungguhnya Allah memerintahkan 
sesuatu kepadaku." "Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Rabbmu itu," 
sahut Isma'il. Ibrahim pun bertanya: "Apakah engkau akan membantuku?" 
"Aku pasti akan membantumu," jawab Isma'il. Ibrahim bertutur "Sesungguh
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nya Allah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini." Seraya 
menunjuk ke anak bukit kecil yang lebih tinggi dari sekelilingnya. 

Ibnu 'Abbas pun melanjutkan ceritanya: "Pada saat itulah keduanya 
meninggikan pondasi Baitullah. Isma'il mengangkat batu, sedang Ibrahim 
memasangnya. Hingga ketika bangunan itu sudah tinggi, dia datangkan sebuah 
batu, dan dia meletakkannya untuk dijadikan pijakan. Ibrahim pun berdiri di 
atasnya sambil memasang batu, sementara Isma'il menyodorkan batu kepada
nya. Keduanya pun berdo'a: 4 Liiil ^ J j i O J ! t> Jju \—t'j £ 'Ya Rabb kami 
terimalah dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Mahamendengar 
lagi Mahamengetahui.'" 

Ibnu 'Abbas meneruskan, maka keduanya terus membangun hingga 
keduanya menyelesaikan keseluruhan bangunan Baitullah, seraya keduanya 
berdo'a: 4 fW1^1 £r*lJi i $ J u u<j £ "Ya Rabb kami terimalah dari kami 
(amalan kami), sesungguhnya'Engkaulah yang Mahamendengar lagi Mahame
ngetahui. " 

AlBukhari berkata bahwa firman Allah 
4 j>i—^lj olpi & '±t\'y& — ' { j ' j — i SJj $ "Dan ingatlah, ketika Ibrahim me
ninggikan dasardasar Baitullah bersama Isma 'U." " A P I ^ I " berarti landasan, jama' 
dari" sipL_i", sedang " * i — J (perempuanperempuan yang sudah 
manupause) adalah jama' dari f'lpli". 

Dari 'Aisyah i^s , isteri Rasulullah 0 , bahwa Rasulullah pernah ber
sabda: 

"Tidakkah engkau menyaksikan bahwa kaummu ketika membangun Baitullah 
telah mengurangi pondasi bangunan Ibrahim." 

Lalu aku ('Aisyah) tanyakan: "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak me
ngembalikannya ke pondasi (yang dibangun oleh) Ibrahim?" Beliau menjawab: 
"Seandainya kaummu itu bukan orangorang yang baru saja melepaskan k e 
kafirannya, (pasti aku akan melakukannya)." 

Kemudian 'Abdullah bin 'Umar berkata: "Jika benar 'Aisyah mendengar 
itu langsung dari Rasulullah tentu aku tidak melihat Rasulullah $1 meninggal
kan menyentuh dua rukun yang berada setelah hijir, hanya saja bangunan Ka'bah 
tidak sempurna menurut asas bangunan Ibrahim (HR. AlBukhari dalam 
kitab Haji, dari alQa'nabi, Muslim, dan anNasai) 

Muslim pun meriwayatkan dari 'Aisyah \$g> , dari Nabi 0 , beliau ber
sabda: 

4)1 J l l i ^ & & I j i f cJuJV — J & J : J J j I— 0 * ^ W -H* j s j ^ - dUj» J l VjJ ) 

T a f s i r I b n u 



2. AL  B A Q A R A H 

"Seandainya kaummu itu tidak baru saja meninggalkan masa Jahiliyah atau 
beliau mengatakan, kekufuran niscaya aku akan menginfakkan harta simpanan 
Ka'bah di jalan Allah, dan akan aku jadikan pintunya sejajar dengan tanah, 
dan aku memasukkan ke dalamnya hijir (hijir Isma'il)." 

AlBukhari meriwayatkan dari alAswad, ia berkata bahwa Ibnu az
Zubair pernah berkata kepadaku: '"Aisyah menyampaikan berita rahasia 
kepadamu, lalu apa yang disampaikannya kepadamu mengenai Ka'bah?" Al
Aswad menjawab: "'Aisyah pernah bercerita bahwa Nabi 0 pernah bersabda: 
"Ya 'Aisyah, kalau seandainya kaummu itu tidak berdekatan dengan masa 
mereka (Jahihyah) Ibnu azZubair mengatakan: 'Dengan kekufuran niscaya 
aku akan merobohkan Ka'bah, lalu kubuatkan dua pintu untuknya, satu pintu 
sebagai jalan masuk bagi orangorang, dan pintu lainnya menjadi jalan keluar 
mereka.'" Maka Ibnu azZubair pun mengerjakannya. (HR. AlBukhari). 

Dalam kitab Shahih Muslim, diriwayatkan dari 'Aisyah 1 ^ 5 , ia me
ngatakan bahwa Rasulullah bersabda kepadaku: "Seandainya kaummu itu 
tidak baru saja melepaskan kekufurannya, maka aku pasti akan membongkar 
Ka'bah dan akan aku bangun sesuai dengan pondasi Ibrahim. Sesungguhnya 
orangorang Quraisy ketika membangun Baitullah ini telah mengurangi pon
dasinya, dan aku juga akan membuatkan untuknya pintu keluar." (HR. Muslim). 

Masih menurut Imam Muslim, ia berkata bahwa, Muhammad bin 
Hatim memberitahunya dari Sa'id bin Mina', ia bercerita: "Aku mendengar 
'Abdullah bin azZubair berkata bahwa bibinya, yakni 'Aisyah , pernah 
memberitahuku, bahwa Rasulullah bersabda: 'Ya 'Aisyah, seandainya 
kaummu itu tidak baru saja lepas dari kemusyrikan, niscaya aku akan robohkan 
Ka'bah, lalu aku dekatkan ke tanah, dan kubuatkan untuknya satu pintu 
menghadap ke t imur dan satu pintu lainnya menghadap ke barat, lalu akan 
kutambahkan enam hasta dari hijir Isma'il. Karena kaum Quraisy telah me
nguranginya ketika membangun Ka'bah tersebut.'" (HR. Muslim). 

Kisah orangorang Quraisy membangun Ka'bah beberapa lama se
telah meninggalnya Ibrahim dan Lima tahun sebelum diutusnya Rasulullah 0. 

Ketika Rasulullah berusia tiga puluh lima tahun, beliau ikut memin
dahkan batu bersama orangorang Quraisy. 

Dalam kitab asSiirah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar menceritakan: 
"Ketika Rasulullah 0 berusia tiga puluh lima tahun, orangorang Quraisy ber
kumpul untuk merenovasi Ka'bah. Mereka ingin melakukan hal itu untuk mem
berikan atap pada bangunan Ka'bah tersebut. Sementara mereka takut meroboh
kannya. Padahal bangunannya ketika itu hanya berupa tumpukan batu yang 
sedikit lebih tinggi dari ukuran orang sedang berdiri. Lalu mereka bermaksud 
untuk meninggikan n ya dan memberinya atap. Hal itu mereka lakukan, karena 
ada beberapa orang yang mencuri simpanan Ka'bah yang berada di dalam 
sebuah sumur di dalam Ka'bah. Harta simpanan Ka'bah itu ditemukan pada 
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Duwaik maula (pelayan) Bani Malih bin 'Amr dari Kabilah Khuza'ah, maka 
orangorang Quraisy memotong tangannya. 

Pada saat yang sama ada sebuah kapal milik seorang pedagang dari 
Romawi terdampar di Jeddah. Kayukayunya pun mereka ambil untuk di
jadikan atap Ka'bah. Dan ketika itu, di Makkah terdapat seorang tukang kayu 
dari suku Qibti yang menyediakan berbagai keperluan yang mereka butuhkan 
untuk memperbaiki Ka'bah. 

Selanjutnya, kata Muhammad bin Ishaq, beberapa kabilah Quraisy 
mengumpulkan batu untuk membangun Ka'bah. Masingmasing kabilah 
mengumpulkan batubatu itu untuk mereka masingmasing, lalu mereka 
membangunnya. Ketika bangunan itu sampai pada bagian rukun, yaitu Hajar 
Aswad, terjadilah pertengkaran di antara mereka. Masingmasing kabilah ingin 
mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Sampai akhirnya mereka berdebat, 
saling adu mulut, dan bahkan bersiap untuk perang. 

Kemudian B anu Abdiddar mendekatkan mangkuk besar yang berisi 
darah, lalu mereka dan Banu 'Adi bin Ka'ab bin Lu'ay berjanji setia untuk mati, 
dan memasukkan tangan mereka ke dalam darah yang berada di dalam mang
kuk besar tersebut, dan mereka menamainya dengan sebutan HfJ—!i iiiJ". 

Orangorang Quraisy pun menunggu selama empat atau lima malam. 
Selanjutnya mereka berkumpul di masjid untuk memusyawarahkan dan me
nyelesaikan persoalan itu secara adil. 

Sebagian perawi mengatakan bahwa Abu Umayyah bin alMughirah 
bin 'Abdullah bin 'Amr bin Makhzum, yang saat iu adalah orang tertua di 
antara orangorang Quraisy mengatakan: "Hai sekalian kaum Quraisy, serah
kanlah persoalan yang kalian perselisihkan itu kepada orang yang pertama 
masuk dari pintu masjid ini, untuk selanjutnya memberikan keputusan di 
antara kalian." 

Maka mereka pun melakukannya, dan ternyata orang yang pertama kak 
masuk adalah Rasulullah 0 . Ketika melihat Rasulullah iSI, mereka pun berkata: 
"Inilah alAmin (orang yang terpercaya), kami menyetujui Muhammad ini." 

Setelah beliau bertemu mereka dan mereka pun menceritakannya kepada 
beliau, maka Rasulullah i& bersabda: "Ambillah sehelai kain untukku" Kemu
dian beliau dibawakan sehelai kain. Selanjutnya beliau mengambil Hajar Aswad 
dan meletakkan Hajar Aswad pada kain itu dengan tangannya. Dan setelah itu 
beliau berujar: "Hendaklah setiap kabilah memegang sisi kain, lalu angkatlah 
secara bersamaan." 

Mereka pun melakukannya sehingga ketika sampai pada tempatnya, 
Rasulullah 0 meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya sendiri pada tempat
nya semula. Setelah itu beliau membangun di atasnya. Sebelum diturunkan 
wahyu, orangorang Quraisy menyebut Rasulullah i|& dengan sebutan "al
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B 

Amin," kemudian mereka meneruskan pembangunan Ka'bah seperti yang 
mereka kehendaki. 

Selanjutnya Muhammad bin Ishaq menceritakan, pada masa Rasulullah §1 
Ka'bah itu berukuran delapan belas dzird (hasta), dan ditutupi dengan kain katun 
dari Mesir, kemudian setelah itu dengan kain wol hitam, dan yang pertama 
kali menutupinya dengan kain sutera adalah alHajjaj bin Yusuf. 

Berkenaan dengan hal tersebut penulis (Ibnu Katsir) katakan: "Bangunan 
Ka'bah itu tetap seperti yang dibangun oleh orangorang Quraisy hingga terbakar 
pada awal kepemimpinan 'Abdullah bin azZubair, setelah tahun 60 H. Dan 
pada akhir pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah, ketika mereka mengepung 
Ibnu azZubair, maka pada saat itu, Ibnu azZubair merobohkan Ka'bah ke 
tanah dan membangunnya kembali di atas pondasi yang dulu dibuat oleh 
Ibrahim &SSI. Ibnu azZubair memasukkan hijir (hijir Isma'il) ke dalam bangunan 
Ka'bah dan membuatkan pintu Ka'bah pada bagian t imur dan bagian barat 
yang bersentuhan dengan tanah. Sebagaimana hal itu didengarnya dari bibinya, 
Ummul Mukminin, 'Aisyah , dari Nabi 0 . Bangunan Ka'bah masih tetap 
demikian selama masa kepemimpinannya hingga akhirnya ia dibunuh oleh 
alHajjaj. Lalu ia mengembalikan Ka'bah itu ke bentuk semula atas perintah 
'Abdul Malik bin Marwan. 3 7 

Tetapi setelah Ka'bah berada dalam keadaan seperti itu, maka sebagian 
ulama memak ruhkan untuk di rubah dari kedaan itu. Sebagaimana disebutkan 
dari Amirul Mukminin, Harun arRasyid atau ayahnya alMahdi, bahwasanya 
ia pernah bertanya kepada Imam Malik mengenai perobohan Ka'bah dan pem
bangunannya kembali seperti apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Zubair. 

Maka imam Malik pun menjawab: "Ya Amirul Mukminin, janganlah 
engkau menjadikan Ka'bah Allah itu sebagai permainan para penguasa, tidak 
seorang pun yang bermaksud merobohkannya, melainkan Dia pasti meroboh
kannya." Akhirnya, Harun alRasyid tidak melakukan hal tersebut. 

Hal itu dinukil oleh Iyadh dan anNawawi. Dan wallabu a'lam Ka'bah 
itu masih terus seperti itu hingga akhir zaman hingga dirusak oleh Dzus Suwai 
qatain (yang memiliki dua betis yang lemah) dari Habasyah (Ethiopia). Sebagai
mana hal itu telah ditegaskan dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, 
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: 

( JA J££'Jj\ j'i u / J ) 

"Ka'bah itu akan dihancurkan oleh DzusSuwaiqatain dari Habasyah atau 
Ethiopia." (HR. AlBukhari dan Muslim). 

Dari Ibnu 'Abbas, Nabi W* bersabda: 

3 7 Baca cerita lengkapnya dengan segala keajaibannya dalam buku aslinya. 
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( Xjh*- \'jh*-1 hf*i\ aj ̂  i\r) 

"Seolaholah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki pengkor 
bengkok) yang melapas batu Ka'bah satu persatu." (HR. AlBukhari). 

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam Musnad, dari 'Abdullah 
bin 'Amr bin 'Ash <&>, katanya, aku pernah mendengar Rasulullah 0 bersabda: 

y y y y y y y 

( . a J j J u j A J b * l  ^ U>J&. ^ « M 1 «^l ij^'i 

"Ka'bah akan dirusak oleh DzusSuwaiqatain dari Habasyah (Ethopia), di
copotinya perhiasan Ka'bah, dan dilepas kiswahnya (penutupnya). Seolaholah 
aku menyaksikan DzusSuwaiqatain itu seorang berbadan kecil, botak, lagi 
berkaki pengkor (bengkok). Ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggis
nya." (HR. Imam Ahmad). 

Hal ini terjadi, wallahu a'lam, setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar, berdasar
kan riwayat dalam kitab Shahih Bukhari, dari Abu Sa'id alKhudri <$e>, ia men
ceritakan, Rasulullah bersabda: 

o J $y y ' 0 * 2 * O f * t y * s „ y y yo f»y A *'\\ * * ** *\* 

"Sesungguhnya Baitullah ini tetap akan dijadikan tempat menunaikan ibadah 
haji dan umrah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj." (HR. AlBukhari). 

Firman Allah M yang menceritakan do'a Ibrahim dan Isma'il 
4ifjpi t i ( a j j j T j i U) a J ZJL£ raisfy ^ ajj JSJ, £3 > 
"Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadaMu dan 

jadikanlah di antara anak cucu kami ummat yang tunduk patuh kepadaMu dan 
tunjukkanlah kepada kami caracara dan tempattempat ibadah haji kami, serta 
terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yangMahamenerima taubat lagi 
Mahapenyayang." Ibnu Jarir mengemukakan, maksud mereka berdua adalah, 
"Ya Allah, jadikanlah kami orang yang patuh kepada perintahMu, tunduk 
mentaatiMu, serta tidak menyekutukanMu dengan seorang pun di dalam 
ketaatan dan ibadah kami." 

Dan mengenai firman Allah Ta'ala: 4 2U j l ^ U l—s&Aj ^ "Jadikanlah 
kami berdua orang yang tunduk patuh kepadaMu, "Ibriu Abi Hatim meriwayat
kan dari 'Abdul Karim, ia mengatakan: "(Artinya), tulus ikhlas karenaMu." 

4 £JJ illli *i' Tla"i j ^ j £ "Dan jadikanlah di antara anak cucu kami ummat 
yang tunduk patuh kepadaMu," ia mengatakan: "Artinya, ummat yang tulus 
ikhlas." 

Ia juga meriwayatkan dari 'Ali bin Husain, dari Salam bin Abi Muthi'i, 
mengenai firmanNya: 4 J^~* r "Dan jadikanlah kami berdua orangorang 

L— 
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yang tunduk patuh," ia mengatakan: "Keduanya telah menjadi hamba yang 
tunduk patuh, tetapi dalam hal itu mereka meminta keteguhan." 

Mengenai firmanNya: 4 i i ! <SJ* C\ Tif,i ^ 3 £ "Dan jadikanlah di antara 
anak otot kami ummat yang tunduk patuh kepadaMu," asSuddi mengatakan: 
"Yang mereka maksudkan adalah bangsa Arab." 

Sedangkan Ibnu Jarir mengemukakan: "Yang benar, mereka itu men
cakup bangsa Arab dan selain mereka karena Bani Israil juga termasuk 
keturunan Ibrahim." Sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan: 
4 j ̂ J.JJ tj'j j i J b j j J ^ J ' iif J. y {y J') £ "Dan di antara kaum Musa itu terdapat 

satu ummat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan haq dan dengan 

yang haq itu mereka menjalankan keadilan." (QS. AlA'raaf: 159). 

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis katakan, bahwa apa yang dikata
kan oleh Ibnu Jarir ini tidak menafikan pendapat asSuddi karena pengkhususan 
bagi mereka (Bangsa Arab) di dalam do'a mrahim dan Isma'il itu tidak menafikan 
bagi orangorang selain bangsa Arab. Oleh karenanya, setelah itu Nabi Ibrahim 
berdo'a: 4 jn^ j i j «^  J ' j Cr»l2wi p4*^'3 £fc$* 1 yX VJj «£«£Jtj l—?3 £ 
'Ya Rabb kami utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri 
yang akan membacakan kepada mereka ayatayatMu, mengajarkan kepada mereka 
alKitab (alQuran) dan alHikmah (asSunnah)serta menyucikan mereka. "Dan 
yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Muhammad yang telah diutus 
kepada mereka^ sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 

4 14^ Y y»j Oi? J 1 » I / A ) I 3* £ "Dialah yang mengutus kepada kaum yang 
buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri." (QS. AlJumu'ah: 2) 
Namun demikian, hal itu tidak menafikan bahwa Nabi Muhammad 0 juga 
diutus kepada orangorang berkulit merah atau hitam, sebagaimana firman
Nya: 4 & J j - j y-4 [A J 8 > "Katakanlah: 'Wahai sekalian manusia, 
sesungguhnya aku adalah rasul Allah bagi kalian semua."' (QS. AlA'raaf: 158) 
Dan juga dalildalil qath'i (pasti) lainnya. 

Dan inilah do'a yang dipanjatkan oleh m rahim dan Isma'il # 3 , sebagai
mana yang diberitahukan Allah $k> mengenai hambahambaNya yang 
bertakwa dan beriman melalui firmanNya: 
4 Liiij ^s l lU Uumlj JcA iy 'j* $ v i £'j o y* yi> ^jJUij ^ "Dan orang
orang yang mengatakan: Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada Kami isteriisteri 
kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami 
imam bagi orangorang yang bertakwa." (QS. AlFurqan: 74) Hal ini sangat 
dianjurkan secara syari'at, karena di antara kesempurnaan cinta pada ibadah 
kepada Allah Ta'ala adalah keinginan agar keturunannya juga beribadah kepada 
Allah semata dengan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun. Oleh 
karena itu, Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim >&S1: 4 £11*1» J\ ¥ 
"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia." 
Baqarah: 124). Ibrahim berkata: 4 IS—HJ* '(y 3 l* "Dan saya mohon juga dari 
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keturunanku." Dia juga berfirman: 4 oyJUiJ i if*** J L ^ ' S/ ^ "JanjiKu ini tidak 
akan mengenai orangorang yang zhalim." (Q$. AlBaqarah: 124). Karena itu 
Nabi Ibrahim berdo'a: 4,}£»Sfi I ? " ? ^ ' j t* "ZX*« jauhkanlah aku beserta 
anak cucuku dari menyembah berhala. "'(QS' Ibrahim: 35). 

Dan dalam kitab Shahih Muslim, hadits yang diriwayatkan dari Abu 
Hurairah Nabi 0 bersabda: 

j j j j l C4j (,iPjl cAijI—sr cdJ*5\j j « ^1 AUP Ua&'l f aT ^y'l O l » 13) ) 
* -*•- 0 " 0 ' 0 0 ' ' „ ' 

(.«U j p o j pi\ 

"Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga 
hal, yaitu: shadaqah yang mengalir terus pahalanya, ilmu yang bermanfaat, 
atau anak shalih yang mendo'akannya." (HR. Muslim). 

Firman Allah Ta'ala berikutnya: 4 j r "Dan tunjukkanlah ke
pada kami caracara dan tempattempat ibadah haji kami. "Ibnu Juraij mencerita
kan, dari 'Atha', ia mengatakan: "(Artinya), perlihatkanlah dan ajarkanlah 
hal itu kepada kami." 

Masih mengenai firmanNya itu: 4 tfjl j r "Dan tunjukkanlah ke
pada kami caracara dan tempattempat ibadah haji kami " Mujahid mengatakan: 
4 l 2 w £ \JJ £ "(Artinya), tempattempat penyembelihan kurban kami." 

Abu Dawud athThayalisi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: 
"Sesungguhnya ketika diperlihatkan kepada Ibrahim beberapa perintah dalam 
ibadah haji, lalu ia dihalangi oleh syaitan pada saat berada di tempat Sa'i, lalu 
syaitan itu dikalahkan oleh Ibrahim. Kemudian Jibril berangkat bersamanya 
dan sampai di Mina, Jibril berkata kepadanya: 'Ini adalah tempat berkumpul
nya manusia. ' Dan ketika t iba di Jumratul 'Aqabah, ia kembali dihalang
halangi oleh syaitan, lalu ia melemparnya dengan tujuh batu kecil hingga 
akhirnya pergi. Kemudian Ibrahim dibawa ke Jumratul Wustha', dan ia pun 
dihalangi oleh syaitan lalu ia melemparnya dengan tujuh batu kecil hingga 
akhirnya syaitan itu pergi. Dan pada saat dibawa ke Jumratul Oushwa, lalu 
dihalangi pula oleh syaitan, maka ia melemparnya dengan tujuh batu kecil 
sehingga pergi. Kemudian Jibril membawa Ibrahim mendatangi tempat ber
kumpul (Muzdalifah). Jibril berkata: 'Ini adalah Masy'arul Haram.' Setelah 
itu ia dibawa lagi oleh Jibril ke 'Arafah. Jibril berkata: 'Inilah 'Arafah,' lalu 
Jibril bertanya: 'Apakah engkau sudah mengetahui semua itu?.' 

' J 
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Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, 
yang akan membacakan kepada mereka ayatayat Engkau, dan mengajarkan 
kepada mereka alKitab (alOuran) dan hikmah (asSunnab) serta menyuci
kan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mababijak
sana. (QS. 2:129) 

Allah M berfirman mengabarkan tentang kesempurnaan do'a Ibrahim 
untuk penduduk Tanah Haram (Makkah), di mana Ibrahim memohon agar 
Allah mengutus kepada mereka (penduduk Tanah Haram) seorang Rasul 
yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari keturunan Ibrahim. 
Do'a mustajab ini sesuai dengan takdir Allah 31 yang telah ditetapkan yakni 
penunjukan Muhammad $1 sebagai Rasul kepada orangorang yang buta huruf 
dan juga kepada ummat manusia secara keseluruhan serta bangsa jin. Sebagai
mana diriwayatkan Imam Ahmad, dari 'Irbadh bin Sariyah, Rasulullah i% 
bersabda: 

Vje-i tiiJJi J jb «tusk l/ Ji*IiJ yi\ J i j t'j^^ jlil—sJ 4>l jIp ) 

(•O>-J>- <W ^-^J tr 5 1 is* UJJJ <^ ^ flj^J ' r * ^ ! ^> 
s * ' * s •• * s 

"Sesungguhnya aku di sisi Allah ditetapkan sebagai penutup para Nabi, dan 
sesungguhnya Adam akan dilemparkan (diturunkan) ke tanahNya. Dan aku 
akan memberitahukan kepada kalian awal mula mengenai hal itu, yaitu do'a 
bapakku Ibrahim, berita gembira mengenai diriku yang disampaikan oleh 
'Isa, serta mimpi ibuku dalam tidurnya, demikian juga ibuibu para Nabi 
mereka bermimpi." (HR. Ahmad).* 

Selain itu, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Luqman bin Amir mem
beritahu kami, ia menceritakan, aku pernah mendengar Abu Umamah me
ngatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah "Ya Rasulullah, apakah 
yang pertama kali menjadi permulaan urusanmu (kerasulanmu)?" Beliau 
menjawab: "Do'a bapakku, Ibrahim, berita gembira yang disampaikan 'Isa 
mengenai kelahiranku, dan ibuku bermimpi bahwa dari dalam dirinya keluar 
cahaya yang menerangi istanaistana di Syam (Syiria)." 

Maksudnya, orang yang pertama kali menyebut dan mempublikasikan 
dirinya di tengahtengah ummat manusia adalah Ibrahim dan nama beliau 
masih terus disebutsebut dan populer di tengahtengah orang banyak, hingga 
Nabi Bani Israil, yaitu 'Isa putera Maryam pun menyebut dengan jelas namanya, 
yaitu ketika 'Isa berdiri di hadapan Bani Israil seraya berpidato, (sebagaimana 
yang terdapat dalam firman Allah ini): 

<y tjy ^yy «'ĵ i cs^a* L  J ^•XA* rv! f1 J - T - J ^\ r 
"Hai, Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenar
kan kitab (yang turun) sebelumku yaitu Taurat, dan menyampaikan kabar gembira 

Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh alAlbani dalam kitab Dha'iiful Jaami' (2091). •Ed 
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dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya 
Ahmad (Muhammad)."(QS. AshShaff: 6). 

Oleh karena itu dalam hadits di atas, Rasulullah menyebutkan dalam 
sabdanya: "Do'a bapakku Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan Tsa 
putera Maryam." 

Sedangkan sabda beliau: "Dan ibuku bermimpi menyaksikan dari 
dalam dirinya keluar cahaya yang menerangi istanaistana di Syam (Syiria)." 
Ada yang mengatakan, yaitu mimpi ibu Nabi Muhammad $h ketika sedang 
mengandungnya. Kemudian mimpi itu diceritakannya kepada kaumnya 
sehingga tersiar dan populer di tengahtengah masyarakat. Hal itu merupakan 
permulaannya. Dan pengkhususan Syam (Syria) sebagai wilayah yang diterangi 
cahaya adalah menunjukkan kejayaan agama dan kenabiannya hingga di negeri 
Syam itu. Oleh karena itu negeri Syam pada akhir zaman menjadi benteng 
bagi Islam dan para penganutnya. Dan di sana pula Tsa putera Maryam di
turunkan, di mana ia turun di Damaskus, pada menara timur yang berwarna 
putih. Diriwayatkan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim bahwa 
Rasulullah i% bersabda: 

'Atit °J**ij <.°J$& 'J*mv*T&l ' t > ^ c s — ^ 'c?j*'b j * w v t * J 0 * I) 
« * , | I ^ B ) I \ , f Q % ?X 

"Segolongan dari ummatku akan senantiasa muncul membela kebenaran. 
Mereka tidak peduli dengan orangorang yang menghina mereka dan juga 
orangorang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah (hari 
Kiamat), sedang mereka tetap dalam keadaan seperti itu (membela kebenaran)." 
(HR. AlBukhari dan Muslim). 

Sedangkan dalam kitab Shahih alBukhari disebutkan: 

"Sedangkan mereka berada di Syam." 

Dan firman Allah Ta'ala: 4 —^«'«j j ^ "Dan mengajarkan alKitah 
kepada mereka,"yaitu alQuran. 4 «̂ «Jij £ "DanalHikmah,"yakni asSunnah. 
Demikian dikemukakan oleh alHasan alBashri, Qatadah, Muqatil bin Hayan, 
Abu Malik, dan lainlainnya. 

Ada juga yang menafsirkan "alhikmah" dengan pemahaman terhadap 
agama. Dan hal itu tidak ada perbedaannya. 

FirmanNya: 4 rfcOj ¥ "Dan menyucikan mereka." 'Ah bin Abi Thalhah 
menceritakan dari Ibnu 'Abbas: "Yakni ketaatan kepada Allah Ta'ala dan tulus 
ikhlas karenaNya." 

Mengenai firmanNya: 4 '<-~>\—S&l '*A^*i 'j ^ "Yang mengajarkan 
kepada mereka alKitah dan alHikmah," Muhammad bin Ishaq mengatakan: 
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"Yaitu yang mengajarkan kebaikan, lalu mereka pun mengerjakannya. Juga 
mengajarkan kepada mereka tentang keburukan, lalu mereka menjahuinya. 
Serta memberitahukan tentang keridhaan Allah Ta'ala terhadap mereka jika 
mereka mentaatiNya, sehingga mereka memperbanyak berbuat taat kepada
Nya dan menjauhi segala maksiat yang dimurkaiNya." 

Sedangkan firmanNya: 4 L£kJi jjjiJl iL?) ^ "Sesungguhnya Engkau 
Mahaperkasa lagiMahabijaksana." Artinya, Dialah al'Aziz, yaitu yang tidak 
dikalahkan oleh sesuatu apa pun, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 
Dialah alHakim, yang Mahabijaksana dalam segala perbuatan dan ucapan
Nya. Sehingga Dia akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, karena 
pengetahuan, kebijakan dan keadilanNya. 

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, kecuali orang yang mem
perbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan 
sesungguhnya dia di akhirat benarbenar termasuk orang yang shalih. (QS. 
2:130) Ketika Rabbnya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim 
menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam." (QS. 2:131) Dan 
Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anakanaknya, demikian pula 
Ya'kub. (Ibrahim berkata): "Hai anakanakku! Sesungguhnya Allah telah 
memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam me
meluk agama Islam." (QS. 2:132) 

Allah 'M berfirman sebagai bantahan terhadap orangorang kafir atas 
berbagai bid'ah yang mereka adaadakan berupa syirik kepadaNya, yang ber
tentangan dengan agama Ibrahim, khalilullah (kekasih Allah), dan imam orang
orang yang hanif(Wmis). Ia telah memurnikan tauhid kepada Rabbnya, Allah M. 
Maka ia tidak pernah menyeru Ilah selain Dia, tidak pula ia menyekutukan
Nya meski hanya sekejap mata, serta ia berlepas diri dari setiap sesembahan 
selain diriNya. Namun sikap Ibrahim ditentang oleh kaumnya, bahkan hingga 
ia pun berlepas diri dari ayahnya sendiri. Ibrahim berkata: 
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- - - - - - *• * 

"Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutu
kan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan 
langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan bukanlah 
aku termasuk orangorang yang mempersekutukan Rabb." (QS. AlAn'aam: 
7879). 

Oleh karena itu, Allah $1 berfirman: 
4 i l ^ I i i l , J, V! * ^ J CY J ^ "Dan tidak ada yang benci kepada agama 
Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri." Artinya, men
zhalimi dirinya sendiri dengan kebodohannya itu dan buruknya perhatian 
mereka dengan meninggalkan kebenaran dan memilih kesesatan. Mereka 
menyalahi jalan orang yang sudah dipilih Allah 3$» di dunia untuk memberi 
petunjuk dan bimbingan dari sejak masa mudanya hingga ia (Ibrahim) dijadikan 
Allah sebagai khalil (kekasih)Nya. Dan di akhirat kelak, ia termasuk orang
orang yang shalih dan bahagia. 

Maka orang yang meninggalkan jalan dan agamanya lalu mengikuti 
jalan kesesatan, maka adakah kebodohan yang lebih parah darinya? Atau 
adakah kezhaliman yang lebih berat darinya? Sebagaimana firman Allah 
Ta'ala: 4 j l J a * JUW i J ^ 1 1̂ ^ "Sesungguhnya kemusyrikan (menyekutukan Allah) 
itu benarbenar merupakan kezhaliman yang sangat besar." (QS. Luqman: 13). 

Abui 'Aliyah dan Qatadah mengatakan: "Ayat ini turun berkenaan 
dengan orangorang Yahudi yang membuat cara baru yang bukan dari sisi 
Allah serta menyalahi agama Ibrahim." Yang mendukung kebenaran tafsiran 
ini adalah firman Allah Ta'ala: 

^ L J I JJ\'oi cjfj&'cs i r t f t y OLi LU. O L ^ ^ %fa£% &£iU*Q > 

i o^'A 'j) *0 'P* 'iA y i^tfO* 
"Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetap, 
ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekalikal 
bukanlah dia termasuk golongan orangorang musyrik Sesungguhnya orang yang 
paling dekat kepada Ibrahim adalah orangorang yang mengikutinya dan Nabi 
ini (Muhammad), serta orangorang yang beriman (kepada Muhammad). Dan Allah 
adalah pelindung seluruh orangorang yang beriman." (QS. Ah Tmran: 6768). 

FirmanNya: 4 t/J Jvi jX>f «£ # \ > "Ketika Rabbnya 
berfirman kepadanya: 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab: 'Aku tunduk patuh 
kepada Rabb semesta alam."' Maksudnya, Allah Ta'ala menyuruhnya untuk 
ikhlas, tunduk, dan patuh kepadaNya. Maka Ibrahim pun memenuhi perintah 
itu sesuai dengan syari'at dan ketetapanNya. 
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Sedangkan firmanNya selanjutnya: 4 C1 y** j p*\'J$n <J*j 'j r "Dan 
Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anakanaknya, demikian pula 
Ya'qub." Artinya, Ibrahim telah mewasiatkan agama ini, yaitu Islam. Atau 
dhamir (kata ganti) itu kembali kepada kalimat yang tersebut dalam firman
Nya: 4 !!&JI—iJl U'y cl£1 £ tunduk patuh kepada Rabb semesta alam." 
Karena kesungguhan mereka memeluk Islam dan kecintaan mereka kepadanya, 
mereka benarbenar memeliharanya sampai saat wafatnya. Dan mereka pun 
mewasiatkannya kepada anak cucu mereka yang lahir setelah itu. Sebagaimana 
firman Allah 3fe: 4 *^ J «s»1* * ^ j r "Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat 
tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya." (QS. AzZukhruf: 28). 

Dan firman Allah 4 ' O r * ' J ^1 'JP* fa ^ U \f& r 
"Ibrahim berkata: 'Hai anakanakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama 
ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama 
Islam."' Artinya, berbuat baiklah kalian ketika menjalani kehidupan ini, dan 
berpegang teguhlah pada agama ini, niscaya Allah Ta'ala akan menganugerah
kan kematian kepada kalian dalam keadaan itu (dalam Islam), karena sering 
kali seseorang meninggal dunia dalam agama yang diyakininya dan dibangkitkan 
dalam agama yang dianutnya hingga meninggal. Dan Allah telah menggariskan 
sunnahNya, bahwa siapa yang menghendaki kebaikan akan diberi taufik dan 
dimudahkan baginya oleh Allah, dan siapa berniat kepada kebaikan, maka 
akan diteguhkan padaNya. 

Yang demikian itu tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan da
lam hadits shahih, di mana Rasulullah 0 bersabda: 

" 4 9 * * ' ' ^ * 
J c ' • \" ' . © f . / . i , . / c o / / A s O s , e * t ' » ' - &' f . l © f L ' ' L ' • 'T I • * * 14 

i H f j  5 J ' t 1 * ^! fe> ^ ° P°> J* " U J r t J l J * 1 J*** J***5 ' J ^ y 1 °1 ) 

J* t J l 3 l JSbl J^Ju J J J Jir j l l h(i .$&4 j& J i l J ^ i csJtirfl 4 * 

X «• S f * * S * * * «* 

S S s * S ' * ' * 

"Sesungguhnya seseorang itu benarbenar mengerjakan amalan penghuni Surga, 
hingga jarak antara dirinya dengan Surga tinggal satu depa atau satu hasta, 
tetapi ia didahului oleh kitab (yang berada di Lauhul Mahfuzh: catatan takdir), 
maka ia pun mengerjakan amalan penghuni Neraka, sehingga ia pun masuk 
Neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu benarbenar mengerjakan amalan 
penghuni Neraka hingga antara dirinya dengan neraka tinggal satu depa atau 
satu hasta, tetapi ia didahului oleh kitab. Maka ia pun mengerjakan amalan 
penghuni Surga hingga ia pun masuk Surga." (Muttafaq 'alaih). 

Karenanya dalam beberapa riwayat lain, hadits tersebut berbunyi sebagai 
berikut: 
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"Seseorang mengerjakan satu amalan yang tampak oleh orang lain sebagai amalan 
penghuni Surga, dan ia mengerjakan suatu amalan yang tampak oleh orang 
lain sebagai amalan penghuni Neraka." 

Dan Allah Ta'ala sendiri telah berfirman dalam surat yang lain: 
" ' ii ' i" i' 'i ' ' i *f' " A\ "*''' '• " ' !i ' i* ' ' V \' f'' i*f' i. 

/ • j ! . 33f , t , ' 

"Adapun orang yang memberikan (hartanya dijalan Allah) dan bertakwa, dan 
membenarkan adanya pahala yang terbaik (Surga), maka Kami kelak akan me
nyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orangorang yang bakhil dan 
merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami 
akan menyiapkan bagi mereka (jalan) yang sukar." (QS. AlLail: 510). 

Adakah kamu hadir ketika Ya'kub kedatangan (tandatanda) maut, ketika ia 
berkata kepada anakanaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku". Me
reka menjawab: "Kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyang
mu, Ibrahim, Isma'il, dan Ishaq, (yaitu) Rabb YangMahaesa dan kami hanya 
tunduk kepadaNya." (QS. 2:133) Itu adalah ummat yang lalu; baginya apa 
yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan 
kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah me
reka kerjakan. (QS. 2:134) 

Allah M berfirman sebagai hujjah atas orangorang musyrik Arab dari 
anak keturunan Isma'il dan juga atas orangorang kafir dari keturunan Israil 
yaitu Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim f&Bl, bahwa ketika kematian menjemput
nya, Ya'qub berwasiat kepada anakanaknya supaya beribadah kepada Allah 
semata, yang tiada sekutu bagiNya. Ya'qub berkata: 
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4 J^LUlj jis»ljJl i ^^* *Jjj i i^ l 1 ̂ u V*"*i>* ^ J ^ " ^7 "Apa yang 
kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab: 'Kami akan menyembah Ilahmu 
dan Ilah nenek moyangmu, Ibrahim, Isma 'U, dan Ishaq."' Hal ini termasuk bab 
taghlib (penyamarataan), karena sebenarnya Ismail adalah paman Ya'qub. 

AnNahhas mengatakan: "Masyarakat Arab biasa menyebut paman 
dengan sebutan ayah." Seperti yang dinukil oleh alQurthubi. 

Ayat ini juga dijadikan dalil orangorang yang menjadikan kedudukan 
kakek sebagaimana kedudukan ayah sehingga keberadaannya menghalangi 
(menutupi) saudarasaudara dalam memperoleh harta warisan. Sebagaimana 
hal ini merupakan pendapat Abu Bakar ashShiddiq, yang diriwayatkan oleh 
Imam alBukhari, dari jalan Ibnu 'Abbas dan Ibnu azZubair. Kemudian al
Bukhari mengatakan: "Dan tidak ada yang menyelisihi pendapat itu. Dan itu 
pula yang menjadi pendapat 'Aisyah, Ummul mukminin." 

Hal itu juga dikemukakan oleh alHasan alBashri, Thawus, dan 'Atha' 
juga merupakan pendapat Abu Hanifah serta beberapa ulama Salaf dan Khalaf. 
Sedangkan Malik, asySyafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa bapak berbagi 
dengan para saudara dalam warisan. Pendapat ini diriwayatkan pula dari 'Umar 
bin alKhaththab, 'Utsman bin 'Affan, 'Ah bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid 
bin Tsabit, dan sekelompok ulama Salaf dan Khalaf, serta menjadi pilihan dua 
Sahabat Abu Hanifah, yaitu alQadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. 
Dan untuk penetapan masalah ini perlu ada pembahasan khusus. 

Firman Allah 3&: 4 i$Jj £ "(Yaitu) Ilah yang Mahaesa." Artinya, 
kami mengesakan dalam penghambaan kepadaNya dan tidak menyekutukan
Nya dengan sesuatu apapun. 4 oJllS '*) J*J'j £ "Dan hanya kepadaNyalab kami 
berserah diri." Maksudnya, kami benarbenar taat dan tunduk, sebagaimana 
firmanNya: 4 ^J>»J 4 j l # j L _ P > ot jLJ^Jl j, J ± . f % > "Padahal 
kepadaNya segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan 
suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan." (QS. Ah 
'Imran: 83). 

Islam adalah agama seluruh nabi, meskipun syari'at mereka berbeda dan 
manhaj mereka pun berlainan. Firman Allah Ta'ala: 
4 ojiiu tff "5fl ii\ V '*H 4\ J r  j cr ®& cr t i j > "Dan Kami tidak me
ngutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya, 
bahwasanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya melainkan Aku, maka ber
ibadahlah kepadaKu." (QS. AlAnbiyaa':25). 

Cukup banyak ayatayat alQuran dan juga haditshadits Rasulullah W» 
yang membahas masalah ini, di antaranya sabda beliau: 

"Kami para Nabi adalah anakanak yang berlainan ibu, sedang agama kami 
adalah satu." (HR. AlBukhari, Muslim dan Abu Dawud.). 
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Firman Allah Ta'ala: 4 o l i  Ivi iif i l i i £ '7f« adalah ummat yang telah 
lalu." Artinya telah lewat, 4 '<£~S 6 ,.£Jj L J l i ' L̂ J ̂  "Baginya apa yang telah 
diusahakannya dan bagi kamu apa yang telah kamu usahakan." Maksudnya, 
sesungguhnya pengakuan kalian sebagai anak keturunan umat yang terdahulu 
yaitu para Nabi dan orangorang shalih tidak akan memberi manfaat jika 
kalian tidak berbuat kebaikan yang menguntungkan diri kalian sendiri, karena 
amal perbuatan mereka itu untuk diri mereka sendiri dan amal perbuatan 
kalian untuk diri kalian sendiri. 4 & 1 y* Cs j y \ L s Vj £ "Dan kamu tidak 
akan diminta pertanggungjawaban mengenai apa yang telah mereka kerjakan." 

Mengenai firman Allah Ta'ala: 4 ^ ^ t '<i& \* "Itu adalah ummat 
yang telah lalu, "Abui 'Aliyah, Rabi' bin Anas, dan Qatadah mengatakan: "Yakni 
Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya." Oleh karena itu dalam 
sebuah atsar disebutkan: 

( Aj ^J-J ^ AU* 4 j U a j l j» ) 

"Barangsiapa yang lambat dalam beramal, maka tidak dapat dipercepat oleh 
nasab keturunannya."3 8 

Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi 
atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah: "Tidak, melain
kan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) 
dari golongan orang musyrik." (QS. 2:135) 

Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas,'Abdullah bin 
Shuriya alA'war pernah berkata kepada Rasulullah iH: "Petunjuk itu tidak 
lain adalah apa yang menjadi pegangan kami. Karena itu, hai Muhammad, ikuti
lah kami, niscaya engkau mendapat petunjuk." Orangorang Nasrani juga me
ngatakan hal yang sama kepada beliau, maka Allah iH akhirnya menurunkan 
firmanNya: 4 ' j ^ p Jy—y ^ 1 yy 1 y^'j £ "Dan mereka berkata: 'Hendaklah 
kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat 
petunjuk."" 

3 8 Atsar ini dapat juga mencakup hadits marfu', karena diriwayatkan pula oleh Imam Muslim 
sebagai hadits marfu', dari Abu Hurairah dalam sebuah hadits yang panjang. 
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Dan firmanNya berikutnya: $ '^'y), "Katakanlah, Tidak, 
tetapi (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus." Artinya, kami tidak mau 
mengikuti apa yang kalian serukan, yaitu memeluk agama Yahudi dan Nasrani, 
tetapi sebaliknya, kami mengikuti 4. ^ £ "Agama Ibrahim yang 
hanif," artinya, yang lurus. Demikian dikatakan Muhammad bin Ka'ab al
Cjurazhi dan 'Isa bin Jariyah. Dan Khushaif meriwayatkan dari Mujahid, ia 
mengatakan: " (Hanif \>exarii) ikhlas." 

Sedangkan menurut riwayat dari Ibnu 'Abbas, hanif berarti mengerja
kan ibadah haji. Demikian juga yang diriwayatkan dari alHasan alBashri, 
adhDhahhak, 'Athiyyah, dan asSuddi. 

Mujahid dan Rabi' bin Anas mengemukakan, hanif berarti mengikuti. 
Sedangkan Abu Qilabah mengatakan: "AlHanif adalah orang yang beriman 
kepada para Rasul secara keseluruhan, dari pertama hingga yang terakhir." 

Dan Qatadah menuturkan: "AlHanifiyyah" berarti Syahadat La ilaha 
illallah (kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi 
melainkan Allah). Tercakup pula di dalamnya diharamkannya menikahi ibu 
kandung, anakanak kandung perempuan, para bibi dari pihak ibu, dan para 
bibi dari pihak ayah, serta segala yang diharamkan oleh Allah Dan tercakup 
pula pelaksanaan khitan. 

^ V * ^ " ^ * y s- s' 

Katakanlah (hai orangorang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan 
apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, 
Isma'il, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan ke
pada Musa dan 'Isa serta apa yang diberikan kepada Nabinabi dari Rabb
nya. Kami tidak membedabedakan seorang pun di antara mereka dan kami 
hanya tunduk patuh kepadaNya." (QS. 2:136) 

Allah Ta'ala membimbing hambahambaNya yang beriman untuk se
nantiasa beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka melalui Rasul
Nya, Muhammad i$l secara rinci, serta apa yang diturunkan kepada para Nabi 
yang terdahulu secara global. Allah Ta'ala telah menyebutkan beberapa nama 

li 
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Rasul, menyebutkan secara global Nabinabi lainnya. Dan hendaklah mereka 
tidak membedabedakan salah satu di antara mereka, bahkan hendaklah mereka 
beriman kepada seluruh Rasul, serta tidak menjadi seperti orang yang difirman
kan oleh Allah Ta'ala: 

It* ' " t t ' >' . •' 1 .e?<* i ' t • > ! \„ \' '' * i ' i - ' ' ' . f ' . ' ' ' V 
i J J J i <JS*ISJ O> yj Ja*?. j '>jj J***\>. j*y' o yynj ^-*jj j* yy"- ^' ^y^-J-1 r ' * * * * * * " ''  ' 

4 ui- jjyisCii 'A iur/ : C 

"Sesungguhnya orangorang yang kafir kepada Allah dan RasulrasulNya, dan ber
maksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan RasulrasulNya 
dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir ter
hadap sebagian (lainnya).' Serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambd 
jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orangorang 
yangkafirsebenarbenarnya.''(QS. AnNisaa': 150151). 

Dalam kitab Shahih Bukhari diriwayatkan, dari Abu Hurairah ia 
mengatakan, para Ahlul Kitab itu membaca Kitab Taurat dengan menggunakan 
bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan menggunakan bahasa Arab untuk 
orangorang yang memeluk agama Islam, maka Rasulullah i% bersabda: 

"Janganlah kalian membenarkan Ahlul Kitab dan jangan pula kalian mendusta
kan mereka, namun katakanlah, Kami beriman kepada Allah dan apa yang di
turunkanNya." (HR. AlBukhari). 

Muslim, Abu Dawud, dan anNasai, meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, 
bahwa Rasulullah §fr dalam mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sebelum 
shalat Subuh, lebih sering membaca (pada rakaat pertama) ayat: 

i—£i» £ "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturun
kan kepada kami." (QS. AlBaqarah: 136) dan pada rakaat kedua membaca: 
4 J^lHJ b b *iib &\f. $ "Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa 
sesungguhnya kami adalah orangorang yang berserah diri." (QS. Ali 'Imran: 52). 

AlKhalil bin Ahmad dan juga lainnya mengatakan: "AlAsbath di 
kalangan Bani Israil adalah seperti kabilahkabilah yang ada di tengah mereka." 

Imam alBukhari mengatakan: "AlAsbath adalah kabilahkabilah 
Bani Israil." 

Hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan alAsbath di sini 
adalah sukusuku Bani Israil dan wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala kepada 
para Nabi yang ada dari kalangan mereka. 

'A\^»]ai'i ^ "Dan mereka Kami Dan Allah M berfirman: 4 
bagi menjadi dua belas suku." (QS. AlA'raaf: 160). 
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AlC^urthubi mengemukakan: "Mereka disebut " i ' P-Sfi" diambil 
dari kata "J*—Jl" (berurutan), jadi mereka itu merupakan kelompok. Ada juga 
yang mengatakan, "i»tL_I.fyl" dari kata "W. !.,»" yang berarti pohon, artinya 
mereka itu banyak bagaikan pohon. Bentuk tunggalnya yaitu "ikL"." 

M i i d mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepada
Nya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, 
sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah 
akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Mahamendengar 
lagi Mahamengetahui. (QS. 2:137) Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih 
baik shibghahnya daripada Allah?Dan hanya kepadaNyalah kami me
nyembah. (QS. 2:138) 

Allah $g berfirman: "Jika mereka beriman,"yaitu orangorang kafir 
dari kalangan Ahlul Kitab dan juga yang lainnya "Kepada apa yang kamu 
imani," hai orangorang yang beriman, yaitu iman kepada semua Kitab Allah, 
para RasulNya, serta tidak membedakan antara satu Nabi dengan Nabi lain
nya, 4 O^*1 J J » i £ "Niscaya mereka telah mendapat petunjuk." Artinya, jika 
demikian niscaya mereka berada dalam kebenaran dan memperoleh jalan 
menuju kepadaNya. 4 'Jy ^lj £ "Dan jika mereka berpaling " yaitu dari ke
benaran menuju kepada kebatilan setelah adanya hujjah atas diri mereka: 
4 <&! (U J I — , j 'A \—1?J> £ "Sesungguhnya mereka berada dalam per

musuhan (dengan kamu), maka sesungguhnya Allah akan memelihara kamu 
dari mereka." Artinya, Allah Ta'ala akan menolongmu dari mereka serta 
memenangkanmu atas mereka. 4 Ll^1 ^ y 0 £ "Dan Dialah yang Maha
mendengar lagi Mahamengetahui." 

Sedangkan mengenai firmanNya: 4. i i ^ — » ^ "Shibghah Allah," adh
Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, yaitu, "Agama Allah." Hal senada 
diriwayatkan dari Mujahid, Abu 'Aliyah, 'JJkrimah, Ibrahim, alHasan alBashri, 
Qatadah, adhDhahhak, 'Abdullah bin Katsir, 'Athiyah al'Aufi, Rabi' bin 
Anas, asSuddi dan lainlainnya. 
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Penggunaan Shibghatullak ini dimaksudkan sebagai dorongan (semangat) 

seperti yang terdapat dalam firmanNya: "Fitratallah." maksudnya, hendaklah 
kalian berpegang teguh kepadanya. 

Sebagian ulama berpendapat, hal itu dimaksudkan sebagai badai (peng
ganti) bagi firmanNya: 4 *^ £ "Millah (agama)Ibrahim." 

Sedangkan Sibawaih mengemukakan, kata itu merupakan mashdar yang 
ditekankan dan berfungsi memberikan keterangan bagi firman Allah sebelum
nya: 4 £ "Kami beriman kepada Allah,"(QS. AlBaqarah: 136) seperti 
firmanNya: ^ &i A ^ J ^ "Allah telah membuat satu janji." (QS. AnNisaa': 122). 
Wallahu a'lam. 

\'.< 'A''A. 'r 

Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, 
padahal Dia adalah Rabb Kami dan Rabb Kamujoagi kami amalan kami, 
bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadaNya kami mengikhlaskan hati." 
(QS. 2:139) ataukah kamu (hai orangorang Yahudi dan Nasrani) mengata
kan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishag, Ya'kub dan anak cucunya, adalah pe
nganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah: "Apakah kamu yang lebih 
mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang 
yang menyembunyikan syahadah (persaksian) dari Allah yang ada padanya?" 
Dan Allah sekalikali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:140) 
Itu adalah ummat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan 
bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggung
jawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. (QS. 2:141) 

Allah M berfirman dalam rangka membimbing NabiNya, Muhammad 
$b untuk menolak perdebatan orangorang musyrik: 4^ J j j h "Kata
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karilah: 'Apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah."' Artinya, 
kalian mendebat kami mengenai pengesaan Allah, ketulusan ibadah serta ketun
dukpatuhan kepadaNya, mengikuti semua perintahNya, dan menjauhi semua 
laranganNya. 4 jUsjj j* 3 ̂  "Padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabbmu." 
Yaitu Rabb yang mengatur dan mengurus diri kami dan juga kalian, hanya 
Dialah yang berhak atas pemurnian ibadah, tiada sekutu bagiNya. 

11 > f t * t g *• 

4 'p>i\—'*\ 1&3 iliilii T3j £ "Bagi kami semua amalanamalan kami dan 
bagimu amalanamalan kamu. "Artinya, kami berlepas diri dari kalian dan apa 
yang kalian sembah, dan kalian juga lepas dari kami. Sebagaimana firmanNya 
dalam ayat yang lain: 
4 0JUJ* UJ. c l J y ' I—il3 J I P I W ji>l»P 1^3 u r ^ * yr—' ^ ^ 0 f 7*^* 
mereka mendustakanmu, maka katakanlah: 'Bagiku amalku dan bagimu amal
mu. Kamu terlepas dari apa yang aku kerjakan dan aku pun terlepas dari apa 
yang kamu kerjakan."' (QS. Yunus: 41). 

Dan dalam surat alBaaarah ini, Allah iJtl berfirman: 
4 o Jalkl Jj 'JJj l>Jil*i 1 S J 3 t̂ 1**1 ^3 ^ "Bagi kami semua amalanamalan kami 
dan bagimu semua amalanamalanmu dan hanya kepadaNya kami mengikhlas
kan hati "Artinya, kami berlepas diri dari kalian sebagaimana kalian berlepas 
diri dari kami, dan hanya kepadaNya kami mengikhlaskan hati, yaitu dalam 
beribadah dan menghadapkan diri. 

Kemudian Allah Ta'ala mengingkari pengakuan mereka bahwasanya 
Ibrahim serta para Nabi yang disebutkan sesudahnya, alAsbath menganut 
agama mereka, baik agama Yahudi ataupun agama Nasrani, dan juga Dia ber
firman: 4 r' r^11*^' J» ¥ "Katakanlah: 'Apakah kamu yang lebih mengetahui 
ataukah Allah?'" Maksudnya, tetapi Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, dan 
Dia telah memberitahukan bahwa mereka bukan penganut agama Yahudi 
atau Nasrani, sebagaimanafirmanNya: 
4 ' o £ ' y o\—f&'j lisi jl—S" ̂ 3 MC**' ^3 (*»yn r*1^! ¥ "Ibrahim 
bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi ia adalah 
seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekalikali bukanlah dia 
termasuk golongan orangorang musyrik." (QS. Ali Tmran: 67). 

Dan firman Allah selanjutnya: 4 j—^ ^ J» 1 *; ^3 ¥ "Dan Allah 
sekalikali tiada lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.* Yang demikian itu 
merupakan ancaman yang sangat keras. Yakni bahwa ilmu Allah Ta'ala me
liputi semua amal perbuatan kalian dan Dia akan memberikan balasan atasnya. 

Lebih lanjut Dia berfirman: 4 >J* i & £ "Itu adalah ummat yang 
telah lalu." Maksudnya, mereka telah lewat. 4 ^ ̂ 3 ^ ̂  ^ "Bagi
nya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang telah kamu usahakan." 
Maksudnya, bagi mereka amal perbuatan mereka dan bagi kalian pula amal 
perbuatan kalian. 4 &y**i1 y^ ^y^ ^3 \* "Dan kamu tidak akan dimintai 
pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan." Pengakuan kalian 
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sebagai anak keturunan mereka tidak akan berguna bagi kalian tanpa meng
ikuti mereka. Dan janganlah kalian tertipu dengan sekedar mengaku bernasab 
kepada mereka, kecuali jika kalian mentaati perintahperintah Allah, sebagai
mana yang telah mereka lakukan, juga mengikuti para RasulNya yang diutus 
untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Karena barangsiapa 
yang kafir terhadap salah satu Nabi, berarti ia telah kafir terhadap seluruh 
Rasul, apalagi kepada penghulu para Nabi, penutup para Rasul dan utusan 
Rabb semesta alam, kepada seluruh para mukallaf dari bangsa manusia dan 
juga jin. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan Allah kepada beliau, juga 
kepada seluruh Nabi Allah. 

Orangorang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: "Apakah 
yang memalingkan mereka (ummat Islam) dari kiblatnya (Baitul Magdis) 
yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan 
Allablah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang di
kehendakiNya ke jalan yang lurus" (QS. 2:142) Dan demikian (pula) Kami 
telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar 
kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) 
& menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menjadikan kiblat 
yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya 
nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh 
(pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orangorang yang 
telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyianyiakan iman
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mu. Sesungguhnya Allah Mahapengasih lagi Mahapenyayang kepada manusia. 
(QS. 2:143) 

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sufaha' di sini 
adalah orangorang musyrik Arab. Demikian dikemukakan azZajaaj. Ada 
juga yang mengatakan: "Yaitu para pendeta Yahudi," demikian kata Mujahid. 
Sedangkan asSuddi mengemukakan: "Yang dimaksudkan adalah orangorang 
munafik." Namun, ayat tersebut umum mencakup mereka secara keseluruhan. 
Wallahu a'lam. 

Imam alBukhari meriwayatkan, dari alBarra' bahwa Rasulullah i% 
mengerjakan shalat dengan berkiblat ke Baitul Maqdis selama enam belas atau 
tujuh belas bulan. Dan beliau senang jika kiblatnya mengarah ke Baitullah. 
Shalat yang pertama kali beliau kerjakan dengan menghadap Ka'bah adalah 
shalat Ashar. Beberapa orang ikut mengerjakan shalat bersama beliau. Ke
mudian salah seorang yang ikut mengerjakan shalat itu keluar, lalu ia melewati 
orangorang yang sedang mengerjakan shalat di masjid dalam keadaan ruku'. 
Maka ia pun berkata: "Demi Allah, aku telah mengerjakan shalat bersama 
Nabi 0 dengan menghadap Makkah." Maka orangorang pun berputar meng
hadap ke Baitullah. Dan ada orangorang yang meninggal lebih awal sebelum 
kiblat dirubah ke Baitullah, yaitu beberapa orang yang te rbunuh (dalam 
perang), maka kami tidak tahu bagaimana pendapat kami mengenai mereka. 
Maka pada saat itu Allah menurunkan firmanNya: 
4 JL~-J ZJJO 3>l o\ jl&tfij* ^ o\f £ "Dan Allah tidak akan menyia
nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Mahapengasih lagi Mahapenyayang kepada 
manusia." (Diriwayatkan Imam alBukhari sendiri dengan lafazh di atas) Hadits 
ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalan yang berbeda. 

Muhammad bin Ishak meriwayatkan, dari alBarra', bahwa Rasulullah 0 
pernah mengerjakan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis dan beliau 
banyak mengarahkan pandangan ke langit menunggu perintah Allah Ta'ala. 
Maka Allah Ta'ala pun menurunkan: 

• I I ' a ''t t* f" t S • " 

4 >\'j—*xi\ J^rJ....'.}\ yki iif*J JS* ' *4* itXJ'yli » U_Jl ^ i j C_. Li.7 ij'J Ji ^ 

"Sesungguhnya Kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sung
guh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah 
wajahmu ke arah Masjidilharam." (QS. AlBaqarah: 144) Lalu beberapa orang 
dari kalangan kaum muslimin mengatakan: "Kami ingin andaikata diberitahu
kan kepada kami mengenai orangorang yang telah meninggal dunia dari kami 
sebelum kami menghadap ke kiblat (Ka'bah) dan bagaimana dengan shalat 
yang pernah kami kerjakan dengan menghadap ke Baitul Maqdis?" Maka Allah 
Ta'ala menurunkan firmanNya: 4 li^'iij 2bl jiS" i—'/j $ "Dan Allah tidak 
akan menyianyiakan iman kalian." Orangorang yang kurang akalnya, yaitu 
Ahlul Kitab menanyakan: "Apakah yang memalingkan mereka (ummat Islam) 
dari kiblat yang sebelumnya (Baitul Maqdis)?" lalu Allah Ta'ala menurunkan 
firmanNya: 

Tafsir Ibnu Katsir J u z 2 2 8 7 



2. AL  B A Q A R A H 

"Orangorang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: 'Apakah 
yang memalingkan mereka (ummat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang 
dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?'Katakanlah: 'Kepunyaan Allah timur 
dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya ke jalan 
yang lurus."' 

Selanjutnya Allah tL% berfirman: 
Jl t\ J» £ "Katakanlah, kepunyaan 

Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki
Nya ke jalan yang lurus." 'Ah bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas 

bahwa ketika Rasulullah i% hijrah ke Madinah, Allah Ta'ala memerintah
kannya untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka senanglah orangorang 
Yahudi. Maka beliau pun menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 
belasan bulan. Sedang Rasulullah 0 menginginkan (untuk menghadap ke) 
kiblat Nabi Ibrahim $jS)l. Beliau sering berdo'a kepada Allah Ta'ala sambil 
menengadahkan wajahnya ke langit, maka Allah pun menurunkan firman
Nya: 4 '"'j3* ̂ * y*j  1 yy £ "Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." 

Dengan sebab itu, orangorang Yahudi menjadi goncang seraya berkata: 
"Apakah yang memalingkan mereka (ummat Islam) dari kiblatnya (Baitul 
Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Lalu Allah ^ pun 
menurunkan firmanNya: 4. pt*?—* ^y* j ! * LiJ J L>ytUl} li J~J\ A Ji ^ 
"Katakanlah, kepunyaan Allah'timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada 
siapa saja yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus." 

Cukup banyak haditshadits berkenaan dengan masalah ini. Dan ke
simpulannya, bahwasanya Rasulullah sebelumnya diperintahkan untuk 
menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika masih berada di Makkah, beliau shalat 
di antara dua rukun (bagian pojok ka'bah), dengan posisi Ka'bah berada di
hadapannya, tetapi beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ketika 
berhijrah ke Madinah beliau tidak dapat menyatukan antara keduanya, maka 
Allah memerintahkannya untuk menghadap ke Baitul Maqdis. 

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas dan Jumhur 
Ulama. Kemudian para ulama berbeda pendapat: "Apakah perintah itu di
sampaikan melalui alQuran atau selain alQuran?" 

Mengenai hal tersebut di atas terdapat dua pendapat. Dalam tafsirnya, 
alQurthubi menceritakan, dari Tkrimah, Abui 'Aliyah, dan alHasan alBashri, 
bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu berdasarkan ijtihad Rasulullah Mak
sudnya, bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu dilakukan setelah kedatangan 
beliau di Madinah. Dan hal itu masih terus berlangsung sampai belasan bulan. 
Kemudian beliau sering berdo'a dan berharap agar kiblatnya dirubah ke arah 
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Ka'bah yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim S&SI. Maka permohonan beliau 
pun dikabulkan. Kemudian beliau diperintahkan untuk mengarahkan kiblat
nya ke Baitul 'Atiq (Ka'bah). Setelah itu Rasulullah 0 menyampaikan khutbah 
kepada orangorang dan memberitahukan hal itu kepada mereka. Dan shalat 
yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah 0 dengan menghadap ke Ka'bah 
adalah shalat Ashar. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, diriwayatkan 
dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim dari alBarra' bin 'Azib. Se
dangkan menurut riwayat imam anNasai, dari Abu Sa'id bin alMa'la, bahwa 
shalat itu adalah shalat Dzuhur. Dan beliau mengatakan: "Aku dan Sahabatku 
adalah orang yang pertama kali mengerjakan shalat dengan menghadap Ka'bah." 

Beberapa ahli tafsir dan juga yang lainnya mengatakan bahwa perintah 
pengalihan arah kiblat itu turun kepada Rasulullah 0 ketika beliau sudah 
mengerjakan dua rakaat shalat Dzuhur, yaitu tepatnya di Masjid Bani Salamah. 
Kemudian masjid itu dinamakan Masjid Oiblatain (dua kiblat). 

Dalam hadits Nuwailah binti Muslim: "Bahwasanya telah sampai ke
pada mereka berita mengenai hal itu sedang mereka dalam keadaan mengerjakan 
shalat Dzuhur." Lebih lanjut Nuwailah berkata: "Maka jama'ah lakilaki ber
tukar tempat dengan jama'ah perempuan." 

Demikianlah yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Amr bin 'Abdul 
Barr anNamiri. 

Sedangkan penduduk Quba' menerima berita itu dua hari setelannya, 
yaitu ketika mereka sedang mengerjakan shalat Shubuh. Sebagaimana yang 
ditegaskan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim dari Ibnu 'Umar 
u^S: "Ketika orangorang sedang berada di Quba' mengerjakan shalat Shubuh, 
tibatiba ada seseorang yang datang kepada mereka seraya berkata: 'Sesungguh
nya pada malam itu telah diturunkan ayat kepada Rasulullah dan beliau 
diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian 
ke Ka'bah!' Pada saat itu posisi mereka menghadap Syam, lalu mereka ber
putar menghadap ke Ka'bah." 

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang menaskh (menghapus) 
tidak harus diikuti kecuali setelah diketahui, meskipun telah turun dan di
sampaikan lebih awal, karena mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi 
shalat 'Ashar, Maghrib, dan 'Isya'. Wallahu a'lam. 

Imam Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan dari 'Aisyah g£J£ , 
Rasulullah 0 bersabda, berkenaan dengan Ahlul Kitab: 

%\ \ KiA ^Jl iiiiJl f 'y. J* LJsfjUJij \ '<£ t-'Jii J* L-yjiLJwV p$\ ) 
s s s 0 s 

Lily- L J J y J*'j clf & l>&0 $ *»l L J l a i ji\ iUall Js-'^ L_££ L_^J 
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"Mereka (Ahlul Kitab) tidak dengki kepada kita karena sesuatu sebagaimana 
kedengkian mereka kepada kita karena hari Jum'at yang ditunjukkan Allah 
kepada kita sedang mereka disesatkan darinya, dan juga karena kiblat yang 
ditunjukkan kepada kita sedang mereka disesatkan darinya, dan juga karena 
ucapan 'Amin' kita di belakang imam dalam shalat." (HR. Imam Ahmad).* 

Dan firman Allah Ta'ala: 
4 £ I P JJL'J\ 'ocrl_3l \jj&fo>j 'd '<S^J&~ > "Dan 
demikian juga Kami telak menjadikan kamu (ummat Islam) ummat yang adil 
dan juga pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu. "Melalui ayat itu, Allah Ta'ala 
menuturkan: "Sesungguhnya Kami mengubah kiblat kalian ke kiblat Ibrahim 
#!3 dan Kami pilih kiblat itu untuk kalian agar Kami dapat menjadikan kalian 
sebagai ummat pilihan, agar pada hari Kiamat kelak kalian menjadi saksi atas 
ummatummat yang lain, karena semua ummat mengakui keutamaan kalian." 

Dan yang dimaksud dengan kata wasath di sini adalah pilihan yang 
terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang 
Arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal. Artinya, yang terbaik. 
Dan sebagaimana dikatakan: "Rasulullah i% wasathanfi. qaumihi,"yang berani 
beliau adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya. 

Misalnya lagi, kalimat shalat Wustha', yang merupakan shalat terbaik, 
yaitu shalat Ashar, sebagaimana ditegaskan dalam kitabkitab shahih dan 
kitabkitab hadits lainnya. 

Ketika Allah menjadikan ummat ini sebagai ummatan wasathan, 
maka Dia memberikan kekhususan kepadanya dengan syari'at yang paling 
sempurna, jalan yang paling lurus, dan paham yang paling jelas. 

FirmanNya: 

J) S* cy u v - ^ J i 'fS'&M y> r̂ ' ̂  p/- 'cy c/^ J J"~̂ J r*'̂ *1
 'y} 

4 (j-l̂ l js « T j ^ i Iyy^j '*S$* '-Ŵ  dj'j ° 
"Dia telah memUih kamu dan sekalikali Dia tidak menjadikan untukmu dalam 
agama ini suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu, Ibrahim. Dia (Allah) 
telah menamai kamu semua orangorang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula da
lam (alQuran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu 
semua menjadi saksi atas segenap ummat manusia." (QS. AlHajj: 78). 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah bersabda: 

J a J£i J>xi tj^ti J<?c-*U Ji :ii Juli ciiOJi }jj ) 

Jy%3 .dJJ l £ J °JA p°.U J ^ O J* tfVJ? U j yji °JA tftfl OJj& ^ ^ A i ) 

* Dha'if; HR. Ahmad (24508), cetakan Ihyaut Turaats, sanadnya dha'if. Ed 

2 9 0 T a f s i r I b n u Katsir Juz2 



2. AL  BACjARAH 

<* fi y A 

J X y f y O y y y y y 

"Pada hari Kiamat kelak, Nuh diseru dan kemudian ditanya: 'Apakah 
engkau telah menyampaikan risalah?' 'Sudah,' jawab Nuh. Kemudian kaumnya 
diseru dan ditanya: 'Apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian?' 
Mereka pun menjawab: 'Tidak ada pemberi peringatan dan tidak seorang pun 
yang datang kepada kami. ' Setelah itu Nuh diseru lagi: 'Siapakah yang dapat 
memberikan kesaksian untukmu?' Jawab Nuh: 'Muhammad dan ummatnya.' 
Lebih lanjut Rasulullah i$6> bersabda: 'Demikian itulah firman Allah: 'Dan 
demikian juga Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam) ummat yang adil 
dan pilihan.'Beliau bersabda: 'Alwosath berani adil. Lalu kalian diseru dan 
diminta memberi kesaksian bagi Nuh mengenai penyampaian risalah. Dan 
kemudian aku pun memberikan kesaksian atas diri kalian.'" (Hadits ini juga 
diriwayatkan alBukhari, atTirmidzi, anNasai, dan Ibnu Majah). 

Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari Abui Aswad: "Aku pernah 
datang di Madinah dan di sana sedang berjangkit penyakit yang menyerang 
banyak orang, dan korban pun berjatuhan dengan cepat. Lalu aku duduk di 
dekat 'Umar bin alKhaththab 4$>, kemudian ada jenazah yang lewat, lalu 
jenazah itu dipuji dengan kebaikan. 'Umar berkata: 'Pasti.' Kemudian 'Umar 
melewati jenazah yang lain, dan jenazah itu disebutkan dengan keburukan 
lalu 'Umar berkata: 'Pasti.' Setelah itu Abui Aswad bertanya kepada 'Umar 
bin alKhaththab: 'Ya Arnirul Mukminin, apa yang pasti itu?' 'Umar menjawab: 
'Aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi 0: 

( . A ^ J l aill JJ>U AJU J dJ llgjj j^ILi Uji ) 

Orang Muslim mana pun yang diberikan kesaksian oleh empat orang bahwa 
ia baik, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga.' 

Kami bertanya: 'Juga tiga orang?' Beliau menjawab: 'Ya, meski hanya 
tiga orang.' Kami pun bertanya, lanjut Umar: 'Juga dua orang?' Beliau pun 
menjawab: 'Ya, termasuk dua orang.' Masih lanjut 'Umar: 'Dan kemudian 
kami tidak menanyakan tentang satu orang.'" (Hadits ini juga diriwayatkan 
Imam alBukhari, atTirmidzi, dan anNasai). 

Dan firman Allah Ta'ala: 
L'J^ cJlS \1& JF- i_Ji£ Y** OY*GRI IF V! 0i ^Jl iLiil Oii \Y'J f 

"Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan 
agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang 
membelot. Dan sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat kecuali bagi 
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orangorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. "Artinya, Allah titi menyampai
kan, hai Muhammad, pertama kali Kami mensyari'atkan kepadamu untuk meng
hadap ke Baitul Maqdis, lalu Kami palingkan engkau darinya menuju ke Ka'bah, 
agar tampak jelas siapasiapa orang yang mengikuti dan menatatimu serta meng
hadap ke arah mana saja engkau menghadap, dan siapa pula yang membelot, 
maksudnya murtad dari agamanya. Dan sungguh pengalihan kiblat dari Baitul 
Maqdis ke Baitullah itu terasa sangat berat bagi mereka, kecuali orangorang yang 
diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala ke dalam hatinya serta meyakini ke
benaran Rasulullah 0 dan apa yang dibawanya adalah benar, tiada keraguan 
di dalamnya. Dan bahwa Allah i5?§ dapat berbuat apa saja yang dikehendaki
Nya dan memutuskan sesuai keinginanNya. Dia berhak membebani hamba
hambaNya dengan apa yang dikehendakiNya dan menghapuskannya dari 
siapa saja apa yang dikehendakiNya pula. Dia mempunyai hikmah yang 
sangat sempurna dan hujjah yang sangat kuat dalam semuanya itu. Berbeda 
dengan orangorang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yang setiap 
kali terjadi suatu persoalan, timbullah keraguan dalam hatinya, sebagaimana 
hal itu menimbulkan keyakinan dan pembenaran dalam hati orangorang yang 
beriman. Sebagaimana difirmankanNya: 

"Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orangorang munafik) 
ada yang berkata: 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan 
(turunnya) surat ini?' Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah 
imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orangorang yang di dalam 
hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di 
samping kekafirannya (yang telah ada).' (QS. AtTaubah: 124125) Oleh karena 
itu, orang yang teguh dalam membenarkan Rasulullah dan mengikutinya, 
serta menghadap seperti yang diperintahkan Allah tanpa keraguan sedikit
pun, berasal dari para tokoh sahabat. Sebagian ulama berpendapat bahwa 
assabiqunal awwalun dari kalangan Muhajirin dan Anshar adalah orangorang 
yang mengerjakan shalat dengan menghadap ke arah dua kiblat (Baitul Maqdis 
dan Ka'bah). 

Dan firmanNya: 4 ^ ^ ^ ^ "Dan Allah tidak akan menyia
nyiakan imanmu." Artinya shalat kalian ke arah Baitul Maqdis sebelum itu, 
pahalanya tidak akan disiasiakan di sisi Allah. 

Diriwayatkan dalam kitab Shahih, hadits dari Abu Ishaq asSubai'i, dari 
alBarra', mengatakan: "Ada beberapa orang yang telah meninggal, sedangkan 
mereka shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Maka para Sahabat me
nanyakan tentang keadaan mereka dalam hal tersebut." Lalu Allah Ta'ala 
menurunkan firmanNya: 4 — c\ Zyf^1 ^ ^ 1—'i ¥ "Dan Allah tidak akan 

292 T a f s i r Ibnu Katsir juz 2 



2. AL  B A Q A R A H 158 
menyianyiakan imanmu." Hadits ini diriwayatkan pula oleh atTirmidzi dari 
Ibnu 'Abbas, dan dinyatakannya 'shahih.' 

Masih mengenai firman Allah Ta'ala: 4 V^'1^ & £ menurut 
riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu 'Abbas: "Artinya yaitu, shalat yang kalian kerja
kan dengan menghadap kiblat pertama (Baitul Maqdis), dan pembenaran ter
hadap Nabi kalian, serta ketaatan kalian mengikutinya menghadap ke kiblat 
yang lain (Ka'bah). Maksudnya, Dia akan memberikan pahala atas semuanya 
itu." 4 e /  1 — ^ £ "Sesungguhnya Allah Mahapengasih lagi Maha

penyayang kepada manusia." 

Dalam hadits shahih disebutkan: 

l i J j 'JZj I tiju <J~^S 'c/* «lyl 'JLj Os. 4»i JU> SsS J j  3 01 ) 
Y s s s s s Y Y 

t lkuj Js jjJj l^'j \AjjSA> i^aJl i iij^i [^l^1 'j* ^if '^'^rj uJS' c~U*J 
Y Y Y Y Y Y Y 

0 Y \ * ^ j * ^Y S * j ' * - Y ^ ' )*Y '' , O' JOI Y } OY Y Y 6 
Ŝ jUs> « i* 0°j'J\) <X*>j au 1 J J ^ a s . ^ j O ) AiUlij Lp) a ! < J > a j j j t j Uii 

Y Y Y YY *• 

ifi 4l»ji) : j J .*ul l£ H I jJ\5 ( t e  > * V b1 Jte j o i j ^ a j jV3l , J l i a i j 
Y Y Y Y Y Y 

. ( tibjJjj aiA ^» OCAJ 'f*jl 
"Bahwa Rasulullah 0 pernah melihat seorang wanita tawanan yang dipisahkan 
dari bayinya. Sehingga setiap kali ia mendapatkan bayi tawanan lainnya, maka 
ia langsung mengambil dan mendekap dalam dadanya, dan ia terus berkeliling 
mencari anaknya. Ketika ia menemukan anaknya, maka ia mendekap bayinya 
itu dan kemudian menyusuinya. Rasulullah Wt pun bersabda: 'Bagaimana me
nurut pendapat kalian, apakah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam 
api padahal ia mampu untuk tidak melemparkannya?' Para Sahabat pun men
jawab: 'Tidak, ya Rasulullah'. Lalu beliau pun bersabda: 'Demi Allah, Allah itu 
lebih sayang kepada hambahambaNya daripada ibu ini kepada anaknya.'" 

U 

rafcir Ibnu Katsir J u z 2 293 



2. AL  B A Q A R A H 

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh 
Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah 
mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, paling
kanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orangorang (Yahudi dan 
Nasrani) yang diberi alKitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa 
berpaling keMasjidil Haram itu adalah benar dari Rabbnya; dan Allah 
sekalikali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. 2:144) 

'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu 'Abbas: "Masalah yang 
pertama kali dinasakh (dihapus hukumnya) di dalam alQuran adalah masalah 
kiblat. Hal itu terjadi ketika Rasulullah iill hijrah ke Madinah. Pada waktu itu 
mayoritas penduduknya adalah Yahudi. Maka Allah Ta'ala memerintahkan 
untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Orangorang Yahudi pun merasa senang 
Rasulullah 0 menghadap ke Baitul Maqdis sekitar belasan bulan, padahal 
beliau sendiri lebih menyukai (untuk menghadap ke) kiblat Ibrahim. Karena 
itu, ia berdo'a memohon kepada Allah sambil menengadahkan wajahnya ke 
langit, maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat: 

vil^-J J j^LUl ya i i J 4 » j Sj* I—*Ciy illi il\l2ylj s ll-Jl J jJ^'j V~LSJ' <j'J 7 

4 'jhli. (v^*yrj IJ JJ» n̂ li 
"Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh 
Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah wajahmu 
ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu 
ke arahnya. "Maka hal itu menyebabkan orangorang Yahudi menjadi bimbang 
seraya berucap: 4 L>y^'i < J & J * Q * 1 y^^ ^ J j ^ G 1 * ¥ "Apakah 
yang memalingkan mereka (ummat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang 
dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Aliahlah 
timur dan barat." 

Salah satu pendapat Imam asySyafi'i menyatakan bahwa yang dimaksud
kan adalah pengarahan pandangan mata kepada Ka'bah itu sendiri. Dan 
pendapat yang lain, yang merupakan pendapat mayoritas bahwa yang di
maksudkan adalah muwajjahah (menghadapkan wajah ke arahnya), seperti 
yang diriwayatkan alHakim, dari Muhammad bin Ishaq, dari 'Umair bin 
Ziyadt alKindi? dari 'Ali bin Abi Thalib mengenai firman Allah Ta'ala: 
4 f lyJi L*1«JI 'JiJ. ltXp*j Sy £ "Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil 
Haram,"ia mengatakan, syathrah berarti ke arahnya. alHakim mengatakan 
bahwa hadits ini berisnad shahih, tetapi Imam alBukhari dan imam Muslim 
tidak meriwayatkannya. 

Yang demikian itu merupakan pendapat Abui 'Aliyah, Mujahid, 
Tkrimah, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Rabi' bin Anas, dan lainlainnya. 

Juga disebutkan dalam hadits lainnya: "Antara t imur dan barat itu 
terdapat kiblat." (HR. AtTirmidzi, dari Abu Hurairah). 
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Dan yang populer adalah bahwa shalat yang pertama kali dikerjakan 
dengan menghadap ke Ka'bah adalah shalat Ashar. Oleh karena itu, berita 
mengenai hal ini terlambat sampai ke penduduk Quba', yaitu ketika mereka 
mengerjakan shalat Shubuh. 

Dan firmanNya: 4 'J3^ j»^*y*j 1 /f ^4»j £ "Dan di mana saja 
kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." Allah Ta'ala me
merintahkan agar menghadap ke Ka'bah dari segala penjuru bumi, baik timur 
maupun barat, utara maupun selatan, dan Dia tidak memberikan pengecualian 
sedikit pun selain shalat sunnah dalam keadaan musafir, di mana shalat sunnah 
itu dapat dikerjakan dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya 
menghadap, sedang hatinya harus menghadap ke Ka'bah. Demikian pula 
dalam kondisi perang berkecamuk, seseorang diperbolehkan mengerjakan 
shalat dalam keadaan bagaimanapun. Hal yang sama juga dilakukan oleh 
orang yang tidak mengetahui arah kiblat, maka ia boleh berijtihad untuk 
menentukannya, meskipun pada hakekatnya ia salah, karena Allah Ta'ala 
tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. 

8 
Permasalahan 

Madzhab Maliki menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang 
mengerjakan shalat itu menghadap ke depan dan bukan ke tempat sujudnya. 
Sebagaimana hal ini juga merupakan madzab Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. 

Lebih lanjut madzhab Maliki mengemukakan: "Jika seseorang melihat 
ke tempat sujudnya, maka ia harus sedikit membungkukkan badan, dan itu 
jelas bertentangan dengan kesempurnaan berdiri. Sedangkan pada saat ruku", 
maka ia menghadap ke arah posisi kedua kakinya, ketika sujud mengarahkan 
pandangannya ke posisi hidungnya, dan pada saat duduk, ia melihat ke arah 
pangkuannya." 

Dan firmanNya: 4 '^ej cr J ' " - 1 1 *^ ° C _ j L _ S J i i J J b\'j }> "Sung
guhnya orangorang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi alKitab (Taurat dan Injil) 
memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari 
Rabb mereka. "Artinya, orangorang Yahudi yang menolak pengarahan kiblat 
kalian ke Ka'bah dan pemalingan arah kalian dari Baitul Maqdis, sebenarnya 
mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan mengarahkanmu (Muhammad) 
ke Ka'bah berdasarkan keterangan dalam Ktabkitab mereka dari para Nabi 
mereka mengenai sifat dan karakter Rasulullah umatnya, dan kekhususan 
serta kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala baginya, berupa syari'at yang 
sempurna dan agung. Tetapi Ahlul Kitab berusaha untuk saling menyembunyi
kan hal itu di antara mereka disebabkan oleh kedengkian, kekufuran, dan 
keangkuhan. Karena itu, Allah 3fe mengancam mereka melalui firmanNya: 
4 o l l i Jili. iii i—A 'j ^ "Dan sekalikali Allah tidak akan lalai terhadap apa 
yang mereka kerjakan." 
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Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orangorang (Yahudi 
dan Nasrani) yang diberi alKitab (Tmrat dan Injil) semua ayat (keterangan), 
mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan me
ngikuti kiblat mereka, dan sebagian dari mereka pun tidak akan mengikuti 
kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti ke
inginan mereka setelah datang ibnu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau 
begitu termasuk golongan orangorang yang zhalim. (QS. 2:145) 

Allah memberi tahukan mengenai kekufuran, keingkaran, dan 
penentangan orangorang Yahudi terhadap keadaan Rasulullah yang mereka 
ketahui. Dan seandainya beliau mengemukakan semua dalil yang menunjukkan 
kebenaran apa yang dibawa beliau, niscaya mereka tidak akan mengikutinya 
dan tidak akan meninggalkan keinginan hawa nafsu mereka. Sebagaimana 
firman Allah $ t : 

4 ;yjri oiia'i \'yj y-S- $ \ y f#L_i % lyjjft i£ ^ ĵjj l\ r 

"Sesungguhnya orangorang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu, 
tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, 
hingga mereka menyaksikan adzab yang pedih." (QS. Yunus: 9697). 

Oleh karena itu, dalam surat alBaqarah ini Allah Ta'ala berfirman: 
4 ila!» iy4 £ J^v Ĉ t&Ji l Jj\ ^ J J J I o l i 'jii'j ^ "Dan sesungguhnya jika kamu 
datangkan kepada orangorang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi alKitab (Taurat 
dan InjU) semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu." 

Dan firmanNya: 4 r4£» £ ^ o j fc j ^ "Dan kamu pun tidak akan me
ngikuti kiblat mereka." Sebagai pemberitahuan mengenai kesungguhan dan 
keteguhan Rasulullah mengikuti apa yang diperintahkan Allah Sebagai
mana mereka telah berpegang teguh pada pendapat dan hawa nafsu mereka, 
maka beliau pun sangat teguh berpegang pada perintah Allah Ta'ala, mentaati 
perintahNya, mengikuti keridhaanNya, serta beliau tidak akan mengikuti 
hawa nafsu mereka dalam segala hal. Dan penghadapan beliau ke arah Baitul 
Maqdis bukan karena ia sebagai kiblat orangorang Yahudi, namun karena 
hal itu merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah memperingat
kan untuk tidak membelot dari kebenaran yang telah diketahui menuju kepada 
kesesatan, karena hujjah bagi orang yang mengetahui lebih tegak daripada 
yang lainnya. 
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Dan oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang ditujukan kepada 
Rasulullah dan yang menjadi sasaran adalah ummatnya: 
4 OiJUiJi \i\ iL?i jJLji J oi; ̂  ^Tybf cJ# £ sesungguhnya 
jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, niscaya 
kamu kalau begitu termasuk orangorang yang zhalim." 

Orangorang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri alKitab (Taurat 
dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anakanaknya 
sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan 
kebenaran, padahal mereka mengetahui. (QS. 2:146) Kebenaran itu adalah 
dari Rabbmu, sebab itu jangan sekalikali kamu termasuk orangorang yang 
ragu. (QS. 2:147) 

Allah M memberi tahukan bahwa orangorang yang beri lmu dari 
kalangan Ahlul Kitab mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah 
sebagaimana salah seorang di antara mereka mengetahui dan mengenal anak
nya sendiri. Masyarakat Arab seringkah mengumpamakan kebenaran sesuatu 
dengan ungkapan itu. 

Berkenaan dengan hal ini, penulis (Ibnu Katsir] mengatakan bahwa 
yang dimaksud dengan firmanNya: 4 r»-* JH £ "Mereka mengenal 
Muhammad seperti mereka mengenal anakanak mereka sendiri." Yaitu dari 
anakanak orang lain secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang ragu 
untuk mengenal anaknya sendiri ketika ia melihatnya berada di tengahtengah 
anakanak orang lain. 

Setelah Allah M memberitahukan dengan kepastian dan keyakinan 
tentang pengetahuan mereka itu, mereka masih juga 4 J ^ 1 °^ "Menyem
bunyikan kebenaran," artinya, mereka menyembunyikan sifat Nabi $1 yang 
terdapat dalam Kitabkitab mereka. 4 °j***v £ "Padahal mereka mengetahui " 
Selanjutnya Allah Ta'ala meneguhkan dan memberitahukan kepada Nabi
Nya dan juga orangorang yang beriman bahwa apa yang dibawa RasulNya 
itu adalah suatu kebenaran yang tidak perlu lagi diragukan, di mana Dia ber
firman: 4 J  ' o * *Crr* o* J ^ 1 ^ "Kebenaran itu dari Rabbmu, maka 
janganlah sekalikali engkau termasuk orangorang yang ragu." 
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Z)<zn &<zg* tiaptiap ummat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap ke
padanya. Maka berlombalombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di 
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian 
(pada hari Kiamat). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 
(QS. 2:148) 

Abui 'Aliyah mengatakan: "Orangorang Yahudi mempunyai kiblat 
tersendiri dan orangorang Nasrani pun mempunyai kiblat tersendiri. Dan 
Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kalian, hai ummat Islam, 
untuk menghadap ke kiblat yang sebenarnya." 

Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, 'Atha' , adhDhahhak, 
Rabi' bin Anas, dan asSuddi. Dalam riwayat yang lain, Mujahid dan alHasan 
alBashri mengatakan: "Semua kaum telah diperintahkan untuk mengerjakan 
shalat dengan menghadap ke Ka'bah." 

Di sini Allah iJU berfirman: 4 *Jp [r' J* *^ °\ ^ j& 1./.̂ » & 'S r 
"Di mana saja kamu berada, Allah pasti 'akan mengumpulkan kamu semua (pada 
hari Kiamat). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. "Artinya, Allah 
Ta'ala mampu mengumpulkan kalian dari tanah meskipun jasad kalian telah 
bercerai berai. 

$ ^ i £ S ^ i t v i U i . ^ili) i% 
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Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke 
Masjidil Haram; Sesungguhnya ketentuan itu benarbenar sesuatu yang haq 
dari Rabbmu. Dan Allah sekalikali tidak lengah atas apa yang kamu kerja
kan. (QS. 2:149) Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah 
wajahmu ke Masjidilharam. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka 
palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjab manusia atas kamu, 
kecuali orangorang yang zhalim di antara mereka. Maka janganlah kamu 
takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu. Dan agar Kusempurnakan 
nikmatKu atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. (QS. 2:150) 

Ini adalah perintah Allah yang ketiga untuk menghadap ke Masjidil 
Haram dari seluruh belahan bumi. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai 
hikmah pengulangan sampai tiga kali tersebut. Ada yang berpendapat bahwa 
hal itu dimaksudkan sebagai penekanan, karena ia merupakan nasakh (peng
hapusan hukum) yang pertama kali terjadi dalam Islam, sebagaimana dinyata
kan Ibnu 'Abbas dan ulama lainnya. 

Ada juga yang mengatakan, perintah itu turun dalam beberapa kondisi. 
Pertama, ditujukan kepada orangorang yang menyaksikan Ka'bah secara lang
sung. Kedua, bagi orangorang yang berada di Makkah, tetapi tidak menyaksikan 
Ka'bah secara langsung. Dan ketiga, bagi orangorang yang berada di negara 
lain. Demikian yang dikemukakan oleh Fakhruddin arRazi. 

Sedangkan jawaban yang rajih (kuat) menurut alQurthubi, yang pertama, 
ditujukan kepada orangorang yang berada di Makkah. Kedua, untuk orang
orang yang berada di negara lainnya. Dan ketiga, bagi orang yang melakukan 
perjalanan. Wallahu a'lam. 

Dan firman Allah Ta'ala, 4 J^ll i ^LU b f* £ "A gar tidak ada 
hujjah manusia atas kamu." Yaitu Ahlul Kitab. Mereka mengetahui di antara 
sifat u m m a t ini adalah menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Jika kehendak 
untuk menghadapkan kiblat ke Ka'bah itu telah hilang dari sifat ummat Islam 
ini, mungkin mereka akan menjadikannya sebagai hujjah atas kaum muslimin. 
Dan selain itu agar mereka tidak berhujjah bahwa kaum muslimin sama dengan 
mereka dalam menghadap ke Baitul Maqdis. Dan pendapat ini lebih jelas. 

Mengenai firman Allah Ta'ala ini, Abui 'Aliyah mengatakan: "Yang 
dimaksudkan dengan hal itu adalah Ahlul Kitab ketika mereka mengatakan: 
'Muhammad berpaling ke arah Ka'bah.' Mereka mengatakan: 'Dia rindu kepada 
rumah ayahnya dan agama kaumnya.' Dan yang menjadi hujjah mereka atas 
Nabi 0 adalah berpalingnya beliau ke Baitul Haram, mereka katakan: 'Ia akan 
kembali kepada agama kita sebagaimana ia telah kembali ke kiblat kita.'" 

Kata Ibnu Abi Hatim hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, 'Atha', 
adhDhahhak, Rabi' bin Anas, Qatadah, dan asSuddi. 
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Dan mengenai firman Allah Ta'ala: 4 1 y&> Vl £ "Kecuali orang
orang yang zhalim di antara mereka," mereka semua berpendapat, yaitu orang
orang musyrik Quraisy. 

Rasulullah senantiasa taat kepada Allah dalam segala keadaan, tidak 
pernah melanggar perintahNya meskipun hanya sekejap mata, sedang ummat 
beliau selalu mengikutinya. 

FirmanNya: 4 Jr^'i ^* £ "Maka janganlah kamu takut kepada 
mereka, dan takutlah kepadaKu." Artinya, janganlah kalian takut terhadap 
kesangsian orangorang zhalim yang menyusahkan, tetapi takutlah hanya 
kepadaKu saja. Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala sajalah yang lebih berhak 
untuk ditakuti daripada mereka. 

FirmanNya: 4 ^J*** p ^ J j ¥ "Dan supaya Aku menyempurnakan 
nikmatKu atasmu. "FirmanNya itu merupakan athaf (sambungan) bagi firman
Nya yang sebelumnya, yaitu: 4 [£3* <s^ ^J*^ "Agar tidak ada hujjah 
manusia atasmu. "Artinya, supaya Aku (Allah) menyempurnakan nikmatKu 
atas kalian yaitu berupa ditetapkannya Ka'bah sebagai kiblat, supaya syari'at 
kalian benarbenar sempurna dari segala sisi. 4 j j - ^ P r^'j £ "Dan agar kalian 
mendapat petunjuk." Maksudnya, Kami tunjukkan kalian kepada jalan yang 
ummat lain menyimpang darinya dan Kami khususkan jalan itu hanya untuk 
kalian. Oleh karena itu ummat ini menjadi ummat yang paling baik dan mulia. 

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang 
membacakan ayatayat Kami kepadamu dan menyucikan kamu dan me
ngajarkan kepadamu alKitab dan alHikmah (asSunnah), serta mengajarkan 
kepadamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. 2:151) Karena itu, ingatlah 
kamu kepadaKu niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah 
kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)Ku. (QS. 2:152) 

Allah Ta'ala mengingatkan hambahambaNya yang beriman akan 
nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka, berupa pengutusan Nabi 
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Muhammad sebagai Rasul kepada mereka yang membacakan ayatayat 
Allah Ta'ala kepada mereka secara jelas dan menyucikan mereka dari ber
bagai keburukan akhlak, kotoran jiwa, segala perbuatan kaum Jahiliyah, dan 
mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang, 
mengajarkan kepada mereka alKitab (alQuran) dan alHikmah (asSunnah), 
dan mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Sedangkan 
sebelumnya mereka hidup dalam kebodohan (Jahiliyyah) dan tidak mempunyai 
tata krama dalam berbicara. Berkat risalah yang dibawa oleh Rasulullah 
mereka berhasil pindah ke derajat para wah dan tingkat para ulama. Dan akhir
nya mereka menjadi orang yang berilmu sangat mendalam, memiliki hati amat 
suci, berpenampilan apa adanya dan berkata paling jujur. 

Ibnu 'Abbas mengatakan: "Yakni nikmat Allah berupa pengutusan 
Nabi Muhammad Oleh karena itu, Allah Ta'ala menghimbau kepada 
orangorang yang beriman untuk mengakui nikmat tersebut dan menyambut
nya dengan mengingatdan bersyukur kepadaNya. Dia pun berfirman: 
4 o/j&s Tj J i j ^ i ' j fa'J'^ tjjj*^* T* "Karena itu, ingatlah kamu kepadaKu 
niscaya Aku akan mengingatmu juga. Dan bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah 
kamu mengingkari nikmatKu." 

Mengenai firman Allah i S : 4 VJ-'j j l^j iSbjfui' £ "Sebagaimana 
(Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus 
seorang rasul kepadamu dari kalanganmu sendiri." Mujahid mengatakan: Allah 
Ta'ala berfirman: Sebagaimana telah Aku perbuat, maka ingatlah kalian 
kepadaKu. 

'Abdullah bin Wahab mengemukakan, sesungguhnya Musa >&£SI pernah 
bertanya, "Ya Rabbku, bagaimana aku harus bersyukur kepadaMu?" Maka 
Allah Ta'ala berkata kepadanya: "Hendaklah kamu mengingatKu dan tidak 
melupakanKu. Jika kamu ingat kepadaKu berarti kamu telah bersyukur ke
padaKu. Dan jika kamu melupakanKu, berarti kamu telah kufur kepadaKu." 

AlHasan alBashri, Abui 'Aliyah, asSuddi, dan Rabi' bin Anas mengata
kan: "Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengingat orang yang mengingatNya, 
memberikan tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur kepadaNya, dan 
memberikan siksa kepada orang yang kufur kepadaNya." 

Mengenai firman Allah Ta'ala: 4 &~ ^ ^ ¥ "Bertakwalah kamu 
kepada Allah dengan sebenarbenarnya takwa," (QS. Ah 'Imran: 102) sebagian 
ulama salaf mengatakan: "Yaitu hendaklah Allah ditaati dan tidak didurhakai; 
diingat dan tidak dilupakan; disyukuri dan tidak diingkari." 

Berkenaan dengan firman Allah tSt>: 4 JjJ"'^ £ "Karena itu, 
ingatlah kamu kepadaKu niscaya Aku akan mengingatmu juga," alHasan al
Bashri mengatakan, (artinya) "Ingatlah kalian atas apa yang telah Aku (Allah) 
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wajibkan kepada kalian, niscaya Aku pun akan mengingat kalian juga atas apa 
yang telah Aku tetapkan bagi kalian atas diriKu." 

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: 'Ingatlah kalian kepadaKu dengan 
cara mentaatiKu, niscaya Aku pun akan mengingat kalian melalui pemberian 
ampunan." Dalam riwayat lain disebutkan: "Melalui pemberian rahmatKu." 

Masih mengenai firman Allah i. j ^ O ^ ' t/jj?3* r' Ibnu 'Abbas me
ngatakan: "Ingatnya Allah Ta'ala atas kalian itu lebih besar daripada ingatnya 
kalian kepadaNya." 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah 0 ber
sabda: 

D J J iKSJk J 'd?fi &LJb J jajYb 0 1 F&T ^ J I L J : J I R J > A L J L J ) 

b\j t-ilA J J L J J I  ' J A % J 'd?/i Su J j S f l 
y y * y y ' j * ' ' 

0 J J c I P \ — \ O J F O I P I J I JJ> O J F O 0 1 J c I P I J I I I L L » Ct'yS I J L I J* O J F T 

Allah iSS telah berfirman: "Hai anak Adam, jika kamu mengingatKu dalam 
dirimu, niscaya Aku akan mengingatmu dalam diriKu. Dan jika kamu 
mengingatKu di tengah kumpulan (manusia), niscaya Aku akan mengingatmu 
di tengah kumpulan para malaikat. Atau Dia menuturkan, di tengah kumpulan 
yang lebih baik darinya dan jika kamu mendekat kepadaKu satu jengkal, 
niscaya Aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Dan jika kamu mendekat 
kepadaKu satu hasta, maka Aku akan mendekat kepadamu satu depa. Dan 
jika kamu mendatangiKu dengan berjalan kaki, niscaya Aku akan mendatangi
mu dengan berlari kecil." 

Hadits ini berisnad shahih, diriwayatkan Imam alBukhari dari Cjatadah. 
Dan menurut riwayatnya pula, Qatadah mengatakan: "Allah Ta'ala lebih 
dekat, yakni dengan rahmatNya." 

Dan firmanNya: i. Yj J I j j ^ ' j £ "Dan bersyukurlah kepadaKu, 
dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)Ku," Allah §g memerintahkan 
hambahambaNya agar bersyukur kepadaNya dan atas rasa syukur itu Dia 
menjanjikan t ambahan kebaikan. 

FirmanNya dalam surat yang lain: 
4 I A U ^—,\JS b\ 'ffj& J'j J&ftjjV Ji jUJy3 jib" i>l3 $ "Dan (ingatlah juga) 
ketika Rabbmu memaklumkan: 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku 
akan menambah (nikmat)Ku kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), 
maka sesungguhnya adzabKu sangat pedih."' (QS. Ibrahim: 7). 
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U£S& juUifi Ph \Pk fi# 

/ /«i orangorang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong
mu, sesungguhnya Allah beserta orangorang yang sabar. (QS. 2:153) Dan 
janganlah kamu mengatakan terhadap orangorang yang gugur di jalan 
Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, 
tetapi kamu tidak menyadarinya. (QS. 2:154) 

Setelah menyampaikan penjelasan mengenai perintah bersyukur, 
Allah $ t pun menjelaskan makna sabar dan bimbingan untuk memohon per
tolongan melalui kesabaran dan shalat. 

Karena sesungguhnya seorang hamba itu adakalanya ia mendapatkan 
nikmat kemudian mensyukurinya atau ditimpa bencana kemudian bersabar 
atasnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits dalam kitab Musnad 
Ahmad, Rasulullah 0 bersabda: 

\'Jp> J\S* 'y2j jljli J l :aJ \'JS> J\5" ^l *£ai> <d &\ V j»'y\& ) 

(.53 \'J£- JIS* * i ^ JluCpi J i j iaJ 

"Sungguh menakjubkan perihal orang mukmin itu, Allah tidak menentukan 
suatu hal melainkan kebaikan baginya. Jika mendapatkan kebahagiaan, ia 
lalu bersyukur, maka yang demikian itu adalah baik baginya. Dan jika 
mendapatkan kesusahan, lalu ia bersabar, maka yang demikian itu adalah baik 
baginya." (HR. Ahmad). 

Allah Ta'ala juga menerangkan bahwa sebaikbaik sarana yang dapat 
membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan shalat. 
Sebagaimana telah diuraikan dalam firman Allah Ta'ala sebelumnya: 
4 'oy^\—£Jl J L P V! YjSS 1 ^ 3 Ĵ CaJfj J^ail Ij£«2lj £ "Dan mintalah pertolongan 
(kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orangorang yang khusyu'." (QS. AlBaqarah: 45). 

Dalam hadits disebutkan: "Bahwa Rasulullah jika menghadapi suatu 
masalah, maka beliau mengerjakan shalat." (HR. Ahmad dan anNasai). 

Kesabaran itu ada dua macam. Pertama, sabar dalam meninggalkan 
berbagai hal yang diharamkan dan perbuatan dosa. Dan kedua, sabar dalam 
berbuat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jenis yang kedua 
ini lebih besar pahalanya, karena inilah yang dimaksudkan. 
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Ada juga kesabaran jenis ketiga, yaitu kesabaran dalam menerima dan 
menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan. Yang demikian itupun 
wajib, seperti istighfar dari berbagai 'aib. Sebagaimana dikemukakan oleh 
'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengenai dua pintu kesabaran, yaitu sabar 
menjalankan halhal yang disukai Allah i)© meskipun terasa berat bagi jiwa 
dan raga. Dan kedua sabar dalam menghindari halhal yang dibenci Allah Ta'ala 
meskipun sangat diinginkan oleh hawa nafsu. Jika seseorang telah melakukan 
hal itu, maka ia benarbenar termasuk orangorang sabar yang insya Allah akan 
memperoleh keselamatan. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis (Ibnu Katsir) mengatakan, 
hal ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala: 4 vLL* J ~ oj^UJl J>'ji 7 

"Sesungguhnya hanya orangorang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 
mereka tanpa batas." (QS. AzZumar: 10). 

Sa'id bin Jubair mengatakan: "Sabar berani pengaduan seorang hamba 
kepada Allah atas musibah yang menimpanya dan ketabahannya di sisi Allah 
dengan mengharapkan pahala dariNya. Terkadang, seseorang digoncangkan 
(dengan berbagai masalah), namun ia tetap tegar, dan tidak melihat pilihan 
yang lain kecuali bersabar." 

Firman Allah 3& i *l_£f JJ o i ^ f M j i ' Jl11 JJs Yj > "Dan 
janganlah kamu mengatakan terhadap orangorang yang gugur di jalan Allah, 
(bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup." Allah M 
memberitahukan bahwa orangorang yang mati syahid itu tetap hidup di 
alam barzakh dengan tetap memperoleh rizki. Sebagaimana yang ditegaskan 
dalam kitab Shahih Muslim, Rasulullah 0 bersabda: "Ruh para syuhada' itu 
berada di sisi Allah dalam perut burung berwarna hijau yang terbang di Surga 
ke mana saja ia kehendaki. Kemudian ia kembali ke pelitapelita yang ber
gantung di bawah 'Arsy. Lalu Rabbmu melihat mereka kemudian bertanya: 
"Apakah yang kalian inginkan?" Mereka menjawab: "Ya Rabb kami, apa yang 
harus kami inginkan, sedang Engkau telah memberi kami apa yang tidak 
Engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukMu?" Setelah itu Allah 
Ta'ala kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka. Dan ketika 
mereka melihat bahwa mereka tidak bisa menghindar dari pertanyaan, maka 
mereka pun berkata: "Kami ingin Engkau mengembalikan kami ke dunia, dan 
dapat berperang kembali di jalanMu sehingga kami terbunuh untuk kedua 
kalinya karenaMu." mereka melakukan hal itu karena mengetahui pahala 
orang mati syahid Maka Allah 3H& berfirman: "Sesungguhnya Aku telah 
menetapkan bahwa mereka tidak akan kembali ke dunia." (HR. Muslim). 

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari 'Abdur
rahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, ia mengatakan, Rasulullah S 
bersabda: "Ruh orang Mukmin itu berwujud burung yang hinggap di pohon 
Surga, hingga Allah mengembalikannya kepada jasadnya pada hari ia di
bangkitkan." 
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Dalam hadits tersebut terdapat dahi yang menunjukkan keadaan orang
orang yang beriman secara umum, meskipun para syuhada' dikhususkan 
penyebutannya di dalam alQuran sebagai penghormatan, pemuliaan, dan 
penghargaan bagi mereka. 

0^*[) J>*^ c^>j c ^ j S U crf j & i ^ J 

B 
sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orangorang yang sabar, (QS. 2:155) (yaitu) orangorang yang 
apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Jnnaa lillaahi wa innaa 
ilaihi raaji'uun." (QS. 2:156) Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan 
yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orangorang 
yang mendapat petunjuk. (QS. 2:157) 

Allah 3>k memberitahukan bahwa Dia akan menguji hambahambaNya. 
Sebagaimana yang difirmankanNya dalam surat lain: 
4 —ii lywj Jy^'j — t & t&j&j ^ "Dan sesungguhnya 
Kami benarbenar akan mengujimu agar Kami mengetahui orangorang yang ber
jihad dan bersabar di antaramu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal 
ihwalmu."(QS. Muhammad: 31). 

Terkadang Dia memberikan ujian berupa kebahagiaan dan pada saat 
yang lain Dia juga memberikanujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan 
kelaparan. FirmanNya: 4 £_y>& ^ ^ "Oleh karena itu, Allah 
merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. "(QS. AnNahl: 
112). Karena orang yang sedang dalam keadaan lapar dan takut, ujian pada 
keduanya akan sangat terlihat jelas. Oleh karena itu Dia berfirman: "Pakaian 
kelaparan dan ketakutan." 

Dalam surat alBaqarah ini, Allah £/& berfirman: 4 £_ jaJlj <J?ji& J ij, $ 
"Dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. "4 J 1 ^ 1 'u? u^'i ^ "Dan kekurangan 
harta." Artinya, hilangnya sebagian harta. 4 u^J ^ "Serta jiwa", misalnya 
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meninggalnya para sahabat, kerabat, dan orangorang yang dicintai. 4 ^'y^ j $ 
"Dan buahbuahan." Yaitu kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana 
mestinya. Sebagaimana ulama Salaf mengemukakan: "Di antara pohon kurma 
ada yang tidak berbuah kecuali hanya satu buah saja." 

Semua hal di atas dan yang semisalnya adalah bagian dari ujian Allah 
Ta'ala kepada hambahambaNya. Barangsiapa bersabar, maka Dia akan mem
berikan pahala baginya, dan barangsiapa berputus asa karenanya, maka Dia 
akan menimpakan siksaan terhadapnya. Oleh karena itu, di sini Allah Ta'ala 
berfirman: 4 cf—s**) £ "Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang
orang yang sabar." 

Setelah itu Allah 3k menjelaskan tentang orangorang yang bersabar 
yang dipujiNya, dengan firmanNya: 
4 j Jpr\'j 1 ^ &^ ^ "Yaitu orangorang yang apabila 
ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un. 
(Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadaNya kami kembali)." 
Artinya, mereka menghibur diri dengan ucapan ini atas apa yang menimpa 
mereka dan mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah milik Allah Ta'ala, 
Ia memperlakukan hambaNya sesuai dengan kehendakNya. Selain itu, mereka 
juga mengetahui bahwa Dia tidak akan menyianyiakan amalan mereka meski 
hanya sebesar biji sawi pada hari Kiamat kelak. Dan hal itu menjadikan mereka 
mengakui dirinya hanyalah seorang hamba di hadapanNya, dan mereka akan 
kembali kepadaNya kelak di akhirat. Oleh karena itu, Allah memberitahu
kan mengenai apa yang diberikan kepada mereka itu, di mana Dia berfirman: 
4 <^'jj 'r*j cr ^0*** i ^ j 1 £ "Mereka itulah yang mendapat keberkahan 
yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka." Artinya, pujian dari Allah 
Ta'ala atas mereka. Dan menurut Sa'id bin Jubair: "Artinya, keselamatan 
dari adzab." 

FirmanNya: 4 b/^Li\ ^ iJi) jlj ^ "Dan mereka itulah orangorang yang 
mendapat petunjuk." Amirul mukminin 'Umar bin alKhaththab mengata
kan: "Alangkah nikmatnya dua balasan itu, dan betapa menyenangkan (anugerah) 
tambahan itu." 4 cr ktjfc» pfĉ  i^j> ^ "Mereka itulah yang mendapat 

keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka." Inilah dua balasan. 
4 j j  ^ lh ,U iJiljfj £ "Dan mereka itulah orangorang yang mendapat petunjuk." 
Inilah tambahan. Mereka itulah orangorang yang diberikan pahalapahala 
dan diberikan pula tambahan. 

Mengenai pahala mengucapkan do'a: 4 < J * ^ 1̂ ¥ ketika ter
timpa musibah telah dimuat dalam banyak hadits. Di antaranya adalah hadits 
yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Ummu Salamah, ia bercerita, pada 
suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah 0 , lalu ia 
menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah yang membuat 
aku merasa senang. Beliau bersabda: 

3 0 6 T a f s i r I b n u Katsir Juz 2 



2. AL  B A Q A R A H 

y i * o y y 

y y s s s s s y y y ' y 

y y ' ' ' ' y y y 

"Tidaklah seseorang dari kaum Muslimin ditimpa musibah, lalu ia membaca 
kalimat istirja'(innaa lillaabi wa innaa ilaibi raaji'nun), kemudian mengucapkan: 
"Allahumma' jurniifii mushiibatii wakhluflii kbairan minhaa" (Ya Allah, berikan
lah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik 
darinya), melainkan akan dikabulkan do'anya itu." 

Ummu Salamah bertutur: "Kemudian aku menghafal do'a dari beliau 
itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan: 
'innaa lillaabi wa innaa ilaibi raaji'uun,' dan mengucapkan: 'Ya Allah, beri
kanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih 
baik darinya.' Kemudian aku mengintrospeksi diri, dengan bertanya: 'Dari 
mana aku akan memperoleh yang lebih baik dari Abu Salamah?' Setelah masa 
'iddahku berakhir, Rasulullah 2§l meminta izin kepadaku. Ketika itu aku sedang 
menyamak kulit milikku, lalu aku mencuci tanganku dari qaradz (daun yang 
digunakan menyamak). Lalu kuizinkan beliau masuk dan kusiapkan untuknya 
bantal tempat duduk yang isinya dari sabut, maka beliau pun duduk di atas
nya. Lalu beliau menyampaikan lamaran kepada diriku. Setelah selesai beliau 
berbicara, kukatakan: 'Ya Rasulullah, kondisiku akan membuat Anda tak 
berminat. Aku ini seorang wanita yang sangat pencemburu, maka aku takut 
Anda mendapatkan dari diriku sesuatu, yang karenanya Allah akan mengadzab
ku, dan aku sendiri sudah tua dan mempunyai banyak anak.' Maka beliau 
bersabda: 'Mengenai kecemburuanmu yang engkau sebutkan, semoga Allah 
melenyapkannya dari dirimu. Dan usia tua yang engkau sebutkan, maka aku 
pun juga mengalami apa yang engkau alami. Dan mengenai keluarga yang 
engkau sebutkan itu, maka sesungguhnya keluargamu adalah keluargaku juga.'" 

Maka Ummu Salamah pun menyerahkan diri kepada Rasulullah 
dan kemudian beliau menikahinya, dan setelah itu Ummu Salamah pun berujar: 
"Allah telah memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, 
yaitu Rasulullah 0 . " 

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa Ummu Salamah me
ngatakan, aku pernah mendengar Rasulullah lH bersabda: 

a \> * s 9 * f y * 
o t . o o f * 2 I i . , . e / t * o » , ii f . 9. I - 'O t > *0 t o* o . -

J**** J c sO^ (4^ ( « J j ^ f ' j b ! j
 U ! ) :J>»9» A f l r t f {f* ^ ) 

y y y y * * r* * * * * y ' f y 
y y y X 0 y 

y y y y " y y y " y y 

"Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, lalu ia mengucapkan innaa lillaabi 
wa innaa ilaihi raaji'uun. (Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini 
dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya), melainkan Allah akan 
memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan memberikan ganti 
kepadanya dengan yang lebih baik darinya." Kata U m m u Salamah, ketika 

wl 
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Abu Salamah meninggal, maka aku mengucapkan apa yang diperintahkan 
Rasulullah 8& kepadaku, maka Allah Ta'ala memberikan ganti kepadaku yang 
lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah lH. (HR. Muslim). 

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Fatimah binti Husain, dari ayahnya, 
Husain bin 'Ali, dari Nabi beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim, 
lakilaki maupun perempuan ditimpa suatu musibah, lalu ia mengingatnya, 
meski waktunya sudah lama berlalu, kemudian ia membaca kalimat istirja' 
(innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun) untuknya, melainkan Allah akan 
memperbaharui pahala baginya pada saat itu, lalu Dia memberikan pahala 
seperti pahala yang diberikanNya pada hari musibah itu menimpa." (HR. 
Imam Ahmad dan Ibnu Majah).*"' 

Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari Abu Sinan, ia menceritakan, 
"Aku sedang menguburkan anakku. Ketika itu aku masih berada di liang 
kubur, tibatiba tanganku ditarik oleh Abu Thalhah alKhaulani dan mengeluar
kan diriku darinya seraya berucap: "Maukah aku sampaikan berita gembira 
untukmu?" "Mau," jawabnya. Ia berkata, adhDhahhak bin 'Abdurrahman 
bin Arzab telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Musa: Rasulullah W» pernah 
bersabda: 

0 J £ 6 9 * t' fo ' ' * * * * * * * 

( ..u^Jl cJJ oj-J-j AI^JI isj' iJ c Jv5 .'jur°JL>\j 2ilu* : Jli ?Jl5 Ui :Jl3 
"Allah berfirman: 'Hai Malaikat maut, apakah engkau sudah mencabut nyawa 
anak hambaKu? Apakah engkau mencabut nyawa anak kesayangannya dan 
buah hatinya?' 'Ya,' jawab Malaikat. 'Lalu apa yang ia ucapkan?' tanya Allah. 
Malaikat pun menjawab: 'Ia memujiMu dan mengucapkan kalimat istirja'. 
Maka Allah berfirman (kepada para Malaikat): 'Buatkan untuknya sebuah 
rumah di Surga, dan namailah rumah itu dengan baitul hamdi (rumah pujian)." 

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam atTirmidzi, dari Suwaid bin 
Nashr, dari Ibnu alMubarak. Menurutnya, hadits tersebut hasan gharib. Nama 
Abu Sinan adalah 'Isa bin Sinan. 

Dha'if sekali; Dikatakan oleh Syaikh alAlbani dalam kitab Dha'iifulJaami' (5434)."**1

3 0 8 T a f s i r I b n u Katsir juz 2 



P^^^IJJggOC 2. AL  B A Q A R A H X>l 

B 

Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka 
barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barangsiapa 
yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya 
Allah Mahamensyukuri kebaikan lagi Mahamengetahui. (QS. 2:158) 

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Urwah, dari 'Aisyah ® , bahwa ia 
bertanya: bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah Ta'ala: 
4 1 — ^ y % . <Jl AILP ^1—li- y*i 'fj&\ y c-lP1 £ » • 'J* <5>l j f& j* VjJJfj I llaJl o| ^ 
"Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka 
barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada 
dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya." Kukatakan: "Demi Allah, 
tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya." 
'Aisyah pun berkata: "Hai anak saudara perempuanku, betapa buruk apa yang 
engkau katakan itu. Seandainya benar ayat ini seperti penafsiranmu itu, maka 
tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sa'i antara keduanya. 
Tetapi ayat itu diturunkan berkenaan dengan kaum Anshar yang sebelum 
masuk Islam berkorban dengan menyebut nama berhala Manat, yang mereka 
sembah di Musyallal. Dan orangorang yang berkorban untuknya itu merasa 
bersalah untuk mengerjakan sa'i antara Shafaa dan Marwah." 

Kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah 0 , "Ya 
Rasulullah, kami merasa bersalah untuk mengerjakan sa'i antara Shafa dan 
Marwah pada masa Jahihyyah," lalu Allah $ g menurunkan firmanNya: 
4 llfj '<>y% j l rj* 5*i J ^ y o4? i J 'J** ^ ,y 'fj^'j L °  a ' 1 1̂ ¥ "Sesung
guhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa 
yang beribadah haji ke Baitullah atau ber umrah, maka tidak ada dosa baginya 
mengerjakan sa'i di antara keduanya." 

'Aisyah berkata: "Dan Rasulullah 0 telah mensyari'atkan sa'i antara 
keduanya, maka tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan sa'i di antara 
Shafaa dan Marwah." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam alBukhari dan 
Muslim dalam kitab Shahih mereka. 

Kemudian Imam alBukhari meriwayatkan, dari 'Ashim bin Sulaiman: 
"Aku pernah menanyakan kepada Anas mengenai Shafaa dan Marwah, maka 
ia pun menjawab: "Kami dahulu berpendapat bahwa keduanya merupakan 
bagian dari simbol Jahihyyah. Dan ketika Islam datang, kami menahan diri 
dari sa'i di antara keduanya, lalu Allah iJtl menurunkan firmanNya: 
4 -5)1 ylii y » j j * J l j Lî aJi 01 ^ 'Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian 

daH syi'ar Allah.'" 

Dalam kitab Shahih Muslim diriwayatkan hadits yang panjang dari Jabir. 
Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah iH> seusai mengerjakan thawaf di 
Baitullah, beliau kembah ke rukun (hajar aswad), lalu mengusapnya. Setelah ku 
beliau keluar melalui pintu Shafaa sambil mengucapkan: 4 & f&cy 'jj^'j 0! £ 

rJ 
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"Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah." Selanjut
nya beliau bersabda: 

\ s . , , t. s 
( AJ AUI U J U J L U ) 

y y y 

"Aku memulai dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah." 

Dan dalam riwayat anNasai disebutkan: 

( AJ 41)1 llb UJ Ijt-X\ ) 
y y y y 

"Mulailah kalian dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah." 
Imam Ahmad meriwayatkan, dari Habibah binti Abi Tajrah, ia men

ceritakan, aku pernah menyaksikan Rasulullah iH mengerjakan sa'i antara 
Shafaa dan Marwah, sementara orangorang berada di hadapan beliau, dan beliau 
berada di belakang mereka. Beliau berlarilari kecil sehingga karena kerasnya 
aku dapat melihat kedua lututnya dikelilingi oleh kainnya dan beliau pun 
bersabda: 

"Kerjakanlah sa'i, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian sa'i." 

Hadits ini dijadikan sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa 
sa'i antara Shafaa dan Marwah merupakan salah satu rukun haji. Sebagaimana 
hal itu merupakan madzhab Syafi'i dan orangorang yang sejalan dengannya, 
juga menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan itu pula yang terkenal 
dari Imam Malik. 

Ada juga yang mengatakan, bahwa sa'i antara Shafaa dan Marwah itu 
merupakan suatu kewajiban dan bukan rukun. Karena itu barangsiapa me
ninggalkannya dengan sengaja atau dalam keadaan lalai, maka ia harus meng
gantinya dengan membayar dam (denda). Ini merupakan salah satu riwayat 
dari Imam Ahmad dan juga dikemukakan oleh sekelompok ulama. 

Namun ada juga yang berpendapat bahwa sa'i antara Shafaa dan Mar
wah merupakan suatu amalan mustahab (hal yang dianjurkan). Pendapat ini 
dipegang oleh Imam Abu Hanifah, atsTsauri, Ibnu Sirin, asySya'abi, dan 
diriwayatkan dari Anas bin Malik, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, juga disebutkan 
dari Imam Malik dalam kitab alAtabiyah. Menurut alQurthubi, mereka 
berlandaskan pada firman Allah Ta'ala: 4. C—^ }JM cr'j $ "Barangsiapa yang 
berbuat kebaikan dengan kerelaan hati." 

Namun, pendapat pertama lebih rajih (kuat), karena Rasulullah S 
mengerjakan sa'i antara keduanya seraya bersabda: 

"Hendaklah kalian mencontohku ketika kalian mengerjakan haji." 
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Dengan demikian segala hal yang beliau kerjakan dalam menunaikan 
ibadah haji, maka harus dikerjakan umatnya dalam menunaikan ibadah haji, 
kecuali halhal yang dikecualikan berdasarkan dalil. Wallahu a'lam. 

Dan telah disebutkan sebelumnya sabda Rasulullah 0 : "Kerjakanlah 
sa'i, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian sa'i." 

Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa sa'i antara Shafaa dan Marwah 
merupakan salah satu syi'arNya, merupakan sesuatu yang disyari'atkan ke
pada Ibrahim dalam menunaikan ibadah haji. Dan telah dikemukakan 
sebelumnya dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa asalusul 
sa'i didasarkan pada peristiwa Hajar yang berlarilari kecil bolakbalik antara 
Shafaa dan Marwah dalam rangka mencari air untuk puteranya, tatkala sudah 
habis air dan bekal keduanya. Kemudian Allah Ta'ala memancarkan air zam
zam untuk keduanya. Air yang merupakan makanan yang dapat mengenyang
kan, dan obat bagi penyakit. 3 

Orang yang mengerjakan sa'i antara Shafaa dan Marwah seyogyanya 
menghadirkan rasa fakir, hina, dan sangat butuh kepadaNya untuk meraih 
petunjuk bagi hatinya, kebaikan bagi keadaannya, dan pengampunan bagi 
dosadosanya. Selain itu hendaklah ia segera berlindung kepada Allah dalam 
rangka membersihkan dirinya dari berbagai kekurangan dan 'aib. Juga me
mohon agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, ditetapkan di atasnya 
sampai ajal menjemput, dan dialihkan keadaannya kepada keadaan yang penuh 
kesempurnaan, ampunan, kelurusan dan keistiqamahan, sebagaimana yang 
telah dikerjakan oleh Hajar *%~i\ l*A*. 

Dan firmanNya: 4 f \ C / J ^ "Barangsiapa yang berbuat kebaikan 
dengan kerelaan hati" ada yang mengatakan, yaitu mengerjakan sa'i antara Shafaa 
dan Marwah pada saat mengerjakan haji tathawwu' (suka rela, tidak wajib) 
atau umrah tathaimvu'. 

Ada juga yang berpendapat, yang dimaksud dengan tathawwa'a khairan 
itu dalam segala ibadah. Hal itu disebutkan arRazi, dan dinisbatkannya kepada 
Hasan alBashri. Wallahu a'lam. 

Dan firman Allah Ta'ala berikutnya: 4 p* ^ <j'vi ^ "Maka sesung
guhnya Allah Mahamensyukuri kebaikan lagi Mahamengetahui. "Art inya, Dia 
akan memberikan pahala yang banyak atas amal yang sedikit, dan Dia Maha
mengetahui ukuran balasan sehingga Dia tidak akan mengurangi pahala sese
orang dan tidak akan menganiaya seseorang walaupun hanya sebesar dzarrah, 
dan jika ada kebajikan meski sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipat
gandakannya dan memberikan dari sisiNya pahala yang besar. 

39 Nash (teks) ini yang terdapat, dalam/nanuskrip alAzhar, sedang dalam manuskrip alAmiriyah 
hadits itu berbunyi: ( ^ i L ĵ lil» f y j ) "Air Zamzam itu merupakan makanan yang 
dapat mengenyangkan, dan obat Bagi penyakit." Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah 
dan alBazzar, dari Abu Dzarr. 
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Sesungguhnya orangorang yang menyembunyikan apa yang telah Kami 
turunkan berupa keteranganketerangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah 
Kami menerangkannya kepada manusia dalam alKitab, mereka itu di
laknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati, 
(QS. 2:159) Kecuali mereka yang bertaubat mengadakan perbaikan dan 
menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima 
taubatnya dan Akulah Yang Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang. 
(QS. 2:160) Sesungguhnya orangorang kafir dan mereka mati dalam 
keadaan kafir, mereka itu mendapati laknat Allah, para Malaikat dan 
manusia seluruhnya. (QS. 2:161) Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak 
akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. 
(QS. 2:162) 

Ini merupakan ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan 
keterangan yang menjelaskan tujuantujuan baik dan petunjuk yang bermanfaat 
bagi hati, yang dibawa oleh para RasulNya, setelah Allah M menjelaskan 
kepada hambahambaNya dalam kitabkitabNya yang telah diturunkan 
kepada para RasulNya. 

Abui 'Aliyah menuturkan, ayat ini turun berkenaan dengan Ahlul 
Kitab yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad W>. Kemudian Allah 
Ta'ala memberitahukan bahwa mereka dilaknat oleh segala sesuatu, akibat 
perbuatan mereka itu. Sebagaimana seorang ulama dimohonkan ampunan 
oleh segala sesuatu, bahkan sampai ikan paus di air dan burung yang terbang 
di angkasa; maka sebaliknya, orangorang Ahlul Kitab itu dilaknat oleh Allah 
dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat. 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan melalui beberapa jalur yang 
saling memperkuat, dari Abu Hurairah dan lainnya, bahwa Rasulullah 
pernah bersabda: 

( o*-* 'a* f^t fji r**1
 fi* °a* J*- a*) 

L , . 
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"Barangsiapa ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka 
ia akan dikekang pada hari Kiamat dengan kekangan dari api Neraka." (HR. 
Ibnu Majah). 

Sedangkan dalam kitab Shahih juga diriwayatkan, dari Abu Hurairah 4», ia 
menuturkan seandainya bukan karena ayat dalam Kitab Allah, niscaya aku 
tidak akan meriwayatkan sesuatu kepada seseorang: 
4 iSH^'j ol~3l 'j* lUjiiT! oy*i>4 J^ jl ^ "Sesungguhnya orangorang yang me
nyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keteranganketerangan 
(yang jelas) dan petunjuk." 

Mengenai firman Allah 4 oJsh& 'JJ^ij £ "Dan dilaknat oleh semua 
makhluk yang dapat melaknat," Abui 'Aliyah, Rabi' bin Anas, dan Qatadah 
mengatakan: "Yaitu mereka dilaknat oleh para Malaikat dan orangorang yang 
beriman." 

Dalam sebuah hadits telah dijelaskan bahwa seorang yang berilmu 
itu akan dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu, sampai ikan paus yang 
berada di dalam laut. 4 0 

Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu 
dilaknat oleh Allah, para Malaikat, dan seluruh ummat manusia. Kemudian 
Allah 'M mengkhususkan orangorang yang bertaubat kepadaNya, dengan 
firmanNya: 4 1 >5j 1 iy\S jiSi\ Vl £ "Kecuali mereka yang bertaubat dan 
mengadakan perbaikan serta menerangkan (kebenaran). "Artinya, mereka menarik 
diri dari apa yang telah mereka kerjakan dan memperbaiki amal perbuatan 
mereka serta menerangkan kepada manusia apa yang telah mereka sembunyikan 
itu. 4 (U= J* v j l P1 « j pfcl* v y1 ilsljl* ^ "Maka terhadap mereka itu Aku menerima 
taubatnya dan Akulah yang Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang." 

Dalam ayat ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa penyeru 
kepada kekufuran atau bid'ah jika ia bertaubat kepada Allah, maka Allah iSH 
pasti akan menerima taubatnya. Dalam sebuah hadits telah dijelaskan bahwa 
untuk ummatummat yang terdahulu, taubat orang seperti mereka itu tidak 
akan diterima, tetapi hal ini merupakan bagian dari syari'at Nabi Muhammad 

Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan tentang orangorang yang 
kufur dan terusmenerus dalam kekufuran sampai menemui ajalnya, bahwa 
4 'j\d& Ov^-1 u"^J «5)1 ilJJ J^Ii* £ "Mereka itu mendapat laknat dari 
Allah, para Malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat 
itu." Artinya mereka akan terus menerus mendapatkan laknat sampai hari 
Kiamat kelak. Lalu laknat itu menjadi teman setia mereka di dalam Neraka 
Jahanam yang 4 s l̂-uJl Li-&4 V ̂  "Tidak akan diringankan siksa dari 
mereka." Artinya, apa yang mereka rasakan itu tidak akan pernah berkurang, 

' Diriwayatkan Abu Dawud, atTirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab asShahih, 
dan alBaihaqi dalam Syu'abulIman, yang berupa hadits panjang. 
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4 iijja4 JJ» S/3 £ mereka diberi tangguh." Maksudnya, siksa 
itu tidak akan dialihkan dari mereka meski hanya sekejap saja, tetapi siksa 
itu akan terus menerus dan berkesinambungan. Na'udzubillahi min dzalik. 

Catatan: 

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai dibolehkannya melaknat 
orangorang kafir (secara umum). 'Umar bin alKhaththab ^ sendiri dan para 
pemimpin setelannya juga pernah melaknat orangorang kafir dalam qunut 
dan di luar qunut. Sedangkan mengenai laknat terhadap orang kafir tertentu 
(fulan dan fu l an . - P e n l ) , maka sekelompok ulama berpendapat bahwasanya 
laknat seperti ini tidak diperbolehkan. Karena kita tidak tahu; dalam keadaan 
bagaimana Allah Ta'ala akan mengakhiri hidupnya. Dan sebagian ulama ber
argumentasi dengan firman Allah M: 
4 J ^ j J ijj&j h kS ^J i i iliJjf 3ur JJ>3 \JCij \ jjk %\ } "Sesungguh
nya orangorang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat 
laknat Allah, para Malaikat, dan manusia seluruhnya." 

Kelompok yang lain membolehkan laknat terhadap orang kafir ter
tentu. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar bin al'Arabi alMaliki, namun ia 
berlandasan pada hadits lemah. Sedangkan kelompok yang lain berdalil dengan 
sabda Rasulullah dalam kisah orang yang dibawa ke hadapan Nabi dalam 
keadaan mabuk, maka beliau menjatuhkan had (hukuman/siksa) baginya lalu 
ada seseorang yang berkata: "Semoga Allah melaknatnya, betapa seringnya 
ia melakukan hal itu." Maka Rasulullah 0 bersabda: "Janganlah engkau me
laknatnya, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan RasulNya." (HR. 
Ahmad). 

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mencintai Allah Ta'ala 
dan RasulNya boleh dilaknat. Wallahu a'lam. 

Dan Ilah kamu adalah Ilah Yang Mahaesa; Tidak ada Ilah melainkan Dia, 
Yang Mahapemurah lagi Mahapenyayang. (QS. 2:163) 

Allah M memberi tahukan bahwa hanya Dialah yang berhak atas 
segala macam ibadah, tiada sekutu dan tandingan bagiNya. Dia Mahaesa dan 
tunggal, Rabb tempat bergantung, yang tiada Ilah selain Dia, dan Dia Maha
pengasih lagi Mahapenyayang. Penafsiran mengenai kedua nama (arRahman 
dan arRahim) ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya pada awal 
surat alFaatihah. Kemudian Allah menyebutkan dalil yang menunjukkan 

11 
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keesaanNya dalam uluhiyah (ibadah) dengan penciptaan langit, bumi, dan 
segala yang ada di dalamnya, serta berbagai macam makhluk yang menunjuk
kan keesaanNya. 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam 
dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi 
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan 
air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (keringjnya dan Dia sebarkan di 
bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang di
kendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tandatanda (keesaan 
dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. 2:164) 

Allah Ta'ala berfirman: 4 o l j l l l J l j l i ^ jl £ "Sesungguhnya 

dalam penciptaan langit dan bumi," yaitu dalam hal ketinggian, kelembutan, 
dan keluasannya, serta bintangbintang yang bergerak dan yang diam, juga 
peredaran pada garis edarnya; dataran rendah dan dataran tinggi, gunung, 
laut, gurun pasir, kesunyian, keramaian, dan segala manfaat yang terdapat di 
dalamnya, pergantian siang dan malam; satu pergi yang lain datang mengganti
kannya dengan tidak saling mendahului dan tidak sedikit pun mengalami 
keterlambatan meski hanya sekejap. Sebagaimana firman Allah iJsl: 

4 j j \ Z 4 j j i j j r , j L  iSi j^iVj Ŝ 'i VjJ J î ' ̂  ^ U i v > "Tidaklah 

mungkin'bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat men
dahului siang. Dan masingmasing beredar pada garis edarnya." (QS. Yaasiin: 40). 

Terkadang yang satu panjang dan yang lain pendek. Terkadang yang 
satu mengambil bagian yang lain, lalu saling menggantikan. Sebagaimana 
firmanNya: 4 Jli J 3 ^ ' ^ Jj </ J?11 £ "Allah memasukkan malam ke 
dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam." (QS. AlHajj: 61) Artinya, 
menambahkan malam ke dalam siang, dan siang ke dalam malam. 

FirmanNya: 4 ir^ C*£ J*^ J ^J*" ^^'j £ "Dan bahtera yang 
berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia," Artinya, dalam 
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penghamparan laut oleh Allah Ta'ala sehingga bahtera itu dapat berlayar dari 
satu sisi ke sisi yang lain untuk kepentingan kehidupan manusia dan agar 
mereka dapat mengambil manfaat dari penduduk suatu daerah dan membawa
nya ke daerah lain silih berganti. 

'M ZJl (.'C j* pillJi J *a\ Jjifcj £ "Dan apa yang Allah 
turunkan dari langit berupa air,'lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah 
mati (kering)nya." FirmanNya ini seperti firmanNya yang lain: 

^ '• ' I* 'M l ' ' * '-f * ' * . • { (? ' - I* 

"Azrc 5«<tf« tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati 
Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya bijibijian, maka darinya 
mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebunkebun kurma dan anggur dan 
Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari 
buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah me
reka tidak bersyukur?Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan pasanganpasangan 
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mau
pun dari apa yang mereka tidak ketahui." (QS. Yaasiin: 3336). 

4 j s ' j* ^ "Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan," 
dalam bermacammacam bentuk, warna, dan manfaat, kecil dan besar. Dan 
Dia mengetahui semuanya itu dan memberikan rizki kepadanya, tidak ada 
satu pun dari hewanhewan itu yang tidak terjangkau atau tersembunyi dariNya. 

4 MsjJl >J»ij*aJj "Dan pengisaran angin." Artinya, terkadang angin itu 
berhembus dengan membawa rahmat dan terkadang berhembus dengan 
membawa malapetaka. Terkadang datang membawa berita gembira dengan 
berhenti di hadapan awan sehingga turun hujan, dan terkadang berhembus 
dengan mengiring awan tersebut, terkadang mengumpulkannya, dan terkadang 
mencerai beraikannya. Terkadang berhembus dari arah selatan, dan terkadang 
dari arah utara, dan terkadang dari arah t imur yang mengenai bagian depan 
Ka'bah, dan terkadang dari arah barat yang mengenai bagian belakang Ka'bah. 
Wallahu a'lam. 

4 e iHJi JCJJi ^&Ll\Jr"Dan awan yang dikendalikan antara 

langit dan bumi." Artinya berjalan di antara langit dan bumi, yang diarahkan 
oleh Allah iJsl menuju wilayah dan tempattempat mana saja yang dikehendaki
Nya, sebagaimana Dia telah mengendalikannya, 4 o J*u4 *'J& cJ$ ^ "Sungguh 
terdapat tandatanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan." 
Maksudnya, pada semuanya itu terdapat buktibukti yang jelas menunjukkan 
keesaanNya. 
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J n l i ^ i ^ u S L ^ j ^ L S ^ l ^ i » ^ U ^ J J l ^ l 

Dfln A' antara manusia ada orangorang yang menyembah tandingan
tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai 
Allah. Adapun orangorang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. 
Dan jika seandainya orangorang yang berbuat zhalim itu mengetahui 
ketika mereka melihat siksa (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu ke
punyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaNya (niscaya 
mereka menyesal). (QS. 2:165) (Yaitu) ketika orangorang yang diikuti itu 
berlepas diri dari orangorang yang mengikutinya, dan mereka melihat 
siksa; dan (ketika) segala bubungan di antara mereka terputus sama sekali. 
(QS. 2:166) Dan berkatalah orangorang yang mengikuti: "Seandainya kami 
dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagai
mana mereka berlepas diri dari kami."Demikianlah Allah memperlihatkan 
kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan 
sekalikali mereka tidak akan keluar dari api Neraka. (QS. 2:167) 

Allah menyebutkan keadaan orangorang musyrik di dunia dan 
siksaan yang akan mereka terima di akhirat kelak atas perbuatan mereka 
menjadikan sekutu dan tandingan bagiNya yang mereka jadikan sebagai se
sembahan selain Allah Ta'ala dan mereka mencintainya seperti mencintai 
Allah. Padahal Dia adalah Allah, tiada Ilah yang hak selain Dia, yang tiada 
tandingan dan sekutu bagiNya. 

Dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim disebutkan sebuah 
hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, aku 
pemah bertanya: "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau men
jawab: 
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"Engkau membuat tandingan (sekutu) bagi Allah, padahal Dia telah mencipta
kanmu." (HR. AlBukhari dan Muslim) 

Firman Allah iSt>: 4 1 j£u £rt$j ¥ "Adapun orangorang yang 
beriman sangat cinta kepada Allah. "Karena kecintaan mereka kepada Allah 
dan kesempurnaan pengetahuan mengenai diriNya serta pengesaan mereka 
kepadaNya, mereka tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun, se
baliknya mereka hanya beribadah kepadaNya semata, bertawakal kepadaNya, 
dan kembali kepadaNya dalam segala urusan mereka. 

Setelah itu Allah M mengancam orangorang yang berbuat syirik 
dan menzhalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan itu, Dia berfirman: 
4 l*Jr & »y!t\ j ' LJ IJUJI S/J ii ijlLb J J J J I ij'J y'j £ "Dan seandainya orangorang 
yang berbuat zhalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari Kiamat), 
bahwa seluruh kekuatan itu hanya kepunyaan Allah semuanya." Sebagian ulama 
mengatakan bahwa maksud firmanNya ini adalah, hukum itu hanya milik
Nya semata yang tiada sekutu bagiNya, dan segala sesuatu berada di bawah 
kekuasaanNya. 4 ^ . ^ <5)i t>'j £ "Dan sesungguhnya Allah amat berat siksa
Nya." Yakni, seandainya mereka mengetahui apa yang akan mereka lihat di 
sana secara nyata dan apa yang akan ditimpakan kepada mereka berupa adzab 
yang menakutkan dan mengerikan akibat kemusyrikan dan kekufuran mereka, 
niscaya mereka akan segera mengakhiri dan menghentikan kesesatan yang 
mereka kerjakan. 

Selanjutnya Allah 3fe memberitahukan mengenai keingkaran berhala
berhala yang mereka sembah dan berlepas dirinya orang yang diikuti dari 
yang mengikutinya. Allah berfirman: 4 1 y& cr 'c/^ ( r ? *1 ^ "(Yaitu) 
ketika orangorang yang diikuti itu melepaskan diri dari orangorang yang meng
ikutinya. " Maksudnya para Malaikat, yang mereka anggap sebagai sesembahan 
mereka ketika di dunia, melepaskan diri dari mereka, dan para Malaikat itu 
berkata: 4 '—»W) i j f i — — ? $ "Kami menyatakan berlepas diri 

(dari mereka) kepadaMu, mereka sekalikali tidak menyembah kami." (QS. Al
Qashash: 63). 

Dan para Malaikat itu pun berkata: 
4 oy*'y f& \ *cf& iij&e 1 y& J* j* '^^ZL £ "Mahasuci Engkau, 
Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin, 
kebanyakan mereka beriman kepada jin itu". (QS. Saba': 41). 

Dan jin itu sendiri juga melepaskan diri dari mereka dan dari penyembah
an mereka terhadapnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: 

bjid ^ J l « J p i j liJl r y j\ il' L~j*£Jti cr f] &y CS Ij*** Cr^^crjt 

4'jtjfc fo&f $ \ j& J  L _ 3 I 'jii. 
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"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah ilahUah selain 
Allah yang tiada dapat memperkenankan (do'a) nya sampai hari Kiamat dan 
mereka lalai dari (memperhatikan) do'a mereka f Dan apabila manusia dikumpul
kan (pada hari Kiamat) niscaya ilahilah itu menjadi musuh mereka dan meng
ingkari peribadatan mereka."(QS. AlAhqaaf: 56). 

Dan FirmanNya: 4 Ĉ-Vi cJUo^j $ "Dan mereka melihat 
siksa, dan (ketika) segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali." Mak
sudnya, mereka menyaksikan langsung adzab Allah secara nyata, dan mereka 
tidak memperoleh tempat menyelamatkan diri dari Neraka. 

Firman Allah t p selanjutnya: 
4 LL. I y'jj lis' Al. Yypi l l <jl 'J i y\3\ 'j,Ji\ J u} £ "Dan berkatalah orangorang 
yang mengikuti; Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan ber
lepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami " Artinya, 
seandainya saja kami dapat kembah ke dunia sehingga kami dapat melepaskan 
diri dari mereka dan penyembahan terhadap mereka, niscaya kami tidak akan 
pernah menoleh kepada mereka, tetapi kami akan mengesakan Allah Ta'ala 
semata dengan beribadah kepadaNya. Namun dalam hal itu mereka berdusta, 
bahkan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan kembali 
mengerjakan apa yang dilarang itu dan mereka benarbenar berdusta, sebagai
mana yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala mengenai diri mereka itu. 

Oleh karena itu Dia berfirman: 4 ^'j—A Ai\A\ &\ AJJA UJji' £ 
"Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi 
sesalan bagi mereka. "Maksudnya, amal perbuatannya mereka itu akan sirna dan 
menghilang, sebagaimana firmanNya: 4^'jy^ *A JA J I jLi l l J j Iio*3 ^ 
"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu 
(bagaikan) debu yang berterbangan." (QS. AlFurqaan: 23). 

Oleh karena itu Dia berfirman: 4 fo'if'oy*J^. f*^3 £ "Dan sekalikali 
mereka tidak akan keluar dari api Neraka.6 

Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena 
sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:168) Se
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sungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan 
mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. 2:169) 

Setelah Allah M menjelaskan bahwasanya tiada sembahan yang hak 
kecuali Dia dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelas
kan bahwa Dia Mahapemberi rizki bagi seluruh makhlukNya. Dalam hal 
pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia 
untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, 
baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan 
akal pikirannya. Dan Dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah 
dan jalan syaitan, dalam tindakantindakannya yang menyesatkan para peng
ikutnya, seperti mengharamkan bahirah, saibah, washilah,41 dan lainlainnya 
yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa Jahihyyah. Sebagaimana 
yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, 
yang diriwayatkan dari Tyadh bin Hamad, dari Rasulullah 0 , beliau bersabda: 

*• s * * * * * $ * 

O f i f I I * ! ! * " 0 * I ' * •* & *> * O O O ' O » Oi -O . t , t O *• • . Si* 

( c i b  i U ĵ jp f»̂ =Ĵ rU ^W^1
 p4><-^ ct̂ —sr 

"Allah Ta'ala berfirman: 'Sesungguhnya setiap harta yang Aku anugerahkan 
kepada hambahambaKu adalah halal bagi mereka'. Selanjutnya disebutkan
'Dan Aku pun menciptakan hambahambaKu berada di jalan yang lurus, lalu 
datang syaitan kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka 
serta mengharamkan atas mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka'". 

Dan firman Allah 3£: 4 uA j'A J?! £ "Sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh yang nyata bagi kamu." Hal itu agar manusia menjauhi dan waspada 
terhadapnya. Sebagaimana Dia juga berfirman: 
4 «_jii*l>i 'j* \JjQ <ty- \ \A\ ijip « j i s J l i joi J^J jUaliJi o! ^ "5 e sungguh
nya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh(mu), karena 
sesungguhnya syaitansyaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka 
menjadi penghuni neraka yang menyalanyala." (QS. AlFaathir: 6) 

Mengenai firmanNya: 4 ol^ki1^ii? Vj £ "Janganlah kamu me
ngikuti langkahlangkah syaitan," Qatadah dan asSuddi mengatakan: "Setiap 
perbuatan maksiat kepada Allah termasuk langkah syaitan." 

4 Bahirah, ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu 
unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil 
air susunya. 
Saibah, ialah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja disebabkan sesuatu nadzar. 
Washilah, ialah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan 
dan betina maka yang jantan disebut washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada 
berhala. 
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Sedangkan 'Ikrimah mengemukakan: "Yaitu bisikanbisikan syaitan." 
Dan Abu Majlaz mengatakan: "Yaitu nadzar dalam kemaksiatan." 

AsySya'abi menuturkan: "Ada seseorang bernadzar akan berkorban 
dengan menyembelih anaknya, lalu Masruq memberinya fatwa agar me
nyembelih kambing, dan ia berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk 
salah satu langkah syaitan." 

Firman Allah M, 4 oJS>H^ M JsijijiS Jj *T2£u)lj f Jjb $ 
"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan 
mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui "Artinya, sesungguhnya 
musuh kalian, syaitan, menyuruh kalian mengerjakan perbuatan jahat serta 
perbuatan yang paling keji, semisal zina dan sebagainya. Atau yang lebih berat 
dari hal itu, yaitu mengatakan sesuatu mengenai Allah 3fe tanpa dasar ilmu. 
Termasuk dalam kategori (syaitan) ini adalah setiap orang kafir dan pelaku 
bid'ah. 

I 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah." Mereka menjawab: "(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang 
telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami." "(Apakah mereka 
akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 
suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk." (QS. 2:170) Dan perumpamaan 
(orang yang menyeru) orangorang kafir adalah seperti penggembala yang 
memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan 
saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti. 
(QS. 2:171) 

Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, dan jika dikatakan kepada 
orangorang kafir dari kalangan kaum musyrikin: "Ikutilah apa yang telah 
diturunkan Allah Ta'ala kepada RasulNya dan tinggalkanlah kesesatan dan 
kebodohan yang sedang menyelimuti kalian," Mereka menjawab firmanNya 
itu, dengan mengatakan: 'Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah 
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kami dapatkan dari nenek moyang kami, yaitu berupa penyembahan berhala 
dan membuat sekutusekutu bagiNya.'" 

Lalu dengan nada mengingkari mereka, Allah berfirman: 4 ̂ *jL'U d\5~Jy ^ 
"Meskipun nenek moyang mereka itu," yaitu orangorang yang mereka jadikan 
panutan dan ikutan, 4 <Jĵ4? Vj uu£ 0 V ̂  "Mereka tidak mengetahui suatu 

apapun dan tidak mendapat petunjuk?. "Maksudnya mereka tidak mempunyai 
pemahaman yang benar dan petunjuk. 

Selanjutnya Allah Ta'ala membuat sesuatu perumpamaan, sebagaimana 
firmanNya: 4 & K/*™ <JJ'jS ji^ £ "Orangorang yang tidak beriman 

kepada hari akhir mempunyai sifat yang buruk." (QS. AnNahl: 60). Di mana 
Dia berfirman: 4 ^/j—^ J^ J* J £ "Dan perumpamaan (orang yang menyeru) 

orangorang kafir." Yaitu mereka yang sedang tenggelam dalam kesewenang
wenangan, kesesatan, dan kebodohan adalah seperti binatang gembalaan yang 
tidak memahami dan mengerti apa yang dikatakan kepadanya, bahkan apabila 
ia diseru penggembalanya, maka ia sama sekali tidak memahami ucapan si 
penggembala itu, dan ia hanya dapat mendengar suaranya saja. Hal senada juga 
diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Abui 'Aliyah, Tkrimah, 'Atha', alHasan al
Bashri, Qatadah, dan Rabi' bin Anas. 

Sedangkan firman Allah: 4 'J* r " ¥ "Mereka tuli, bisu, dan buta." 

Artinya, mereka tidak dapat mendengar kebenaran, tidak mengatakannya, 
dan tidak dapat melihat jalan menuju kebenaran itu. 

FirmanNya selanjutnya: 4 0 ' ^ i * £ "(Oleh sebab itu) mereka tidak 

mengerti." Artinya, mereka tidak dapat mengerti dan memahami sesuatu apa 
pun. 

, ̂  -"r' <\> *-f '< "1 " , \ T f'" .. ?T"""T̂  

Hai orangorang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baikbaik 
yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar
benar hanya kepada Allah kamu menyembah. (QS. 2:172) Sesungguhnya 
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Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 
binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang
siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak mengingin
kannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Mabapengampun lagi Mahapenyayang. (QS. 2:173) 

Melalui firmanNya, Allah memerintahkan hambahambaNya 
yang beriman agar memakan makanan yang baikbaik dari rizki yang telah 
dianugerahkan Allah Ta'ala kepada mereka, dan supaya mereka senantiasa 
bersyukur kepadaNya atas rizki tersebut, jika mereka benarbenar hambaNya. 
Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a 
dan diterimanya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram meng
halangi diterimanya do'a dan ibadah. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah Rasulullah 0 
bersabda: 

t^lL. j iJ l «i» "y>\ U» y l 4il 0]j Qe> J-ij V L J > 4il d\ lrt\—2\ %l ) 
y y y y y y y y 

k ; < > f di&l ijLh J > : < j * > / i Ji 4 fi\JL%i o L ^ k ^ i Jt 

' J ! 

"Wahai sekahan manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima 
kecuali yang baikbaik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada 
orangorang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada para Rasul. 
Dia berfirman: 'Hai para Rasul, makanlah makanan yang baikbaik dan kerjakan
lah amal shalih. Sesungguhnya Aku Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.' 
(QS. AlMu'minun: 51) Dia juga berfirman: 'Hai orangorang yang beriman, 
makanlah di antara rizki yang baikbaik yang Kami berikan kepadamu.' (QS. 
AlBaqarah: 172) Kemudian Rasulullah menceritakan seseorang yang melakukan 
perjalanan jauh, rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Ia mengangkat 
kedua tangannya ke langit seraya berucap: 'Ya Rabbku, ya Rabbku,' sementara 
makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram, dan dibesar
kan (tumbuh) dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin do'anya 
akan dikabulkan." 

Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnyz dan 
juga atTirmidzi. 

Setelah Allah memberikan rizkiNya kepada mereka dan membimbing 
mereka agar memakan makanan yang baikbaik, Allah 3k juga memberitahu
kan bahwa Dia tidak mengharamkan makananmakanan itu kecuali bangkai 
saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya, tanpa disembelih. Insya Allah 
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mengenai masalah ini akan diuraikan lebih lanjut dalam penafsiran surat al
Maaidah. 

Selain itu, Allah M juga mengharamkan daging babi, baik yang di
sembelih maupun yang mati dengan sendirinya. Lemak babi lazimnya termasuk 
dalam hukum dagingnya, atau karena dagingnya mengandung lemak, atau 
melalui cara qiyas (analogi) menurut suatu pendapat. Allah Ta'ala juga meng
haramkan kepada mereka binatang yang disembelih dengan menyebut nama 
selain nama Allah, baik itu dengan mengatasnamakan berhala, sekutu, tandingan, 
dan lain sebagainya, yang dahulu menjadi kebiasaan orangorang Jahiliyyah 
untuk mempersembahkan korban kepadanya. 

AlQurthubi meriwayatkan dari 'Aisyah ®s, bahwa beliau ('Aisyah) 
pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh masyarakat nonArab 
untuk perayaan mereka, kemudian mereka menghadiahkan sebagian dari 
dagingnya itu kepada kaum Muslimin. Maka 'Aisyah pun menjawab: "Apa 
yang mereka sembelih pada hari itu, maka janganlah kalian memakannya, 
tetapi kalian boleh memakan buahbuahannya." 

Kemudian Allah M membolehkan hal tersebut dalam keadaan darurat 
dan sangat mendesak ketika tidak ada makanan lainnya. Dia berfirman: 
4 jli Vj pl? J£i>\ £ "Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) 
sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas." Lebih lanjut 
Dia berfirman: 4 *—% 'A ^» "Maka tidak ada dosa baginya." Yaitu, karena 
memakan makanan tersebut. 4 j 'y* ^ b\ $ "Sesungguhnya Allah Maha
pengampun lagi Mahapenyayang." 

Menurut Mujahid, firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa dalam keadaan 
terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula me
lampaui batas, "berarti tidak dalam keadaan merampok, atau keluar dari ketaatan 
imam atau bepergian dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia mendapatkan 
keringanan. Tetapi orang yang melampaui batas atau melanggar, atau dalam 
kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun ia 
berada dalam keadaan terpaksa. 

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dan diper
bolehkan membawanya sebagai bekal yang dapat menghantarkannya kepada 
makanan halal, dan jika telah ditemukan makanan yang halal, hendaknya 
bekal itu dibuang. 

Firman Allah Ta'ala: 4 ^ % ¥ "Tidak melampaui batas." Artinya dalam 
mengkonsumsinya tidak melebihi batas yang halal. Sedangkan dari Ibnu 'Abbas 
diriwayatkan, artinya tidak sampai kenyang memakannya. Tetapi asSuddi 
menafsirkannya dengan melanggar (batas). 

Permasalahan: 

Jika ada seseorang yang benarbenar dalam kedaan terpaksa menemukan 
bangkai dan makanan milik orang lain, yang tidak dapat dipastikan pemilik
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nya dan tidak membahayakan maka tidak dihalalkan baginya untuk memakan 
bangkai. Tetapi ia boleh memakan makanan milik orang lain tersebut. Dan 
tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Yang jadi masalah adalah, 
apakah dengan memakan makanan orang lain itu ia bertanggungjawab atau 
tidak? 

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, keduanya diriwayatkan 
dari Imam Malik, kemudian disebutkan hadits dari Sunan Ibnu Majah, yang 
diriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Iyas Ja'far bin Abi Wahsyiyah, ia berkata: 
"Aku pernah mendengar 'Abbad bin Syurahil al'Anzi, berkata: "Kami pernah 
ditimpa kelaparan setahun penuh. Lalu aku datang ke Madinah, maka aku pun 
memasuki sebuah kebun dan mengambil setangkai kurma, kemudian aku 
memetiknya dari tangkainya dan setelah itu memakannya. Dan sisanya aku 
letakkan di dalam bajuku. Tibatiba pemilik kebun itu datang lalu memukulku 
serta mengambil bajuku. Selanjutnya aku mendatangi Rasulullah S> dan mem
beritahukan hal itu kepadanya." 

Behau pun bersabda kepada pemilik kebun itu: "Engkau tidak mem
berinya makan pada saat dia lapar, dan engkau tidak ajari dia pada saat dia 
tidak tahu." Behau pun memerintahkan agar baju itu dikembalikan kepadanya 
dan memerintahkan agar ia diberi satu atau setengah wasaq42 makanan. 

Hadits di atas berisnad shahih, kuat dan jayyid serta memiliki banyak 
syahid (pendukung). Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Amr 
bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah S ditanya mengenai 
mengambil buah yang masih tergantung di pohon, maka behau bersabda: 

( .«uip t-Js> Âi A I I ^  JL?xl* 'J* AIJU —? iL» L>C?i 'J ) 

"Barangsiapa mengambil sesuatu darinya karena keperluan mendesak sekadar 
untuk dimakan langsung dengan tidak membawanya pulang di kantong, maka 
tiada dosa baginya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, anNasai, Imam Ahmad 
dengan sanad shahih 

Mengenai firman Allah Ta'ala: 4 jy* & 01 4* p ! ^ ~¥ "Maka tidak 
ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." 
Muqatil bin Hayyan mengatakan: "Yaitu atas makanan yang dimakannya 
dalam keadaan terpaksa." 

Sa'id bin Jubair mengemukakan: "Allah Ta'ala Mahapengampun atas 
makanan haram yang dimakan oleh orang itu, dan Dia Mahapenyayang 
karena Dia telah membolehkan baginya memakan makanan yang haram dalam 
keadaan terpaksa." 

4 2 Wasaq = 60 sha' = 150 kg. 1 sha' = 4 mud. 1 mud = 6 ons. 
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Sedangkan Waqi ' menceritakan, alA'masy memberitahu kami, dari 
Abu Dhuha, dari Masruq, ia berkata: "Barangsiapa benarbenar dalam keadaan 
terpaksa, namun ia tidak makan dan minum, lalu ia meninggal dunia, maka 
ia masuk Neraka." 

Ini menunjukkan bahwa memakan bangkai bagi orang yang dalam 
keadaan terpaksa merupakan suatu 'azimah (keharusan) dan bukan sekedar 
rukhsah (keringanan). 

Abui Hasan athThabari yang terkenal dengan sebutan alKiya alHarasi 
(tukang bubur) mengatakan: "Inilah pendapat yang benar menurut kami, seperti 
berbuka puasa bagi orang yang sakit dan yang semisalnya." 

&0 % ^ j ^ ^ ^ s ; ^ ^ ^ ^ 
£3 £MJ ^ \ %&S& B££T 1$ 

Sesungguhnya orangorang yang menyembunyikan apaapa yang telah 
diturunkan Allah, yaitu alKitab dan menjualnya dengan harga yang 
sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke 
dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada 
mereka pada hari Kiamat dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka 
siksa yang amat pedih. (QS. 2:174) Mereka itulah orangorang yang membeli 
kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah 
beraninya mereka menentang api Neraka! (QS. 2:175) Yang demikian itu 
adalah karena Allah telah menurunkan alKitab dengan membawa ke
benaran; dan sesungguhnya orangorang yang berselisih tentang (kebenaran) 
alKitab itu, benarbenar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran). 
(QS. 2:176) 

11 
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Allah M berfirman: 4 v * ^ 1 j" ^ J j 5 ^" ^J"^* O^'1 1̂ ^ "Sesungguhnya 
orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu 
al-Kitab." Yakni orangorang Yahudi yang menyembunyikan sifat Nabi 
Muhammad yang terdapat dalam Kitabkitab yang berada di tangan mereka, 
seperti sifatsifat yang membuktikan kerasulan dan kenabiannya. Mereka 
menyembunyikannya agar kepemimpinan mereka tidak hilang serta hadiah 
dan pemberian yang diterimanya dari masyarakat Arab sebagai penghormatan 
terhadap nenek moyang mereka tidak lenyap begitu saja, tetapi mereka tak 
berhasil dan merugi di dunia dan akhirat, serta mendapatkan kemurkaan yang 
berlipat ganda. Allah mencela mereka melalui KitabNya di dalam beberapa 
surat, di antaranya adalah firmanNya: t 

4 yJi Uli 4J bj'JlSj ._jli£Jl J «&I JjSlC bJ£S jiSi\ j j $ "Sesungguhnya orang-orang 
yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu al-Kitab dan men-
jualnya dengan harga murah." Yaitu berupa harta benda dan kehidupan dunia. 

4 VI 'p+>jleu J O j i i ' t ' U iUiji £ "Mereka itu sebenarnya tidak memakan 
(tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api." Artinya, apa yang mereka 
makan tersebut sebenarnya merupakan balasan atas perbuatan mereka me
nyembunyikan kebenaran, yaitu berupa api yang menyalanyala di dalam 
perut mereka pada hari Kiamat kelak. 

Sebagaimana firmanNya: 
4 \'p>L. j j l la l  j Ijtf r+-y^ J « J j ^ ^ i ^1 Uit. J.Q\ J I ^ I jjif^. jl f "Sesungguh-
nya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya me-
reka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang 
menyala-nyala (Neraka)." (QS. AnNisaa': 10). 

Dalam sebuah hadits shahih diriwayatkan, bahwa Rasulullah ber

i 4J3J [ji yyyi W»! «uailij t-AJJi <uiT o j I i J j i JTli ^ j J ' 01) 

sabda: 

'j 

"Sesungguhnya orang yang makan dan minum dalam bejana emas dan perak, 
sebenarnya ia menelan api Neraka Jahannam ke dalam perutnya." 

Dan firman Allah $6: 4 ^ tA& j $ j % \'y. ^ r' 
"Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak akan 
menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. "Yang demikian itu 
karena Allah sangat murka kepada mereka sebab mereka menyembunyikan 
kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Sehingga dengan itu mereka berhak 
mendapatkan kemurkaan. Maka Allah Ta'ala tidak melihat ke arah mereka 
dan tidak pula menyucikannya, artinya Dia tidak memuji dan menyanjung 
mereka melainkan mengadzab mereka dengan adzab yang sangat pedih. 

Selanjutnya untuk memberi tahukan tentang keadaan mereka itu, 
Allah Ta'ala berfirman: 4 J^ih 3&M #JJI CfJUSJjl "Mereka itulah orang-
orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk "Maksudnya, mereka menukar 
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petunjuk, yaitu perintah menyebarluaskan sifat RasuluUah yang terdapat 
dalam Kitabkitab mereka, berita tentang pengutusannya, dan penyampaian 
berita gembira mengenai kedatangannya melalui Kitabkitab para Nabi, serta 
keharusan mengikuti dan membenarkannya. Namun mereka menukar hal 
itu dengan kesesatan, yaitu dengan cara mendustakan, mengingkari, serta 
menyembunyikan sifatsifat Rasulullah di dalam Kitabkitab mereka. 
4 '«j—iilib LJ\SJ\}\'J £ "(Membeli) siksaan dengan ampunan." Artinya, mereka 
menukar ampunan dengan adzab, sehingga mendapat siksa. 

Dan firmanNya: 4 j$l Ji 'A'Jl^j £ "Maka alangkah beraninya mereka 
menentang api Neraka. "Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka berada 
dalam siksaan yang teramat pedih, seram, dan menakutkan, orang yang me
nyaksikan mereka merasa heran atas keberanian mereka menghadapi api Neraka 
tersebut, padahal siksaan, hukuman dan belenggu yang mereka jalani sangatlah 
berat. Semoga Allah melindungi kita darinya. 

Ada juga yang mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala: 
4 ji 'pj>yA\\li ^ berarti, betapa betah mereka berbuat berbagai kemaksiatan 
yang mengantarkan mereka ke dalam api Neraka. 

Sedangkan firman Allah Ta'ala berikutnya: 4 <y^. '<~J&\ J'J & o'b ili'i £ 
"Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan alKitab dengan 
membawa kebenaran."Artinya, mereka berhak mendapatkan siksaan yang 
pedih seperti itu karena Allah Ta'ala telah menurunkan Kitab kepada Rasul
Nya, Muhammad 0 dan juga kepada para Nabinabi sebelumnya untuk me
negaskan kebenaran dan mengikis kebathilan. Namun mereka menjadikan 
ayatayat Allah itu sebagai bahan ejekan belaka. Kitab yang ada pada mereka 
menyuruh mereka menampakkan dan menyebarluaskan pengetahuan, tetapi 
mereka menolak dan mendustakannya. Dan Rasulullah 0 , penutup para Nabi, 
menyeru mereka ke jalan Allah 31, memerintahkan untuk berbuat kebaikan 
dan mencegah dari berbuat kemunkaran; tetapi mereka mendustakannya. 
Dengan mengingkari, dan menyembunyikan sifatsifat beliau, berarti mereka 
telah menghina ayatayat Allah yang diturunkan kepada RasulNya. Oleh 
karena itu mereka berhak mendapatkan siksaan dan hukuman. Oleh sebab itu 
pula Allah 31 berfirman: 

4 x « J l i i ^ ^&>\ J  1 j£A\ cy^ O!} j^JL; O1SJ1 JjJ 4 » j l £ui £ "Yangdemikian 
itu adalah karena Allah telah mehurimkan alKitab dengan membawa kebenaran. 
Dan sesungguhnya orangorang yang berselisih tentang (kebenaran) alKitab itu 
benarbenar dalam penyimpangan yang jauh." 

L 
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Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, Malaikatmalaikat, Kitabkitab, Nabinabi dan mem
berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anakanak yatim, orang
orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orangorang yang 
memintaminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat 
dan menunaikan zakat; dan orangorang yang menepati janjinya apabila 
ia berjanji, dan orangorang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan 
dan dalam peperangan. Mereka itulah orangorang yang benar (imannya); 
dan mereka itulah orangorang yang bertakwa. (QS. 2:177) 

Ayat ini mencakup sendisendi yang agung, kaidahkaidah yang umum, 
dan 'aqidah yang lurus. 

Penafsiran ayat ini adalah, ketika pertama kali Allah memerintahkan 
orangorang Mukmin menghadap Baitul Maqdis kemudian Dia mengalihkan 
ke Ka'bah, sebagian Ahlul Kitab dan kaum Muslimin merasa keberatan. Maka 
Allah M memberikan penjelasan mengenai hikmah pengalihan kiblat tersebut, 
yaitu bahwa ketaatan kepada Allah ,3£§, patuh pada semua perintahNya, 
menghadap ke mana saja yang diperintahkan, dan mengikuti apa yang telah 
disyari'atkan, inilah yang disebut dengan kebaikan, ketakwaan, dan keimanan 
yang sempurna. 

Menghadap ke arah t imur ataupun barat tidak dihitung sebagai ke
baikan dan ketaatan jika bukan karena perintah dan syari'at Allah. Oleh karena 
itu, Allah Ta'ala berfirman: 
i j& fjfc 'cr 'J £& V o j d \ ' j i f a > J r j \ JJ 'J 'j J$ } "Tidak
lah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan 
tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian..." 

Sebagaimana firmanNya mengenai hewan sembelihan kurban: 
4 J J C ^ ts'jai « H ? jZl'j I A J I O ^ -3)1 Ju7 j J ^» "Dagingdaging unta dan darah
nya itu sekalikali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari 
kamulah yang dapat mencapainya." (QS. AlHajj: 37). 
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Mengenai ayat ini, al'Aufi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, katanya: 
"Tidaklah shalat dan beramal itu merupakan suatu kebaikan. Hal ini ketika 
Rasulullah 0 berpindah dari Makkah ke Madinah, serta diturunkannya ber
bagai kewajiban dan peraturan. Maka Allah Ta'ala memerintahkan berbagai 
kewajiban dan pelaksanaannya." 

Abui ' Aliyah mengatakan: "Ketika itu orangorang Yahudi menghadap 
ke arah barat, sedangkan orangorang Nasrani menghadap ke arah timur. Maka 
Allah Ta'ala berfirman: 4 * jdj jjid\ J ? I /J d' 'j J$ $ "Tidaklah 

menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan." Lebih 
lanjut Abu i ' Aliyah menuturkan: "Itulah pembicaraan tentang keimanan yang 
hakikatnya adalah pengamalan." 

Mujahid mengatakan: "Tetapi kebaikan itu adalah apa yang ditetapkan 
di dalam hati berupa ketaatan kepada Allah 3%3." 

AdhDhahhak mengatakan: "Tetapi kebajikan dan ketakwaan itu adalah 
pelaksanaan semua kewajiban sebagaimana mestinya." 

Mengenai firman Allah Ta'ala: 4 {y?lj ^ 'J<* 'J JJl o&'j 
atsTsauri mengemukakan: "Demikian itu adalah mencakup semua jenis 
kebaikan." Imam atsTsauri memang benar, karena orang yang memiliki sifat 
yang disebutkan di dalam ayat ini, berarti ia telah masuk ke seluruh wilayah 
Islam dan mengambil segala bentuk kebaikan, yaitu beriman kepada Allah 
Ta'ala, yang tiada sesembahan yang haq selain Dia, serta membenarkan adanya 
para Malaikat yang merupakan para duta yang menghubungkan antara Allah 
dan para RasulNya. 

Beriman kepada "alKitab." AlKitab merupakan isim jins (nama jenis) 
yang mencakup Kitabkitab yang diturunkan dari langit kepada para Nabi 
hingga diakhiri oleh yang termulia di antara Kitabkitab itu, yaitu alQuran 
yang menjadi tolok ukur bagi Kitabkitab sebelumnya, yang kepadanya semua 
kebaikan bermuara, meliputi segala macam kebahagiaan di dunia dan akhirat, 
dan semua Kitab itu dinasakh (dihapus hukumnya, diganti dengan yang baru) 
dengannya. 

Selain itu, beriman kepada para Nabi Allah Ta'ala secara keseluruhan, 
dari Nabi pertama hingga terakhir, yaitu Muhammad J § k 

Firman Allah i$E§: 4 *£ J* J1^' 1 J^'j ¥ "Dan memberikan harta yang 
dicintainya." Artinya, menyedekahkan hartanya padahal ia sangat mencintai 
dan menyenanginya. Demikian dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair, 
dan lainnya. Sebagimana telah diriwayatkan dalam kitab Shahih alBukhari dan 
Shahih Muslim, hadits marfu' dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah iH ber
sabda: 

( . > l l ij j!uo? 01 cA3lCaJl Ĵ iaii) 
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"Sebaikbaik shadaqah adalah engkau menyedekahkan harta sedang engkau 
dalam keadaan sehat lagi tamak, engkau menginginkan kekayaan dan takut 
miskin." (HR. AlBukhari dan Muslim). 

Allah Ta'ala telah mengingatkan melalui firmanNya: 
4 oy~>£ CL1yuJ j £  jJl i J\2 j] $ "Sekalikali kamu tidak akan meraih kebaikan 
hingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai " (QS. AH 'Imran: 92). 

Juga firmanNya: 4 OCai A, j i S " 'Jj '•.^••.^•l Ji O j / j y £ "Dan mereka 
mengutamakan (orangorang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka 
memerlukan (apa yang mereka berikan itu)." (QS. AlHasyr: 9). 

Inilah pola yang lain lagi, yang sangat tinggi nilainya, yaitu mereka 
lebih mengutamakan orang lain padahal sebenarnya mereka sendiri sangat 
membutuhkannya. Mereka menginfakkan dan memberikan makanan yang 
dicintainya. 

Dan firman Allah Ta'ala yang ber ikutnya: 4 <£JJ £ "Kepada 
kerabatnya." Mereka ini lebih diutamakan untuk diberi shadaqah, sebagaimana 
ditegaskan dalam hadits berikut ini: 

Jj\ 4̂» : p l — s & pr'Js <jj} Ji'j iii'jA> JS\ M . « I » Js A i J U o J l ) 

y y y y- y y y y 

"Shadaqah kepada orangorang miskin itu hanya (berpahala satu) shadaqah saja. 
Sedangkan shadaqah kepada kerabat (berpahala) dua, yaitu shadaqah dan 
silaturrahim. Mereka itu orang yang paling berhak mendapatkan perhatian 
darimu dan mendapatkan kebaikan serta pemberianmu." 

Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka 
melalui beberapa ayat di dalam alQuran. 

4 JQ\'j £ "Anakanak yatim." Yaitu mereka yang tidak mempunyai 
orang yang menafkahinya, dan ditinggal mati oleh ayahnya pada saat masih 
lemah, kecil, dan belum baligh serta belum mempunyai kemampuan untuk 
mencari nafkah. 

4 j s ^ d l l j £ "Dan orangorang miskin." Yaitu mereka yang tidak dapat 
memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka ini harus 
diberi sedekah agar dapat menutupi kebutuhan dan kekurangannya. Dalam 
kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan hadits dari Abu 
Hurairah bahwasanya Rasulullah H pernah bersabda: 

y y y y y y y ^ y 

"Orang miskin itu bukanlah orang yang berjalan berkeliling memintaminta, 
lalu memperoleh satu atau dua butir kurma, sesuap atau dua suap makanan, 
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tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan harta yang men
cukupinya, serta kemiskinannya itu tidak diketahui sehingga ia diberi shadaqah." 
(Muttafaqun 'alaih). 

FirmanNya: 4 J ^ 1 # 0 ¥ "Ibnu sabil." Yaitu orang yang bepergian 
jauh dan telah kehabisan bekal. Orang ini perlu diberi shadaqah supaya bisa 
sampai ke negerinya. Demikian juga orang yang melakukan suatu perjalanan 
untuk berbuat ketaatan, maka dia pun perlu diberi bekal yang mencukupi 
untuk keberangkatan dan kepulangannya. Dan tamu termasuk dalam kategori 
Ibnu Sabil, sebagaimana dikatakan 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas, 
ia mengatakan: "Ibnu Sabil adalah tamu yang singgah di rumah orangorang 
Muslim." Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu 
Ja'far alBaqir, alHasan alBashri, Qatadah, adhDhahhak, azZuhri, Rabi' bin 
Anas, dan Muqatil bin Hayyan. 

4 ^ "Orangorang yang memintaminta." Mereka itu adalah 
orang yang tampak meminta, maka ia diberi zakat dan shadaqah. Imam Ahmad 
meriwayatkan dari Fatimah binti Husain, dari ayahnya, 'Abdurrahman Husain 
bin 'Ah menceritakan, Rasulullah s i bersabda: 

( ></) J* & & c P ^ ) 
"Orang yang meminta memiliki hak meskipun ia datang dengan menunggang 
kuda." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).* 

FirmanNya: 4 v1—*J\ £ "Dan (memerdekakan) hamba sahaya." 
Mereka itu adalah budak yang mempunyai perjanjian untuk menebus dirinya 
dan tidak mendapatkan biaya untuk melakukan hal itu. Mengenai halhal 
tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut dalam penafsiran ayat zakat dalam 
surat atTaubah, insya Allah. 

Firman Allah Ta'ala berikutnya: 4 ' f u ' j ^ "Dan mendirikan shalat." 
Yaitu menyempurnakan pelaksanaan amalan shalat secara tepat waktu berikut 
ruku', sujud, thuma'ninah, dan khusyu' sesuai dengan yang disyari'atkan dan 
diridhai. 

FirmanNya: 4 <J^'j ^ "Dan menunaikan zakat." Bisa berarti 
penyucian diri dan pembersihannya dari akhlak hina dan tercela. Sebagaimana 
firman Allah Ta'ala: 4 J '•^ *̂3 ^ 3 c? r' "Sesungguhnya beruntung
lah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang 
mengotorinya." (QS. AsySyams: 910) Demikian juga ucapan Nabi Musa 
kepada Fir'aun: 4 '^j Jl '^X^j ^^"y b' J ! UJ J» $ "Adakah keinginan 
bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan). Dan akan kupimpin ke jalan 
Rabbmu supaya kamu takut kepadaNya?" (QS.^ AnNaazi'aat: 1819). Dan 
firmanNya yang lain: 4 ^ S 1 1 by£i J.UI J^> JJ33 ^ "Dan kecelakaan yang 
besar bagi orangorang yang mempersekutukan (Allah). Yaitu orangorang yang 

Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh alAlbani dalam Dha'iifulJaami' (4746)."*1
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fid<z& menunaikan penyucian diri dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) 
akhirat."(QS.Fushshilat: 67). 

Bisa juga berarti zakat mal. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair 
dan Muqatil bin Hayyan. Jadi, pemberian kepada beberapa pihak dan golongan 
yang disebutkan di atas merupakan pemberian yang bersifat kerelaan hati, 
kebaikan, dan silaturrahim. 

FirmanNya yang berikutnya: 4 ijiiie 13) ^»4^ oyy^j £ "Dan orang
orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. "Ayat ini sama seperti firman
Nya: 4 c$*~Jl ojjziiiij ^yy cy^ ^ "Yaitu orangorang yang menepati 
janji Allah dan tidak merusak perjanjian." (QS. ArRa'ad: 20). 

Lawan dari sifat ini adalah nifaq (kemunafikan). Ditegaskan dalam hadits 
berikut: 

' jt> y y £ y y y y ^ y i * y y j ° ^ ^ 

y y y y y y 

"Tandatanda orang munafik itu ada tiga: Jika berbicara, bohong. Jika berjanji, 
mengingkari. Dan jika diberi kepercayaan berkhianat." (Muttafaq 'alaih) 

Dan firmanNya selanjutnya: 4 o$ CSPJ ^'j^'l <&ty J '{yy.^'j £ "Dm 
orangorang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan." 
Artinya, dalam keadaan miskin yang disebut dengan alba'sa. Juga dalam 
keadaan sakit dan menderita yang disebut dengan adhdharra'. 4 J—?' J^'j £ 
artinya ketika berada dalam peperangan dan berhadapan dengan musuh. 
Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Abui 'Aliyah, 
Murrah alHamadani, Mujahid, Sa'id bin Jubair, alHasan alBashri, Qatadah, 
Rabi' bin Anas, asSuddi, Muqatil bin Hayyan, Abu Malik, adhDhahhak, 
dan lainlainya. 

Kata 4 cy.y&b dijadikan manshub sebagai pujian dan anjuran untuk 
senantiasa bersabar dalam menghadapi segala kondisi yang berat dan sulit 
tersebut. Wallahu a'lam, hanya kepadaNya kita memohon pertolongan dan 
bertawakal. 

Dan firmanNya: 4 1 cy^ r* "Mereka itulah orangorang yang 
benar (imannya)." Maksudnya, mereka yang telah menyandang sifatsifat ter
sebut di atas adalah orangorang yang benar imannya. Karena mereka telah 
mewujudkan keimanan hati melalui ucapan dan perbuatan. Mereka inilah 
orangorang yang benar, 4 °y*A (** '^f'j ̂  "dan mereka itulah orangorang 
yang bertakwa,"karena mereka menjauhi segala hal yang diharamkan, dan 
mengerjakan berbagai macam ketaatan. 

#5 ji* 3S3« 4 M# p; S <fc 
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i f a i orangorang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 
dengan orangorang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
bamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya 
siksa yang sangat pedih. (QS. 2:178) Dan dalam qishash itu ada (jaminan 
kelangsungan) hidup bagimu, hai orangorang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa. (QS. 2:179) 

Allah 'M menyatakan: "Hai orangorang yang beriman, diwajibkan 
atas kalian berlaku adil dalam qishash. Orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Janganlah kalian 
melanggar dan melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orangorang 
sebelum kalian, dan mereka telah mengubah hukum Allah Ta'ala yang berlaku 
di tengahtengah mereka." 

Sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadits yang di
riwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa'id bin Jubair, 
mengenai firman Allah Ta'ala: 4 J ^CaiJi y>L% ip \ i J, JJi L^I I J £ "Hai 
orangorang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan 
orangorang yang dibunuh. " Yaitu, jika pembunuhan itu dilakukan dengan 
sengaja, maka orang merdeka diqishash dengan orang merdeka. Hal itu di
karenakan pada masa Jahiliyyah, sebelum Islam datang, terjadi peperangan 
antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada di antara 
mereka yang terbunuh dan lukaluka. Bahkan mereka sampai membunuh 
para budak dan kaum wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut 
sebagian lainnya, sampai mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok 
yang melampaui batas terhadap kelompok lain dalam perbekalan dan harta 
benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang 
budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari mereka, se
orang perempuan kami dibalas dengan seorang lakilaki dari mereka. Maka 
turunlah firman Allah iSH: 4 Jiw âvij J&JIJ . ^ J b ^Jl "Orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan 
wanita." 
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Mengenai firmanNya: 4 jtiU £ "Wanita dengan wanita." 'Ali 
bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu 'Abbas: "Yang demikian itu karena 
mereka tidak membunuh lakilaki sebagai balasan atas seorang wanita dengan 
wanita. Kemudian Allah 'M menurunkan firmanNya: 4 Os*^ 'J<$j o*^ 'u~*^ £ 
"Bahwa jiwa dengan jiwa dan mata dengan mata." (QS. AlMaaidah: 45) Orang
orang merdeka diperlakukan sama dalam qishash yang dilakukan secara sengaja, 
baik lakilaki maupun wanita, dalam hal jiwa ataupun yang lebih ringan. Hal 
yang sama juga berlaku pada hamba sahaya, budak lakilaki maupun wanita." 

Permasalahan 

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka boleh dibunuh karena 
membunuh seorang budak, berdasarkan pada keumuman ayat pada surat Al
Maaidah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sufyan atsTsauri, 
Ibnu Abi Laila, dan Dawud. Juga diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'id 
bin alMusayyab, Ibrahim anNakhai, Qatadah, dan alHakam. Menurut al
Bukhari, 'Ali bin alMadini, Ibrahim anNakhai, dan atsTsauri dalam suatu 
riwayat, seorang tuan juga dapat dibunuh karena membunuh budaknya, 
berdasarkan pada keumuman/universalitas hadits riwayat alHasan, dari 
Samurah. 

^ . / O ' y f , ' y o ' s J , * 0 *• ' ** ** s s s o y y t y i y-« y * y B ' i '*> o y 

"Barangsiapa yang membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya. 
Barangsiapa yang memotong budaknya, maka kami akan memotongnya. Dan 
barangsiapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan mengebirinya pula."4 3* 

Berbeda dengan Jumhur Ulama, mereka mengatakan: "Orang merdeka 
tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang budak, karena budak itu 
merupakan barang dagangan. Jika ia membunuh karena kesalahan (tidak 
disengaja), maka tidak diharuskan membayar diat (ganti rugi), namun wajib 
membayar harga budak tersebut." Jumhurul Ulama juga berpendapat bahwa 
seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir. Ber
dasarkan sebuah hadits dalam kitab shahih alBukhari, yang diriwayatkan dari 
'Ali, Rasulullah S bersabda: 

"Seorang muslim tidak boleh dibunuh, karena membunuh orang kafir." 
(HR. AlBukhari). 

Dan tidak ada hadits shahih dan penafsiran yang bertentangan dengan 
hal ini. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang muslim boleh 

1 Diriwayatkan Imam Ahmad dan empat penyusun kitab Sunan, serta adDarimi tanpa menye
butkan: "Barangsiapa mengebiri hambanya, maka kami akan mengebirinya pula," tambahan 
ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan anNasai. AtTirmiazi mengatakan: 
"Hadits ini hasan gharib, dan dishahihkan oleh alHakim dengan tambahan redaksi hadits 
tersebut." 
Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh alAlbani dalam kitab aiMisykaat (3473).^
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dibunuh karena membunuh orang kafir, berdasarkan pada keumuman atau 
universalitas ayat pada surat alMaaidah. 

Permasalahan 

H asan dan 'Atha' mengemukakan: "Dengan ayat ini, seorang lakilaki 
tidak dapat dibunuh karena membunuh wanita." Namun jumhur ulama tidak 
sependapat dengan mereka karena berdalil dengan ayat dalam surat alMaa
idah dan sabda Rasulullah 

( .j^ijL_o \i\ isCsJ OJi i l JJ l ) 

"Kaum muslimin itu setara (sebanding) darahnya."4 4 

Permasalahan 
Menurut mazhab empat imam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan 

Jumhur Ulama bahwa sekelompok orang dapat dibunuh karena membunuh 
satu orang. Hal itu berkaitan dengan kasus seorang anak yang dibunuh oleh 
tujuh orang. Maka Umar pun membunuh mereka semuanya. Dalam hal ini 
'Umar berkata: "Apabila penduduk Shan'a berkomplot membunuhnya, 
niscaya aku akan membunuh mereka semuanya." Pada masanya itu, tidak 
seorang pun Sahabat yang menentangnya, dan hal itu merupakan ijma'. 

Dan firman Allah: 4 oLUb «uij «iSfj ^J/J^Ji, ^di i f'J. <UPJ J Jj '^s 'JJ £ 
"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah 
(yang memaafkan) mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula." Mengenai 
firmanNya: 4 t—^^ cr 'j* 'cr* $ Menurut Mujahid, dari Ibnu 'Abbas, 
"Maaf itu harus dibalas dengan diyat, dalam pembunuhan yang dilakukan 
secara sengaja." 

Hal senada juga diriwayatkan dari Abui 'Aliyah, Abu asySya'tsa', 
Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Atha', alHasan alBashri, Qatadah, dan Muqatil 
bin Hayyan. 

AdhDhahhak meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, mengenai firmanNya 
ini: "Yakni, barangsiapa yang mendapat suatu kebebasan dari saudaranya, 
yaitu ia memilih mengambil diyat setelah berhak menuntut darahnya. Itulah 
yang dimaksud dengan pemaafan." Dan firman Allah Ta'ala: 4 ^jr^^ T* 
"Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik." Artinya, 
bagi si penuntut harus mengikutinya dengan kebaikan, jika diyat itu sudah 
diterima. 4 oC^l *lSv) ^ "Dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula." Yaitu berasal dari pihak 
pembunuh tanpa adanya tindakan yang membahayakan atau menundanunda 
pembayaran. 

' Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, dari 'Abdullah bin 'Umar, dan Abu Dawud 
dalam kitab alJibad, juga diriwayatkan anNasai dan Ibnu Majah. 

<• • *^ 
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I 

AlHakim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: "Hendaklah si pembunuh 
melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dengan cara yang baik." 

Hal senada juga dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Abu asySya'tsa' 
Jabir bin Zaid, alHasan alBashri, Qatadah, 'Atha' alKhurasani, Rabi' bin 
Anas, asSuddi, dan Muqatil bin Hayyan. 

Permasalahan 

Berkata Imam Malik menurut riwayat Ibnul Qasim, dan ini yang 
masyhur, juga imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, Imam asySyafi'i dan 
Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, mereka mengatakan: "Bagi pihak 
wali orang yang terbunuh tidak boleh memaafkan dengan diyat (yang diterima
nya) kecuali pihak si pembunuh rela." Sedang ulama lainnya berpendapat, 
bahwa pihak wali orang yang terbunuh boleh memaafkan dengan pembayaran 
diyat meskipun si pembunuh tidak rela. 

Permasalahan 

Sekelompok ulama Salaf berpendapat bahwa wanita tidak berhak mem
beri maaf. Mereka itu antara lain alHasan alBashri, Qatadah, azZuhri, Ibnu 
Syubrumah, alLaits, dan alAuza'i. Namun ulama lainnya menentang pendapat 
tersebut. 

Firman Allah M ber ikutnya: 4 &—1>~JJ jL^o J '<-*^ £ "Yang 
demikian itu merupakan suatu keringanan dari Rabb-mu dan suatu rahmat." 
Allah berfirman, disyari'atkannya pengambilan diyat kepada kalian dalam 
pembunuhan secara sengaja itu merupakan keringanan dan rahmat dari Allah 
Ta'ala untuk kalian, dari suatu kewajiban bagi ummat sebelumnya, yaitu 
berupa pembunuhan atau pemaafan. Sebagaimana yang diriwayatkan Sa'id 
bin Mansur, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Diwajibkan terhadap Bani Israil 
aishash berkenaan dengan orangorang yang dibunuh, dan tidak ada istilah 
kata maaf di kalangan mereka." 

Maka Allah berfirman kepada ummat ini (ummat Muhammad): 
4 l'^ A ^ I J'^l^'jS JiVb Ji% S£Jlj £ A ^J l j k i l J> > C a i j&l* » 
"Diwajibkan atas kamu aishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. 
Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, 
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 
saudaranya." 

4 'p&fj j* L i ^ J ^ "Hal itu merupakan suatu keringanan dari Rabb-
mu. " Allah iJ£ menyayangi ummat ini dan memberikan makan kepada mereka 
dengan diyat, yang tidak dihalalkan bagi orangorang sebelumnya. Bagi Ahli 
Kitab Taurat yang berlaku adalah qishash dan pemaafan, tanpa ada diyat di 
kalangan mereka. Dan yang berlaku bagi Ahli Kitab Injil adalah pemaafan. 
Mereka diperintahkan melakukan hal itu. Dan Allah iJ&l menetapkan bagi 
ummat ini aishash, pemaafan, dan diyat. 
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Hal senada juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, 
dan Rabi' bin Anas. 

FirmanNya: 4 j»*" U>\& CrJJ'i i«i Ji £ "Barangsiapa melampaui 
batas sesudah itu, maka baginya siksa'yang sangat pedih." Artinya, barangsiapa 
yang membunuh setelah mengambil diyat atau menerima diyat, maka baginya 
siksa yang pedih, menyakitkan, lagi keras dari Allah Ta'ala. 

FirmanNya: 4 ^ L a i i J J J } ^ "Dan dalam aishash itu ada (jaminan 
kelangsungan)hidup bagimu. "Maksudnya, dalam pensyari'atan aishash bagi 
kalian itu, yaitu hukuman mati bagi si pembunuh terdapat hikmah yang 
sangat besar, yaitu kelangsungan hidup dan perlindungannya, karena jika si 
pembunuh mengetahui bahwa ia akan dihukum mati, maka ia tentu akan 
menahan diri. Dalam hal ini jelas terdapat jaminan kehidupan bagi jiwa. 

Disebutkan dalam kitabkitab terdahulu: ( J & JiJi) "Hukuman 
mati itu lebih tepat untuk memberantas pembunuhan.'* Ungkapan tersebut ter
dapat juga di dalam alQuran tetapi lebih tepat dan lebih mengena serta lebih 
ringkas.4 

FirmanNya: 4 i L ? - ^ C a i i J '^Si'j £ "Dan dalam aishash itu ada (jaminan 
kelangsungan) hidup bagimu." Abui' Aliyah mengatakan bahwa Allah Ta'ala 
telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam qishash. Berapa 
banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut 
akan dihukum mati. 

FirmanNya: 4 >•>j—& 'fa^ ^—pfyi J'J l_J £ "Wahai orangorang yang 
berakal, supaya kamu bertakwa." Maksudnya, "hai orangorang berakal dan kaum 
cerdik cendikia, mudahmudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal
hal yang diharamkan Allah Ta'ala dan perbuatan dosa kepadaNya. Dan takwa 
merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan tin
dakan menjauhi segala bentuk kemunkaran. 

38 4 ££K j£d &~ % fc& c£ 

*5 Di antaranya bahwa perumpamaan ini tidak mengandung hal lain kecuali pemberantasan 
pembunuhan dengan pembunuhan. Sedang ayat di atas mencakup pembunuhan dan berbagai 
macam luka. Oleh karena itu perumpamaan itu memerlukan adanya dua hal yang mabdzuf 
(tidak disebutkan), yaitu pembunuhan sebagai hukum qishash lebih dapat memberantas pem
bunuhan secara zhalim. Sementara ayat tersebut tidak memerlukan hal yang tersirat seperti itu. 
Karena ayat itu di mulai dengan suatu kabar gembira, yaitu huruf "laam'aalam kata lakum" 
dan ditutup dengan berita gembira pula yaitu kehidupan. Sedang perumpamaan di atas di mulai 
dengan pembunuhan dan diakhiri dengan pembunuhan juga. 
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Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas 
orangorang yang bertakwa. (QS. 2:180) Maka barangsiapa yang mengubah 
wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah 
bagi orangorang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Mahamendengar 
lagi Mahamengetahui. (QS. 2:181) (Akan tetapi) barangsiapa khawatir ter
hadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, 
lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang. (QS. 2:182) 

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua 
orang tua dan kaum kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian 
wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai 
mawaris (pembagian harta warisan). Dan ketika turun ayat fara'idh, ayat 
washiyat itu dinasakh, dan pembagian warisan yang ditentukan menjadi suatu 
hal yang wajib dari Allah Ta'ala yang harus diberikan kepada ahli waris, tanpa 
perlu adanya wasiat serta tidak mengandung kemurahan dari orang yang 
berwasiat. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah hadits yang terdapat 
dalam kitab asSunan dan lainnya, dari 'Amr bin Kharijah, katanya, aku pernah 
mendengar Rasulullah 0 berkhutbah, dan behau bersabda: 

(.«i»ji}J A J ^J W & 4'i> JS* ^  lap i J3 ii\d\) 
t * * * * •• 

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka 
tiada wasiat bagi ahli waris." 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, katanya, ketika 
Ibnu 'Abbas duduk dan membaca surat alBaqarah hingga sampai ayat ini, 
4. CM J ^ ' J J£Ky* 0! £ "jika ia meninggalkan harta yang banyak, ber

wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya," ia pun mengatakan: "Ayat ini 
sudah dinasakh." 

Hadits di atas juga diriwayatkan alHakim dalam kitab alMustadrak, 
dan menurutnya derajat hadits ini shahih sesuai persyaratan alBukhari dan 
Muslim. 

i 
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Dan mengenai firmanNya: 4 uao&j £ "Berwasiat kepada 
ibu bapak dan karib kerabatnya," 'Ali bin Abi Thalnah meriwayatkan, dari 
Ibnu 'Abbas: "Pada mulanya tidak ada yang memperoleh warisan dengan 
adanya ibubapak kecuali jika ia berwasiat kepada kaum kerabat. Kemudian 
Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang mawaris, di dalamnya diterangkan 
bagian kedua orang tua dan ditetapkan wasiat untuk karib kerabat dengan 
sepertiga harta si mayit." 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa ayat: 
4 'cv'j^'i j—~4~*'J £ "Berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya," 
ini telah dinasakh dengan ayat: 

4 C/yh. \L*1 'jtt 'j 

"Bagi orang lakilaki ada bak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu 
bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 
ditetapkan."(QS. AnNisaa': 7). 

Mengenai ini, penulis (Ibnu Katsir) katakan: "Kewajiban berwasiat 
kepada ibu bapak dan juga karib kerabat yang termasuk ahli waris itu menurut 
ijma' telah dinasakh, bahkan dilarang." Hal itu didasarkan pada hadits: 

'a ''f' * ' ' " 
( . £ > / j l i ^ j W (.&• (Ji ^ J a P l Ji «UJI Oj ) 

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka 
tiada wasiat bagi ahli waris." 

Dengan demikian, ayat mawaris merupakan hukum yang independen 
dan kewajiban dari sisi Allah bagi ashhabulfurudh (ahli waris yang mendapat 
bagian tertentu) dan juga ashabah (ahli waris yang menerima sisa bagian dari 
ashhabul furudh). Dengan ayat ini pula hukum wasiat terhapus secara total. 
Dengan demikian yang tertinggi adalah kaum kerabat yang tidak berhak 
memperoleh warisan. Disunnahkan kepada seseorang untuk berwasiat bagi 
mereka dari sepertiga hartanya sebagai respon atas ayat wasiat dan keumuman
nya. Selain itu, diriwayatkan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim 
dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah 0 bersabda: 

f s o t*> t'*** tta , , '. "'\'\ '  : > ' " . ' i i o t o i , -

( . a O i P « b j ^ w » 4=-*J>jj ĉ ̂sJJ A_S ^ j j ^  a <u p)—J> HSy' Jr* 1—8 ) 
"Tidak dibenarkan bagi seseorang muslim yang memiliki sesuatu untuk di
wasiatkan berdiam diri selama dua malam, melainkan wasiat itu telah tertulis 
di sisinya." (Muttafaq 'alaih). 

Ibnu 'Umar menuturkan: "Tidak ada satu malam pun yang berlalu 
dariku sejak aku mendengar Rasulullah W* menyampaikan hal itu melainkan 
wasiatku berada di sisiku." 
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Dan firmanNya: 4 \'JA o\ £ "Jika ia meniggalkan harta yang banyak." 
Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa wasiat itu disyari'atkan, 
baik harta warisan itu sedikit maupun banyak seperti halnya disyari'atkannya 
warisan. Tetapi di antara mereka ada juga yang berpendapat, bahwa wasiat 
itu hanya dilakukan bila seseorang meninggalkan harta yang banyak. 

FirmanNya lebih lanjut: 4 A/jCJl, ^ "Dengan cara yang baik." Artinya 
dengan lemah lembut dan baik. Dan yang dimaksud dengan ma'ruf adalah 
hendaklah seseorang berwasiat kepada kaum kerabat tanpa menghancurkan 
(masa depan) ahli warisnya; tidak berlebihlebihan dan tidak pula kikir. Se
bagaimana yang dinyatakan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim, 
bahwa Sa'ad pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhya aku mempunyai 
harta kekayaan (yang cukup banyak) dan tidak ada yang mewarisiku kecuali 
seorang puteriku, apakah aku boleh mewasiatkan dua pertiga hartaku?" "Tidak", 
jawab Rasulullah. "Apakah setengahnya?" tanyanya lebih lanjut. Behau men
jawab: "Tidak." Ia bertanya lagi: "Apakah sepertiga?" Behau menjawab: "Ya, 
sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli 
warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka 
dalam keadaan miskin, memintaminta kepada orang lain." 

Sedangkan dalam kitab Shahih alBukhari diriwayatkan, bahwa Ibnu 
'Abbas berkata: "Seandainya orangorang menguranginya) dari sepertiga men
jadi seperempat itu sudah cukup karena sesungguhnya Rasulullah telah ber
sabda: "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak." 

Dan firmanNya: 
4 3J» J! iiJu ^iJl J* ilii Ufy i U  \—JJJJ JJ £ "Maka barangsiapa 
yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya 
adalah bagi orangorang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Mahamendengar 
lagi Mahamengetahui. " Artinya, barangsiapa menyelewengkan wasiat itu dan 
menyimpangkannya, lalu mengubah ketetapannya dengan menambah atau 
mengurangi, tentu saja termasuk dalam hal ini adalah menyembunyikannya. 
4 £jJUI Js iili tJji ^ "Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orangorang 
yang mengubahnya. "Ibnu 'Abbas dan beberapa ulama lainnya mengemukakan: 
"Pahala si mayit itu berada di sisi Allah, sedangkan dosanya (mengubah wasiat) 
ditanggung oleh orangorang yang mengubahnya." 4 °\ £ "Sesung

guhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui" Artinya, Allah Ta'ala 
mengawasi apa yang diwasiatkan si mayit, dan Dia mengetahui hal itu serta 
perubahan yang dilakukan oleh penerima wasiat. 

Firman Allah berikutnya: 4 ^ ! 'J ^ o°s" a* Cr** £ "(Akan tetapi) 
barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah 
(tidak adU) atau berbuat dosa. "Ibnu 'Abbas mengatakan, janafheram kesalahan, 
ini mencakup segala macam kesalahan. Misalnya, mereka menambah bagian 
seorang ahli waris dengan berbagai perantara atau sarana, seperti misalnya 
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jika seseorang berwasiat supaya menjual sesuatu barang tertentu karena pilih 
kasih. Atau seseorang berwasiat untuk anak dari puterinya agar bagian puteri
nya bertambah atau caracara lainnya yang semisal, baik karena keliru tanpa 
disengaja, disebabkan naluri dan rasa sayang tanpa disadari, atau karena sengaja 
berbuat dosa. Dalam keadaan seperti itu, orang yang diserahi wasiat boleh 
memperbaiki permasalahan ini dan melakukan perubahan dalam wasiat itu 
sesuai dengan aturan syari'at, serta melakukan perubahan wasiat yang di
sampaikan si mayit itu kepada wasiat yang lebih mendekati dan sesuai untuk 
memadukan antara maksud pemberi wasiat dan cara yang syar'i. Perbaikan 
dan pemaduan ini sama sekali bukanlah disebut perubahan. 

Hai orangorang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 
diwajibkan atas orangorang sebelummu agar kamu bertakwa. (QS. 2:183) 
(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada 
yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya 
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada harihari yang lain. 
Dan wajib bagi orangorang yang berat menjalankannya (jika mereka 
tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. 
Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu 
lah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui. (QS. 2:184) 

Allah 31 menyerukan kepada orangorang yang beriman dari umat 
ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri 
dari makan, minum, dan bersetubuh, dengan niat yang tulus karena Allah 
karena puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari 
kebiasaankebiasaan yang jelek dan akhlak tercela. 
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Allah Ta'ala juga menyebutkan, sebagaimana Dia telah mewajibkan 
puasa itu kepada mereka, Dia juga telah mewajibkannya kepada orangorang 
sebelum mereka, karena itu ada suri teladan bagi mereka dalam hal ini. Maka 
hendaklah mereka bersungguhsungguh dalam menjalankan kewajiban ini 
dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orangorang se
belum mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: 

U '^'jO J S J hmXj 'd j & f c j 2bl 'J'j 3 b > u t i J^J > 

"Untuk tiaptiap ummat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 
terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu ummat 
saja, tetapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberianNya kepadamu. Maka 
berlombalombalah berbuat kebajikan."(QS. AlMaaidah: 48). 

Oleh karena itu dalam surat alBaqarah ini, Allah berfirman: 
4 oj£ ffi '^4 if j* ^ f£ji ^ J J U£ IJS». ^ii » «w^i 
orangorang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajib
kan atas orangorang sebelummu agar kamu bertakwa." Karena puasa dapat 
menyucikan badan dan mempersempit jalan syaitan, maka dalam hadits yang 
terdapat dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim ditegaskan, bahwa
sanya Rasulullah 0 bersabda: 

^ I A J L - J «I jii>< ^lailJ 3«iGl ji^L» ^\ia£wl JA i_jU!iJl 'J$JJ> U ) 

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk 
menikah maka hendaklah ia menikah. Dan barangsiapa belum mampu, maka 
hendaklah ia berpuasa karena puasa merupakan penawar baginya." 

Setelah itu Allah menjelaskan waktu puasa. Puasa itu tidak dilakukan 
setiap hari supaya jiwa manusia ini tidak merasa keberatan sehingga lemah 
dalam menanggungnya dan menunaikannya. Tetapi puasa itu diwajibkan hanya 
pada harihari tertentu saja. 

Pada permulaan Islam, puasa dilakukan tiga hari pada setiap bulan. 
Kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan puasa satu bulan penuh, yaitu 
pada bulan Ramadhan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. 

Diriwayatkan dari Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, 'Atha', Qatadah, 
dan adhDhahhak bin Muzahim, bahwa puasa itu pertama kali dijalankan 
seperti yang diwajibkan kepada ummatummat sebelumnya, yaitu tiga hari 
setiap bulannya. Ditambahkan oleh adhDhahhak, bahwa pelaksanaan puasa 
seperti ini masih tetap disyari'atkan pada permulaan Islam sejak Nabi Nuh 
sampai Allah iJU menasakhnya dengan puasa Ramadhan. 
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Abu Ja'far arRazi meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Dengan 
diturunkannya ayat: 4 J*^» (>• o ^ 1 v * Ls' fCtaJi L J S ' ^ "Diwajibkan 
atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orangorangsebelummu, "puasa 
itu diwajibkan kepada mereka, jika salah seorang di antara mereka mengerjakan 
shalat Isya' kemudian tidur, diharamkan baginya makan, minum, dan (me
nyetubuhi) isterinya sampai waktu malam lagi seperti itu. 

Ibnu Abi Hatim berkata, hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, 
Abui 'Aliyah, 'Abdurrahman bin Abi Laila, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muqatil 
bin Hayyan, Rabi' bin Anas, dan 'Atha' alKhurasani. 

Mengenai firmanNya: 4 j> J& Ji ^ "Sebagaimana diwajib
kan atas orangorang sebelummu," 'Atha' alKhurasani meriwayatkan, dari Ibnu 
'Abbas: "Yang dimaksudkan yaitu Ahlul Kitab." 

Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan hukum puasa sebagaimana yang 
berlaku pada permulaan Islam. Dia berfirman: 
4 S^1 f .W 'o* ' • U I -J**" <J* J1 r ^ " ^ Cr* ^ "Barangsiapa di antara kamu ada 
yang 'sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya 
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu dari harihari yang lain." Artinya, 
orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak 
berpuasa, karena hal itu merupakan kesulitan bagi mereka. Mereka boleh tidak 
berpuasa tetapi harus mengqadbanya. pada harihari yang lain. Adapun orang 
yang sehat dan tidak berpergian tetapi merasa berat berpuasa, baginya ada 
dua pilihan; berpuasa atau memberikan makan. Jika mau, ia boleh berpuasa, 
atau boleh juga berbuka, tetapi harus memberi makan kepada seorang miskin 
setiap harinya. Dan jika ia memberikan makan lebih dari seorang pada setiap 
harinya, maka yang demikian itu lebih baik. Dan berpuasa adalah lebih baik 
daripada memberi makan. Demikian menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu 
'Abbas, Mujahid, Thawus, Muqatil bin Hayyan, dan ulama Salaf lainnya. 
Oleh karena itu, Allah §g berfirman: 

j j ^ ' j — I y Ja> L ) f j l l 'jp '{*j\u Ji • (\—iU» iiJi &>>sW J^ J* J £ 

4 b'JSji'^k 

"Dan wajib bagi orangorang yang merasa berat menjalankannya (jika mereka 
tidak berpuasa) untuk membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. 
Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka yang 
demikian itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui." 

Demikian pula yang diriwayatkan Imam alBukhari, dari Salamah bin 
Akwa' ketika turun ayat: 4 o^~~* f^ C*» *v«sW J.& J*'j £ "Dan bagi orang
orang yang merasa berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 

fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. "Ketika itu, bagi siapa yang 

Ll 
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hendak berbuka (tidak berpuasa), maka membayar fidyah, hingga turun ayat 
yang berikutnya dan manasakhnya. 

Dan diriwayatkan dari 'Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwa 
hal tersebut sudah dinasakh. 

AlBukhari meriwayatkan dari ^Atha^, bahwa ia pernah mendengar 
Ibnu 'Abbas membaca ayat: 4 u£~s '*liL iTji L'^LiJ ^ J J J I Jij ^ "Dan bagi orang
orang yang merasa berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 

fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. "Kata Ibnu 'Abbas: "Ayat tersebut 
tidak dinasakh, karena yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah orang tua 
lakilaki dan perempuan yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka 
ia harus memberikan makan setiap harinya seorang miskin." Demikian pula 
diriwayatkan oleh beberapa periwayat dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas. 

Kesimpulannya, bahwa nasakh itu tetap berlaku bagi orang sehat yang 
bermukim (tidak melakukan perjalanan) dengan kewajiban berpuasa baginya 
melalui ayat, 4. Ji ^ "Barangsiapa di antara kamu hadir 

(di negeri tempat tinggalnya)pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. "Se
dangkan orang tua renta yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, maka 
diperbolehkan baginya berbuka (tidak berpuasa) dan tidak perlu men%qadhanyz, 
karena ia tidak akan mengalami lagi keadaan yang memungkinkannya untuk 
mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu. Tetapi, apakah jika ia berbuka 
(tidak berpuasa) juga berkewajiban memberi makan setiap hari seorang miskin, 
jika ia kaya? 

Mengenai hal tersebut di atas terdapat dua pendapat. Pendapat pertama 
menyatakan tidak ada kewajiban baginya memberikan makan kepada orang 
miskin, karena usianya ia tidak sanggup memenuhinya, sehingga ia tidak di
wajibkan membayar fidyah, seperti halnya bayi, karena Allah M tidak akan 
membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini merupakan 
salah satu pendapat Imam asySyafi'i. 

Sedangkan pendapat kedua dan merupakan pendapat yang shahih dan 
yang menjadi pegangan mayoritas ulama, bahwa wajib baginya membayar 
fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Sebagaimana yang ditafsir
kan oleh Ibnu 'Abbas dan beberapa ulama Salaf lainnya. Pendapat ini menjadi 
pilihan Imam alBukhari, ia mengatakan, mengenai orang yang sudah tua 
jika ia tidak mampu menjalankan puasa, maka ia harus membayar fidyah. 
Karena Anas ketika telah tua pernah setahun atau dua tahun ia tidak berpuasa 
dan memberi makan roti dan daging kepada seseorang miskin setiap hari. 
Atsar mu'allaq yang diriwayatkan alBukhari telah disebutkan sanadnya oleh 
alHafizh Abu Ya'la alMushili dalam musnadnyu, dari Ayub bin Abu Tamimah: 
"Anas tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, lalu ia membuatkan bubur 
roti satu mangkok besar, kemudian mengundang tiga puluh orang miskin dan 
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memberinya makan." Demikian diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid, dari 
Ayub. Hal senada diriwayatkan pula oleh 'Abd, dari enam Sahabat Anas, dari 
Anas. 

Termasuk dalam pengertian ini adalah wanita hamil dan yang me
nyusui jika keduanya mengkhawatirkan keselamatan diri dan anak mereka. 
Dalam masalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. 
Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa keduanya (wanita hamil dan 
yang menyusui) boleh tidak berpuasa, tetapi membayar fidyah dan mmgqadha 
puasanya. Dan ada pula yang mengatakan wajib membayar fidyah saja dan 
tidak perlu mengqadka. 

Ada juga yang berpendapat, wanita hamil dan wanita yang sedang 
menyusui itu berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkannya tanpa 
membayar fidyah. Tetapi ada juga yang berpendapat kedua wanita itu boleh 
berbuka dengan tanpa membayar fidyah dan tidak juga mengqadbanya. 

Alhamdulillah, masalah ini telah kami uraikan secara panjang lebar 
dalam kitab Shiyam yang kami tulis secara khusus. 

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang 
di dalamnya diturunkan (permulaan) alQuran sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasanpenjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 
(antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu 
hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka hendaklah ia ber
puasa, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 
maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya 
itu, pada harihari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 
tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagung

L 
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kan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 
bersyukur. (QS. 2:185) 

Allah M memuliakan bulan puasa di antara bulanbulan lainnya dengan 
memilihnya sebagai bulan diturunkannya alQuran al'Azhim. Dia memberi
kan keistimewaan ini pada bulan Ramadhan sebagaimana telah dinyatakan 
dalam hadits bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan di mana kitabkitab 
ilahiah di turunkan kepada para Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal me
riwayatkan dari Watsilah bin alAsqa', bahwa Rasulullah 0 bersabda: 

JA J^OJ» C —J a l j j i l l cJjJl j c O \ — * a i j °JA «U13 J j l p—Jb\y} o i ^ w cJ_jJl ) 
y y y y y y F y y y y y 

< F <• F 0 >\ y ^ y y y y y j • y 

*j| j T y J I A » l J j J l j cOUiw} j * ° C J > O j l i i d t r t i l J a ^ t y ' j c O t - J & i j 

, . y y y o e j y . 

( . O » A « j y C J » -

"Shuhuf (lembaranlembaran) Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan 
Ramadhan, Taurat di turunkan pada tanggal 6 Ramadhan, Injil diturun
kan pada tanggal 13 Ramadhan, dan alQuran diturunkan pada tanggal 24 
Ramadhan." (HR. Ahmad). 

S/?«/?«/Ibrahim, kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan kepada Nabi 
penerimanya dalam satu kitab sekaligus. Sedangkan alQuran diturunkan 
secara sekaligus (dari Lauh Mahfuzh) ke Baitul 'Izzah di langit dunia, dan hal 
itu terjadi pada bulan Ramadhan pada malam lailatul qadar. Sebagaimana 
firmanNya: 4 J * 1 £ "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya 

pada malam kemuliaan.*'(QS. AlQadar: 1). 

Dia juga berfirman: 4 ^» «l̂ jil L?j ^ "Sesungguhnya Kami telah 
menurunkannya pada malam yang penuh berkah." (QS. AdDukhan: 3). 

Setelah itu, alQuran diturunkan bagian demi bagian kepada Rasulullah 
W* sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Demikian diriwayatkan dari Ibnu 
'Abbas, melalui beberapa jalur. 

Sedangkan firman Allah: 4 o^'^'j tj'^ J ol—'Z', ^iSJ I ^ A A \ "Sebagai 
petunjuk bagi manusia dan penjelasanpenjelasan mengenai petunjuk itu dan 
pembeda (antara yang haq dan yang bathil)." Ini merupakan pujian bagi alQuran 
yang diturunkan sebagai petunjuk bagi hati para hambaNya yang beriman, 
membenarkan, dan mengikutinya. 

4 cjutTj ^ "Dan penjelasanpenjelasan." Yaitu sebagai dalil dan hujjah 
yang nyata dan jelas bagi orang yang memahami dan memperhatikannya. Hal 
ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawanya, berupa petunjuk yang 
menentang kesesatan dan bimbingan yang melawan penyimpangan, serta 
pembeda antara yang haq dan yang bathil, yang halal dan yang haram. 
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Dan firmanNya: 4 ^ ^ £ "Barangsiapa di antaramu 
hadir (di negeri tempat tinggalnya)pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa." 
Ini merupakan kewajiban yang bersifat pasti bagi orang yang menyaksikan 
permulaan bulan (Ramadhan), artinya bermukim di tempat tinggalnya (tidak 
melakukan perjalanan jauh) ketika masuk bulan Ramadhan, sedang ia benar
benar dalam keadaan sehat fisik, maka ia harus berpuasa. Ayat ini menasakh 
dibolehkannya orang sehat yang berada ditempat tinggalnya untuk tidak 
berpuasa tetapi mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan fidyah berupa 
pemberian makan kepada orang miskin untuk setiap hari ia berbuka. Sebagai
mana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Dan tatkala menutup masalah puasa, Allah kembali menyebutkan 
rukhsah (keringanan) bagi orang yang sakit dan yang berada dalam perjalanan 
untuk tidak berpuasa dengan syarat harus mengqadhanya. Dia berfirman: 
i f $ Cr* • • u i j*y^J' Cr*'j £ "Dan barangsiapa sakit atau dalam 
perjalanan (lalu 'ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari 
yang ditinggalkannya itu, pada harihari yang lain." Artinya, barangsiapa yang 
fisiknya sakit hingga menyebabkannya merasa berat atau terganggu jika ber
puasa, atau sedang dalam perjalanan, maka diperbolehkan baginya berbuka 
(tidak berpuasa). Jika berbuka, maka ia harus menggantinya pada harihari 
yang lain sejumlah yang ditinggalkan. Oleh karena itu Dia berfirman: 
4 'J^\ 'f&i'jijy'j 'jZJl\ &\ £ "Allah menghendaki kemudahan bagimu, 
dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." Maksudnya, Dia memberikan ke
ringanan kepada kalian untuk berbuka ketika dalam keadaan sakit dan dalam 
perjalanan, namun tetap mewajibkan puasa bagi orang yang berada di tempat 
tinggalnya dan sehat. Ini tiada lain merupakan kemudahan dan rahmat bagi 
kalian. 

Di sini terdapat beberapa permasalahan berkenaan dengan ayat ter
sebut di atas: 

Pertama, dalam sunnah telah ditegaskan bahwa Rasulullah 0 , pernah 
keluar pada bulan Ramadhan untuk perang pembebasan kota Makkah. Beliau 
berjalan hingga sampai di alKadid, lalu beliau berbuka dan menyuruh orang
orang untuk berbuka. Hadits ini diriwayatkan alBukhari dan Muslim dalam 
kitab shahih. 

Kedua, ada sebagian dari kalangan Sahabat dan Tabi'in yang mewajib
kan berbuka ketika dalam perjalanan. Hal itu didasarkan pada firman Allah 

j>\ <4JI J £ "Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang di
tinggalkannya itu, pada harihari yang lain." 

Yang benar adalah pendapat Jumhur Ulama, yang menyatakan bahwa 
hal itu bersifat pilihan dan bukan keharusan, karena mereka pernah pergi ber
sama Rasulullah $1 pada bulan Ramadhan, Abu Sa'id alKhudri menceritakan; 
"Di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang tidak." Orang yang ber
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puasa tidak mencela orang yang berbuka, dan sebaliknya orang yang berbuka 
tidak mencela orang yang berpuasa. Seandainya berbuka itu merupakan suatu 
hal yang wajib, niscaya Rasulullah 0 mengecam puasa sebagian dari mereka. 
Bahkan ditegaskan bahwasanya Rasulullah $1 pernah berpuasa dalam keadaan 
seperti itu. Berdasarkan hadits dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, 
diriwayatkan dari Abud Darda': 

i)\ Jsr y- ^ b&aij Jfi» 'pLij Cli «titi [IA* iiii J ^ 'g> 
A * v •* * 9 * * *• < 

y , i y y , f t >* » • • ' * . , • * i ^ * * . - * ^ ' x r . — y . O ' y i y ^ y y ^ y y | , y y y • 

AUI Jlp *Ul J J U > LJ i y 6 \ OJJj JA < U » l j ^ OJu «iaJ \ U*l 
y y y y * * * * * 

y » * y 
— y , y y y' O y , J « y y y « y y C i / 

y y 

"Kami pernah berpergian bersama Rasulullah pada bulan Ramadhan ketika 
musim panas sekali, sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya 
di atas kepalanya karena panas yang sangat menyengat. Tidak ada di antara 
kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan 'Abdullah bin Rawahah." 

Ketiga, segolongan ulama di antaranya Imam asySyafi'i berpendapat 
bahwa puasa ketika dalam perjalanan itu lebih afdhal daripada berbuka. Hal 
itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Rasulullah 0 , sebagaimana 
disebutkan pada hadits di atas. Dan sekelompok ulama lainnya berpendapat, 
berbuka puasa ketika dalam perjalanan itu afdhal, sebagai realisasi rukhsah, 
dan berdasarkan hadits bahwa Rasulullah iiH pernah ditanya mengenai puasa 
dalam perjalanan, maka behau pun menjawab: 

( .<u£ £L_Lr W y+ °JAJ <.*JJ*i > 3 l °JA ) 

"Barangsiapa yang berbuka, telah berbuat baik. Dan barangsiapa tetap berpuasa, 
maka tiada dosa baginya." (HR. Muslim). 

Kelompok ulama yang lain berpendapat, keduanya sama saja. Hal itu 
didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah, bahwa Hamzah bin 
'Amr alAslami pernah bertanya: "Ya, Rasulullah, aku sungguh sering ber
puasa, apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Maka Rasulullah 0 
pun menjawab: "Jika engkau mau berpuasalah, dan jika mau berbukalah." 
(HR. AlBukhari dan Muslim). 

Ada juga yang berpendapat, jika keberatan untuk berpuasa, maka ber
buka adalah lebih baik. Berdasarkan Hadits Jabir, bahwa Rasulullah % pernah 
menjumpai seorang lakilaki yang dipayungi, maka beliau bertanya: "Mengapa 
dia ini?" Orangorang menjawab: "Dia sedang berpuasa." Behau pun bersabda: 
"Bukan termasuk kebajikan, berpuasa ketika dalam perjalanan." (HR. Al
Bukhari dan Muslim). 

Keempat, mengenai masalah qadha puasa, apakah harus dilakukan 
secara berturutturut atau boleh berselangseling. Dalam hal ini terdapat dua 
pendapat: 

_ <̂  
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1. Oadha puasa itu harus dilakukan secara berturutturut, karena qadba 
mengekspresikan pelaksanaan. 

2. Tidak harus berturutturut, jika menghendaki boleh berselangseling 
dan boleh juga secara berturutturut. Demikian menurut pendapat 
Jumhur Ulama Salaf dan Khalaf. Dan hal ini didasarkan pada banyak 
dalil, karena pelaksanaan puasa secara berturutturut hanyalah diwajib
kan dalam bulan Ramadhan, karena pentingnya pelaksanaannya pada 
waktu itu. Adapun setelah berakhirnya Ramadhan yang dituntut adalah 
qadha puasa pada harihari lain sejumlah yang ditinggalkan. Oleh karena 
itu, Allah Ta'ala berfirman: 4 'j» «y 'j» £ "Maka (wajiblah baginya 
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada harihari yang 
lain." 

Setelah itu, Allah Ta'ala berfirman: 4 j & V i * V j 'J~5\ j& 2A s,J $ 
"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan 
bagimu." 

Imam Ahmad meriwayatkan, Muhammad bin Ja'far memberitahu kami, 
dari Syu'bah, dari Abu atTayyah, katanya, aku pernah mendengar Anas bin 
Malik berkata: sesungguhnya Rasulullah iH telah bersabda: 

"Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Tenangkanlah dan janganlah 
membuat (orang) lari." (HR. AlBukhari dan Muslim). 

Diriwayatkan pula dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim, 
bahwa Rasulullah 0 pernah bertutur kepada Mu'adz dan Abu Musa ketika 
beliau mengutus keduanya ke Yaman: 

( .\—iliki V j \_PjUaJj JJLJU Sf j t\'Jjj 'i j ) 

"Sampaikanlah berita gembira dan janganlah kalian menakutnakuti, berikan
lah kemudahan dan janganlah mempersulit, bersepakatlah dan janganlah kalian 
berselisih." (HR. AlBukhari dan Muslim). 

Dan dalam kitabkitab alSunan dan alMusnad juga diriwayatkan, 
bahwa Rasulullah i|& bersabda: 

"Aku diutus dengan membawa agama tauhid yang ramah." * 

Dan firmanNya: 4 &JI 1 J^'j 'J-S ^ «uil j^J $ "Allah 
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. 
Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya." Artinya, Allah Ta'ala 

* Dha'if: Lafazh ini dha'if sebagaimana disebutkan oleh Syaikh alAlbani dalam Dha'iiful 
Jaami'(2336)."ed

Ll 
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memberikan keringanan kepada kalian untuk berbuka bagi orang yang sakit 
dan yang sedang dalam perjalanan, atau disebabkan alasanalasan lainnya 
yang semisal, karena Dia menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan perintah 
untuk mengqadba puasa itu dimaksudkan untuk menggenapkan bilangan 
puasa kalian menjadi sebulan. 

Firman Allah £SE§: 4 & J* <&! Iji^sjj £ "Dan hendaklah kamu meng
agungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu." Maksudnya, supaya 
kalian mengingat Allah Ta'ala sesuai ibadah kalian. Sebagaimana firmanNya: 
4 Jiii jl JUVL'u &\ '(SS^\—Z fZfib liji £ "Apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah, 
sebagaimana yang menyebutnyebut (membanggabanggakan) nenek moyangmu, 
atau bahkan berdzikirlah lebih banyak dari itu." (QS. AlBaqarah: 200). 

Oleh karena itu, sunnah Rasulullah 0 menganjurkan untuk bertasbih, 
bertahmid, dan takbir setelah mengerjakan shalat wajib. Ibnu 'Abbas mengata
kan: "Kami tidak mengetahui berakhirnya shalat Rasulullah 0 kecuali dengan 
takbir." 

Untuk itu banyak ulama yang niengambil pensyari'atan takbir pada 
hari raya Tedul Fithri dari ayat ini: 4 J^ ' i* £ Jl* Li\ iJ^S^J 1 j&lj £ "Dan 
hendaklah kamu mencukupkan buangannya dan hendaklah kamu mengagungkan 
Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu." 

Bahkan Dawud bin 'Ah alAsbahani azZhahiri mewajibkan pengu
mandangan takbir pada hari raya Tedul Fithri, berdasarkan pada perintah dalam 
firmanNya: 4 JU'iii i—'* <5ii i/J&i') £ "Dan hendaklah kamu mengagungkan 
Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu." 

Sebaliknya, madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa takbir tidak 
disyari'atkan pada hari raya Tedul Fithri. Sementara ulama lainnya menyatakan 
sunnah, dengan beberapa perbedaan dalam rincian sebagian furu' di antara 
mereka. 

Sedang firmanNya: 4. oj'J^A 'JAi'j "Supaya kamu bersyukur." Arti
nya, jika kalian mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, berupa ketaatan 
kepadaNya, dengan menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua 
laranganNya serta memperhatikan ketentuanNya, maka mudahmudahan 
kalian termasuk orangorang yang bersyukur atas hal itu. 

\ gtfi Yjr, 4^ ZJ> & & iiij 
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Dan apabila hambahambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaklah mereka 
itu memenuhi (segala perintah)Ku dan hendaklah mereka beriman kepada
Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. 2:186) 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa alAsy'ari, ia mencerita
kan, ketika kami bersama Rasulullah £H dalam suatu peperangan, tidaklah 
kami mendaki tanjakan, menaiki bukit, dan menuruni lembah melainkan dengan 
mengumandangkan takbir. Kemudian beliau mendekati kami dan bersabda: 
"Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak 
berdo'a kepada Dzat yang tuli dan jauh. Tetapi kalian berdo'a kepada Rabb 
yang Mahamendengar lagi Mahamelihat. Sesungguhnya yang kalian seru itu 
lebih dekat kepada seorang di antara kalian dari pada leher binatang tunggangan
nya. Wahai 'Abdullah bin Qais, maukah engkau aku ajari sebuah kalimat yang 
termasuk dari perbendaharaan Surga? Yaitu: *5)IJ V! »y Yj Jj^V (Tiada daya 
dan kekuatan melainkan hanya karena pertolongan Allah)." 

Hadits tersebut diriwayatkan alBukhari dan Muslim serta beberapa 
periwayat lainnya, dari Abu 'Utsman anNahdi. 

Berkenaan dengan ini penulis katakan: "Hal itu sama seperti firman 
Allah 4 J j U>^ A 'J ^ o\ $ 'Sesungguhnya Allah beserta 
orangorang yang bertakwa dan orangorang yang berbuat kebaikan."' (QS. An
Nahl: 128). Juga firmanNya kepada Musa dan Harun $j68: 
4 ij'j\'j 'JA\ ilfCii ^ "Sesungguhnya Aku beserta kalian berdua, Aku mendengar 
dan melihat." (QS. Thaahaa: 46). 

Maksudnya, bahwa Allah 31 tidak menolak dan mengabaikan do'a 
seseorang, tetapi sebaliknya Dia Mahamendengar do'a. Ini merupakan anjuran 
untuk senantiasa berdo'a, dan Dia tidak akan pernah menyianyiakan do'a 
hambaNya. 

Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah 4», bahwa Rasulullah % 
bersabda: 

- t' 

"Akan dikabulkan do'a salah seorang di antara kalian selama ia tidak minta 
dipercepat, yaitu ia mengatakan: 'Aku sudah berdo'a, tetapi tidak dikabulkan.'" 
Hadits ini diriwayatkan di dalam Shahih alBukhari dan Shahih Muslim, dari 
Malik, dan hal itu merupakan lafazh dari Imam alBukhari 

Dalam Shahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa 
Nabi S bersabda: 
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"Do'a seorang hamba akan senantiasa dikabulkan, selama ia tidak berdo'a untuk 
perbuatan dosa atau pemutusan hubungan (sdamrrahim) dan selama tidak minta 
dipercepat." Ada seseorang bertanya: "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud 
dengan minta dipercepat itu?" Beliau pun menjawab: "(Yaitu) ia berkata: 'Aku 
sudah berdo'a dan terus berdo'a tetapi belum pernah aku melihat do'aku di
kabulkan. Maka pada saat itu ia merasa letih dan tidak mau berdo'a lagi.'" 

Dalam penyebutan ayat yang menganjurkan untuk senantiasa berdo'a, 
diselasela hukum puasa tersebut di atas, terdapat bimbingan untuk bersungguh
sungguh dalam berdo'a ketika menggenapkan bilangan harihari puasa, bahkan 
setiap kak saat berbuka puasa. 

Diriwayatkan dalam MusnadImam Ahmad, Sunan atTirmidzi, Sunan an
Nasai, dan Sunan Ilmu Majah, dari Abu Hurairah katanya Rasulullah 0 
bersabda: 

«0)1 fjikjl S j P J j i'Jasu J* ĵ CaJlj t JaliJ. V ^ ) 
y **• s -* * y y o • • * 

(.jy j J J jlj UJJIOJ V Jyu J jS j j ctUUl L>\'y\ $ t«uQii ̂ jj Û*Jl OjS 
y y y y y y y y y 

"Ada tiga orang yang do'anya tidak akan ditolak: Penguasa yang adil, orang 
yang berpuasa hingga berbuka, dan do'a orang yang dizhalimi. Allah akan 
menaikkan doanya tanpa terhalang awan mendung pada hari kiamat dan di
bukakan baginya pintupintu langit, dan Dia berfirman: 'Demi kemuliaanKu, 
Aku pasti menolongmu meskipun beberapa saat lagi.'"* 

* Dhai'f: Lihat kitab Dha'iifulJaami' (2592).*1
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Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isteriisteri
mu, mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian 
bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan 
nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepada
mu. Maka sekarang campurilab mereka dan carilah apa yang telah ditetap
kan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang 
putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu 
sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 
beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu men
dekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayatayatNya kepada manusia, 
supaya mereka bertakwa. (QS. 2:187) 

Ini merupakan rukhsah (keringanan) dari Allah bagi kaum muslimin 
serta penghapusan hukum yang sebelumnya berlaku pada permulaan Islam. 
Pada saat itu, jika seorang dari kaum muslimin berbuka puasa, maka dihalalkan 
baginya makan, minum, dan berhubungan badan sampai shalat 'Isya' atau ia 
tidur sebelum itu. Jika ia sudah tidur atau shalat 'Isya', maka diharamkan 
baginya makan, minum dan berhubungan badan sampai malam berikutnya. 
Oleh karena itu, mereka pun merasa sangat keberatan. Yang dimaksudkan 
dengan arrafats pada ayat tersebut adalah aljima' (hubungan badan). 

Firman Allah Ta'ala: 4 'jj JO 'fjj\ j J^ J ^ - L _ p 'J $ "Mereka itu adalah 
pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. "Ibnu 'Abbas me
ngatakan: "Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan 
kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka." 

Sedangkan Rabi' bin Anas mengatakan: "Mereka itu sebagai selimut 
bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka." 

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ishak dari alBarra' 
bin 'Azib, bahwa pada waktu itu para Sahabat Nabi 0 , jika seorang berpuasa 
lalu ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan sampai malam berikutnya. 
Qais bin Sharimah alAnshar4 6 pernah dalam keadaan puasa bekerja seharian 
di ladang miliknya, dan ketika waktu buka tiba, ia menemui isterinya dan 
bertanya: "Apakah engkau punya makanan?" Isterinya menjawab: "Tidak, 
tetapi aku akan pergi mencarikan makanan untukmu." Maka Qais terkantuk 

4 6 Terjadi perbedaan pendapat mengenai namanya ini, karena adanya perbedaan riwayat. Ada 
juga yang mengatakan bernama Sharimah bin Qais, atau Ibnu Anas. Dan ada juga yang me
ngatakan, Dhamurah bin Anas. Ini disebutkan dalam catatan pinggir Manuskrip alAzhar. 
Silahkan lihat namanama ini dalam kitab alIshabah fi Tamyiz ashShakabah. 
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sehingga ia tertidur. Ketika isterinya datang, dan melihat suaminya tidur, ia 
pun berkata: "Rugilah engkau mengapa engkau tidur?" Pada waktu tengah hari 
Qais pun jatuh pingsan. Lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah $6, maka 
turunlah ayat tersebut. Dan karenanya orangorang pun merasa senang sekali. 

Menurut lafazh alBukhari di sini, diperoleh melalui jalur Abu Ishaq: 
"Aku pernah mendengar alBarra' menceritakan; Ketika turun perintah puasa 
Ramadhan, para Sahabat tidak mencampuri isteri mereka selama satu bulan 
Ramadhan penuh. Dan ada beberapa orang yang tidak sanggup menahan nafsu 
mereka, lalu Allah menurunkan firmanNya: 
4 Lii3 v'1—=» j J\&u IJUST <5il ,UP £ "Allah mengetahui bahwa
sanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan 
memberi maaf kepadamu." 

Dan firmanNya: 4 j joi l j J\ li^Jl fi£aJi ilp '^1 jj $ "Dihalalkan bagi
mu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteriisterimu." Yang di
maksud dengan arrafats adalah mencampuri isteri. 

4 '(JZLjJ O jl&u jUiS' 'r£f\ ii jU* *J—*7 P 'l 'u* ^ "Mereka itu 
adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah me
ngetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu." Yakni, kalian 
boleh mencampuri isteri, makan, dan minum setelah shalat 'Isya'. 

4 O*J'J^^ OVli Lî j L>li ^ "Karena itu Allah mengampunimu 
dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka." Artinya 
gaulilah mereka. ^ 5ii LifU £ "Dan carilah apa yang telah ditetapkan 
Allah untukmu."Yaitu anak. 

i jS i ^ r % J** k W*' W P o& c> »j*>0 'jf 3 > 
"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, 
yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." Itu 
adalah pemaafan dan rahmat dari Allah. 

'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: 4 ^ s  * ^ 1 J&'J ~¥ 
"Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu." Yaitu jima' (hubungan 
badan). Sedangkan 'Amr^bin Malik alBakri meriwayatkan, dari Abu alJawza', 
dari Ibnu 'Abbas, 4 & s2>"£ iJ£\j ^ "Dan carilah apa yang telah ditetapkan 
Allah untuk kalian," ia mengatakan, yaitu lailatul qadar. Ibnu Jarir lebih me
milih pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini lebih u m u m dari semua 
pengertian tersebut. 

FirmanNya: 
4 j j Ji ^CoJi \JJ p }J\ J £-VI J£jl J i£i p pi J~ \j&Sj \Jfj r 
"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, 
yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. "Allah 
Ta'ala membolehkan makan, minum dan juga menggauli isteri pada malam 
hari kapan saja seorang yang berpuasa menghendaki sampai tampak jelas sinar 
pagi dari gelapnya malam. Dan hal itu Dia ungkapkan dengan benang putih 
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dan benang hitam. Kemudian kesamaran ini dijelaskan dengan, firmanNya: 
4 J*2\ J $ "Yaitu fajar." 

Imam Ahmad meriwayatkan, dari alSya'abi, dari Adi bin Hatim: 
"Ketika ayat 4 i'jS\ J J ^ 1 cy t / * * *' • l a ^ 1 0 *A J*~1 X r * 0 1 ^ hu turun aku 
sengaja mengambil dua ikat tali, satu berwarna putih dan satu lagi berwarna 
hitam, lalu aku letakkan keduanya di bawah bantalku. Setelah itu aku melihat 
keduanya, dan ketika sudah tampak olehku secara jelas antara tali yang putih 
dari yang hitam, maka aku langsung menahan diri (tidak makan, minum dan 
beijima). Dan keesokan harinya aku pergi menemui Rasulullah 0 dan kuberi
tahukan kepada beliau apa yang telah aku lakukan itu." Maka beliau pun 
bersabda: "Kalau demikian tentulah bantalmu itu sangat lebar, sebenarnya 
yang dimaksud adalah terangnya siang dari gelapnya malam." (Diriwayatkan 
alBukhari dan Muslim.) Dan sabda beliau: "Kalau demikian tentulah bantalmu 
sangat lebar," maksudnya, jika dapat meliputi kedua benang putih dan hitam 
yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, yakni terangnya siang dan gelapnya 
malam, berarti bantalmu itu seluas timur dan barat. 

Diperbolehkannya makan sampai terbit fajar merupakan dalil disunnah
kannya sahur, karena itu termasuk bagian dari rukhsah, dan mengerjakannya 
adalah dianjurkan. Oleh karena itu dalam sunnah Rasulullah 0 ditegaskan 
anjuran bersahur. Dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim diriwayat
kan dari Anas bin Malik, bahwa, Rasulullah £H bersabda: 

( .AT>; J J ^ U I J Oli d j y i l i ) 

"Makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat berkah." (HR. 
AlBukhari dan Muslim). 

Dan diriwayatkan dalam Shahih Muslim, dari 'Amr bin al'Ash kata
nya, Rasulullah 0 bersabda: 

( .jyCJ>\ ilTt C O U J S J I JAI f l l ^ j 'JS \—'A JIAJ 01 ) 

"Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah 
makan sahur." (HR. Muslim). 

Mengenai anjuran makan sahur ini sudah diterangkan oleh banyak 
hadits, meski sahur itu hanya dengan satu teguk air, karena hal itu disamakan 
dengan yang makan. Disunnahkan mengakhirkan makan sahur sampai pada 
saat munculnya fajar, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Shahih alBukhari 
dan Shahih Muslim dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Tsabit, ia menceritakan: 
"Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah 0 , dan setelah itu kami berdiri 
untuk mengerjakan shalat." Anas pun bertanya kepada Zaid: "Berapa lama jarak 
antara adzan dan sahur?" Zaid menjawab: "Sekitar lima puluh ayat." 

B 
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Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, anNasai, 
dan Ibnu Majah, dari Hudzaifah: "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah 
0 , dan hari sudah siang tetapi matahari belum terbit." Hadits tersebut diri
wayatkan sendiri oleh Ashim bin Abu Najud. Demikian dikatakan anNasai, 
dan ia mengartikan bahwa yang dimaksudkan adalah mendekati siang hari, 
sebagaimana^ firman Allah Ta'ala: 
4 J»/JZJ J*yj\—<*jj*H j*_.x~Ju c$ £ "Apabila mereka telah men
dekati akhir iddahnya, maka rujukkah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka 
dengan baik." (QS. AthThalaq: 2) Artinya, mereka sudah mendekati masa 
berakhirnya iddah. Maka merujuklah mereka dengan baik atau ceraikan 
mereka dengan cara yang baik pula. Dan apa yang dikemukakan inilah yang 
pasti, yaitu mengartikan hadits tersebut dengan pengertian bahwa mereka 
makan sahur, namun mereka tidak yakin akan terbitnya fajar, sampai sebagian 
di antara mereka menyangka sudah terbit fajar, dan sebagian lainnya belum 
meyakini terbitnya fajar. 

Dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan dari 
alQasim, dari 'Aisyah , bahwa Rasulullah 0 pernah bersabda: 
''f , a ' * t' ' * > ' ' ' 'i \sf ' 

Obi i j i ^ l i J* i y Ji,\j i j K i t J L j*\li ^jyt^ j * J"AJ Obi V ) 
* •* ' " ' * ' 

( .>A5l «JI*. Oiji ^ 4J\J jil j , \ 
' t ' 

"Adzan Bilal tidak menghalangi makan sahur kalian, karena ia mengumandang
kan adzan pada malam hari. Maka makan dan minumlah sehingga mendengar 
adzan Ibnu Ummi Maktum, karena ia tidak mengumandangkan adzan me
lainkan waktu fajar telah terbit." (Demikian menurut teks alBukhari). 

Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan, dari Qais bin Thalaq, dari 
ayahnya, bahwa Rasulullah bersabda: 

"Fajar itu bukanlah garis memanjang di ufuk, tetapi ia adalah melintang ber
warna merah." (HR. Imam Ahmad dan atTirmidzi). 

Dan diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, bahwa Rasulullah 0 
bersabda: 

( .j^LS *&&\ J ' j p \  £ \ IJU» % S% ob i 'jTJi Sf ) 
V - ' t ' 

"Janganlah kalian tertipu oleh adzan Bilal dan tidak juga oleh warna putih ini, 
maksudnya cahaya subuh, sehingga merekah." (HR. Muslim). 

Permasalahan 

Allah menjadikan fajar sebagai batas akhir diperbolehkannya jima', 
makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa, merupakan dalil bahwa 
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YA 

orang yang bangun pagi dalam keadaan junub, maka hendaklah ia mandi serta 
menyempurnakan puasanya, dan tidak ada dosa baginya. Demikian madzhab 
empat imam dan Jumhur Ulama, baik Salaf maupun Khalaf. Hal itu didasarkan 
pada hadits yang diriwayatkan alBukhari dan Muslim, dari 'Aisyah dan Ummu 
Salamah u^5, keduanya pernah bercerita: "Rasulullah pernah bangun pagi 
(setelah terbit fajar) dalam keadaan junub karena hubungan badan dan bukan 
karena mimpi, lalu beliau mandi dan berpuasa." 

Dan dalam hadits Ummu Salamah disebutkan: "Kemudian beliau tidak 
berbuka (sebelum maghrib) dan tidak juga men%qadhanyz." 

i. JJ*1 J\ fl—£«Jl i JJ\ p ^ "Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai 
(datang) malam." Berbuka puasa pada saat matahari terbenam merupakan tun
tutan hukum syar'i, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim dari Amirul Mukminin 'Umar bin alKhaththab ^ : Rasulullah 
0 pernah bersabda: 

( . ^ C J l >i( JJ& 'JA j l^ l l j j j J> JlLJl j j l lil ) 

"Jika malam telah tiba dari sini, dan siang pun telah berlalu dari sini, maka 
orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR. AlBukhari dan Muslim). 

Dan dari Sahal bin Sa'ad asSa'di Rasulullah 0 bersabda: 

( . > i l IjfclP <A C J£J J l j f t ) 

"Kaum muslimin tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan 
berbuka." (HR. AlBukhari dan Muslim). 

Dalam haditshadits Shahih disebutkan secara tegas larangan wishal, yaitu 
menyambung puasa hari ini dengan hari berikutnya, dan tidak makan suatu 
apapun di antara kedua hari tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan, dari Abu 
Hurairah d§k>, Rasulullah bersabda: 

c4,f J\ c J L i ^ ) : j i t(>i>- *\\ j u ; :tjfLi % 
' ' - y * * * y 

» • « V # y * • » 

y y y y 

"Janganlah kalian melakukan wishal." Para Sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, 
sesungguhnya engkau melakukan wishal." Beliaupun menjawab: "Sesungguh
nya aku tidak seperti kalian, pada malam hari aku diberi makan dan minum 
oleh Rabbku." 

Abu Hurairah berkata bahwa ketika mereka tidak juga menghentikan 
wishal, Nabi i£l melakukan wishal bersama mereka selama dua hari dua malam. 
Kemudian mereka melihat hilal, maka beliau pun bersabda: "Seandainya 
hilal itu tidak segera datang, niscaya akan kutambah wishal ini." Hal itu beliau 
lakukan sebagai peringatan dan pelajaran bagi mereka. Hadits ini diriwayatkan 
pula oleh alBukhari dan Muslim dalam kitab Shahih mereka. 
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Telah ditegaskan melalui berbagai jalur, bahwa wishal itu dilarang. Di 
lain pihak ditegaskan pula, bahwa wishal itu hanya dikhususkan bagi Nabi iH, 
karena beliau tahan atas hal itu dan diberi pertolongan (oleh Allah). Jelas 
bahwa makan dan minum Rasulullah 0 itu bersifat immaterial (maknawi) dan 
bukan material. Sebab jika bukan makanan dan minuman immaterial, maka 
ia tidak dikatakan melakukan wishal, sebagaimana dikatakan seorang penyair: 

^ * l̂ fcij j* $ 
** y y y y y y y 

Ia mempunyai banyak cerita kenangan bersamamu 
Yang menjadikannya lupa minum dan perbekalan. 

Dan firman Allah Ta'ala: 4 J U - C D I . i oys'li l&fj £ "Jangan

lah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid." 'Ah 
bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu 'Abbas: "Bahwa ayat ini berkenaan 
dengan seseorang yang beri'tikaf di masjid pada bulan Ramadhan atau di luar 
Ramadhan, Allah mengharamkannya mencampuri isteri pada malam atau 
siang hari sehingga ia menyelesaikan i'tikafnya." 

AdhDhahhak mengatakan: "Ada seseorang yang jika beri'tikaf keluar 
dari masjid dan mencampuri isteri sekendak hatinya. Maka Allah pun 
berfirman: 4 uCJJl ^ jys"le [Utj j*/s*^ Yj ^ "Janganlah kamu mencampuri 
mereka itu sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid. "Artinya, janganlah kalian 
mendekati mereka selama kalian masih dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid 
dan tidak pula di tempat lainnya." 

Hal senada juga dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah, dan beberapa 
ulama lainnya, yaitu bahwa mereka sebelumnya mengerjakan yang demikian 
itu sehingga turun ayat ini. 

Ibnu Abi Hatim menuturkan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Muham
mad bin Ka'ab, Mujahid, 'Atha', alHasan, Qatadah, adhDhahhak, asSuddi, 
Rabi' bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan, mereka mengatakan: "Seseorang tidak 
boleh mendekati isterinya ketika ia dalam keadaan beri'tikaf." Apa yang disebut
kan dari mereka inilah yang menjadi kesepakatan para ulama, bahwa orang 
yang sedang beri'tikaf diharamkan baginya isterinya selama ia masih beri'tikaf 
di dalam masjid. Kalau ia harus pulang ke rumah karena suatu keperluan, maka 
tidak diperkenankan baginya berlamalama di rumah melainkan sekadar untuk 
keperluannya seperti buang hajat atau makan. Dan tidak diperbolehkan baginya 
mencium isterinya, juga merangkulnya, serta tidak boleh menyibukkan diri 
dengan sesuatu selain i'tikaf. Selain itu, ia juga tidak boleh menjenguk orang 
sakit, tetapi boleh menanyakan keadaannya ketika sedang melewatinya. 

I'tikaf ini mempunyai beberapa hukum yang secara rinci diuraikan 
dalam bab mengenai masalah i'tikaf, di antaranya ada yang telah disepakati 
para ulama dan ada juga yang masih diperselisihkan. Dan mengenai hal itu 
telah kami kemukakan pada akhir kitab puasa. 
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Oleh karena itu, para fuqaha yang menulis kitab puasa disertai dengan 
pembahasan tentang i'tikaf, mengikuti cara alQuran yang mengingatkan 
masalah i'tikaf setelah masalah puasa. 

Dalam penyebutan i'tikaf setelah puasa oleh Allah iSsl terdapat bim
bingan dan peringatan untuk beri'tikaf pada saat puasa atau pada sepuluh hari 
terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana telah ditetapkan dalam sunnah dari 
Rasulullah i# , bahwasanya beliau beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan hingga Allah iSti mencabut nyawanya. Dan sepeninggal beliau, 
isteriisteri beliau pun mengerjakan i'tikaf. Hadits tersebut diriwayatkan al
Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah Ummul Mukminin i^feS . 

Juga diriwayatkan dalam Shahih alBukhari dan Shahih Muslim, bahwa 
Shafiyah binti Huyay pernah berkunjung kepada Nabi 0 ketika beliau sedang 
beri'tikaf di dalam masjid. Lalu ia berbicara di sisi beliau beberapa saat. Hal 
ini terjadi pada malam hari. Setelah itu ia berdiri untuk kembali ke rumahnya, 
dan Nabi 0 pun berdiri untuk mengantarnya sampai dirumahnya (Shafiyah). 
Tempat tinggal Shafiyah ketika itu berada di rumah Usamah bin Zaid, di 
pinggiran kota Madinah. Di dalam perjalanannya, Rasulullah 0 bertemu 
dengan dua orang lakilaki dari kaum Anshar. Ketika mereka berdua me
ngetahui orang itu Nabi 0 , maka keduanya mempercepat langkahnya. Dalam 
riwayat lain disebutkan, kedua orang itu bersembunyi karena malu kepada 
Nabi 0 , karena beliau sedang bersama isterinya, maka Rasulullah 0 bersabda: 
"Pelanlah kalian, ia ini adalah Shafiyah binti Huyay." Artinya janganlah kalian 
mempercepat langkah kalian dan ketahuilah bahwa ia adalah Shafiyah binti 
Huyay isteriku. Maka keduanya berucap: "Subhanallah, Ya Rasulullah." Lalu 
beliau bersabda: "Sesungguhnya syaitan itu masuk dalam diri anak cucu Adam 
mengikuti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir ia akan melemparkan 
sesuatu atau keburukan dalam hati kalian." 

Imam asySyafi'i a& mengatakan: "Rasulullah 0 bermaksud mengajar
kan kepada ummatnya untuk menghindarkan diri dari tuduhan yang tidak 
pada tempatnya agar keduanya tidak terperangkap ke dalam bahaya, padahal 
keduanya termasuk orang yang amat takut kepada Allah Ta'ala dari berpra
sangka buruk terhadap Nabi 0 . " Wallahu a'lam. 

Dan yang dimaksud dengan kata almubasyarah dalam ayat ini adalah 
jima' (bersetubuh) dan berbagai faktor penyebabnya, seperti ciuman, pelukan 
dan lain sebagainya. Sedangkan sekedar memberikan sesuatu dan yang se
misalnya tidak apaapa hukumnya. 

Diriwayatkan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim dari 
'Aisyah ^g,: "Rasulullah 0 mendekatkan kepalanya kepadaku lalu aku 
menyisir rambutnya, sedang aku dalam keadaan haid. Dan beliau tidak masuk 
rumah kecuali untuk kepentingannya." 'Aisyah mengatakan: "Pernah ada 
orang sakit di rumah, dan aku tidak bertanya mengenai keadaannya kecuali 
aku dalam keadaan sambil berlalu." 

3 6 0 T a f s i r I b n u Katsir Juz 2 



fJOT" 2. AL  B A Q A R A H 

I 

Firman Allah berikutnya: 4 *»' i1*"" £ "Itulah ketentuanketentuan 
Allah. "Maksudnya, apa yang telah Kami (Allah) jelaskan, wajibkan, dan 
tentukan, berupa ihwal puasa dan hukumhukumnya, apa yang Kami boleh
kan dan Kami haramkan, dan yang Kami sebutkan pula tujuantujuannya, 
rukhsah dan kewajibankewajibannya adalah ketentuanketentuan Allah Ta'ala, 
artinya disyari'atkan dan dijelaskan langsung oleh Allah sendiri. 

4 li JyS £ "Maka janganlah kamu mendekatinya. "Artinya, janganlah 
kalian melampaui dan melanggarnya. 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam me
ngatakan: "Ayahku dan beberapa guru kami mengemukakan hal itu dan 
membacakan firman Allah ini kepada kami." 

4 J - L I L I C$t M 'jA iJjAs" ^ "Demikianlah Allah menerangkan ayatayat
Nya kepada manusia." Artinya, sebagaimana Dia telah menjelaskan puasa 
(tentang) hukum, syari'at, dan rinciannya, Dia juga menjelaskan hukumhukum 
lainnya melalui hamba dan RasulNya, Muhammad 0 . 

4 oy£ 'p&l £ "Supaya mereka bertakwa. "Maksudnya mereka mengetahui 
bagaimana memperoleh petunjuk dan bagaimana pula berbuat taat. Sebagaimana 
Allah M berfirman: u 

4 y'j 'J** -5)1 jj} J\ olUtJl 'J p>A j*A »xs J* Jji (̂ Ul 'J £ 
"Dialah yang menurunkan kepada hambaNya ayatayat yang terang (alQuran) 
supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya 
Allah benarbenar Mahapenyantun lagi Mahapenyayang kepada kamu". (QS. 
AlHadiid: 9). 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui. (QS. 2:188) 

'Ah bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu 'Abbas, bahwa hal ini 
berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan 
tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta 
itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri 
mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa 
ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, 
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Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, alHasan alBashri, Qatadah, asSuddi, Muqatil bin 
Hayyan, dan 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan: 
"Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau 
zhalim." 

Dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim disebutkan, dari 
Ummu Salamah bahwa Rasulullah 0 bersabda: 

jiuu j * 4i^L?u ^JxJl O j £ 01 J*li t,»̂ *]! UJJJ tj\iJ tfl UJI V> ) 
^ y y y y •* y y y 

"Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orangorang 
yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih dari 
pada sebagian lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkan
nya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang Muslim 
yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka 
terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya." (HR. AlBukhari dan 
Muslim). 

Dengan demikian, ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa ke
putusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat merubah sedikitpun hukum 
sesuatu, tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau 
yang halal menjadi haram, hanya saja sang hakim terikat pada apa yang tampak 
darinya. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak maka hakim 
tetap memperoleh pahala dan bagi yang melakukan tipu muslihat memper
oleh dosa. 

Oleh karena itu Allah M berfirman: 
J^'b jjV—Sl Jt^f 'J l l j i tjlHa r L _ £ i J \ J\ 1 jhtj J>tJl\ J^S J&'yb * pk '% $ 
y y y y ' y y y y y y y y 

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antaramu 
dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu 
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui " Maksudnya, kalian me
ngetahui kebatilan perkara yang kalian dakwahkan dan kalian propagandakan 
dalam ucapan kalian. 
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Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit 
itu adalah tandatanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan 
bukanlah kebajikan memasuki rumahrumah dari belakangnya, akan tetapi 
kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah
rumah itu dari pintupintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung."(QS. 2:189) 

Al'Aufi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa orangorang pernah 
bertanya kepada Rasulullah 0 mengenai bulan sabit, maka turunlah ayat: 
4 o^—^ ^S'y [f J» * 1 * J ' J* £ "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan 
sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tandatanda waktu bagi manusia." De
ngan bulan sabit itu mereka mengetahui jatuh tempo hutang mereka dan iddah 
isteri mereka, serta waktu menunaikan ibadah haji. 

'Abdurrazaq meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, Rasulullah bersabda: 

ijoii ĵ llp lp 1 /s^J  lAsQ'J <>j&& '<A&'j* J«r ) 

"Allah menjadikan bulan sabit sebagai penentu waktu bagi manusia. Maka 
berpuasalah kalian karena kalian telah melihatnya dan berbukalah karena 
melihatnya juga. Jika cuaca mendung, maka genapkanlah menjadi 30 hari." 

Hadits ini diriwayatkan pula oleh alHakim dalam kitab alMustadrak, 
dan menurutnya sanad hadits ini shahih, tetapi alBukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan. 

Dan firmanNya: 
4 L4,$ & o l̂l \Jij JA J j l& \—*jy$> cr ' j * ol J_J 'J>'j > "Dan 
bukanlah kebajikan memasuki rumahrumah dari belakangnya, tetapi kebajikan 
itu adalah kebajikan orangorang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah
rumah itu dari pintupintunya." AlBukhari meriwayatkan dari alBarra': "Jika 
mereka hendak berihram pada masa Jahihyyah, mereka memasuki Baitullah 
dari arah belakangnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan firmanNya: 
4 1*0$ J' W j J* j CF*J ^Jrt^ & ^ J * ? 1 ' j * J o~$J r

Muhammad bin Ka'ab mengatakan: "Dahulu, jika seseorang beri'tikaf, 
ia tidak memasuki tempat tinggalnya melalui pintu rumah, lalu Allah Ta'ala 
menurunkan ayat ini." 

Dan firman Allah: 4 &y^ '^SA\ <&i i j i f i j £ "Dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu beruntung. "Artinya, bertakwalah kepada Allah, dengan me
ngerjakan apa yang diperintahkanNya dan menjauhi apa yang dilarangNya. 
4 o J~bz 5̂UiJ £ "Agar kalian beruntung." Yaitu besok, pada saat kalian berada 
di hadapanNya, di mana Dia akan memberikan balasan kepada kalian secara 
sempurna dan penuh. 
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Z)<z« perangilah dijalan Allah orangorang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orangorang yang melampaui batas. (QS. 2:190) Dan bunuhlah 
mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat 
mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahaya
nya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil 
Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka 
memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah 
balasan bagi orangorang kafir. (QS. 2:191) Kemudian jika mereka berhenti 
(dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi 
Mahapenyayang. (QS. 2:192) Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak 
ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya untuk Allah sematamata. 
Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan 
(lagi), kecuali terhadap orangorang yang zhalim. (QS. 2:193) 

Mengenai firman Allah M: 4 —k ^ J=A ^—»1 J\—i j £ "Dan 
perangilah dijalan Allah orangorang yang memerangimu." Ahu Ja'far arRazi 
meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, dari Abui 'Aliyah, ia mengatakan: "Ini 
adalah ayat pertama yang turun mengenai perang di Madinah. Setelah ayat ini 
turun, maka Rasulullah 0 memerangi orangorang yang telah memeranginya 
dan menahan diri terhadap orangorang yang tidak memeranginya hingga turun 
surat atTaubah. Oleh karena itu di sini Allah i%5 berfirman: 
4 j — ' J * Jr\} J**y "̂ r * J ^ "D an bunuhlah mereka di 
mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah me
ngusirmu (Makkah)." Artinya, hendaklah tekad kalian bangkit untuk memerangi 
mereka, sebagaimana tekad mereka bangkit untuk memerangi kalian. Juga tekad 
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untuk mengusir mereka dari negeri di mana mereka telah mengeluarkan kalian 
darinya sebagai pembalasan yang setimpal." 

Firman Allah Ta'ala: 4 'j—i&A L ~ Sf 2ui j H j S S J $ "Dan janganlah 
kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
orang yang melampaui batas. "Maksudnya, berperanglah di jalan Allah Ta'ala 
tetapi jangan berlebihlebihan dalam melakukannya. Termasuk dalam hal ini 
adalah melakukan berbagai macam larangan, sebagaimana dikatakan alHasan 
alBashri, seperti menyiksa, menipu, membunuh para wanita, anakanak, dan 
orangorang lanjut usia yang sudah lemah pikirannya dan tidak mampu ber
perang, para pendeta, penghuni rumah ibadah, membakar pepohonan, mem
bunuh hewan tanpa adanya suatu maslahat. Sebagaimana hal itu telah dikatakan 
oleh Ibnu 'Abbas, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Muqatil bin Hayyan, dan beberapa 
ulama lainnya. 

Oleh karena itu diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim dari Buraidah, 
bahwa Rasulullah iH bersabda: 

"Berperanglah di jalan Allah. Perangilah orangorang yang kafir kepada Allah. 
Berperanglah tetapi jangan mengambil harta rampasan secara diamdiam, jangan 
melanggar janji, jangan melakukan penyiksaan, jangan membunuh anakanak, 
dan jangan pula membunuh para penghuni rumah ibadah." (HR. Muslim). 

Hadits senada diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, dari Anas, secara 
marfu'. 

Dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan dari Ibnu 
'Umar, ia menceritakan: "Ditemukan seorang wanita terbunuh dalam suatu 
peperangan, maka Nabi melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak
anak." 

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Rib'i bin Hirasy, katanya, aku pernah 
mendengar Hudzaifah berkata: "Rasulullah SI pernah memberikan beberapa 
contoh kepada kami, satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, dan sebelas. Lalu behau 
memberikan satu contoh saja di antaranya dan mengabaikan yang lainnya. 
Beliau bersabda: 

ij>''r^ Jil 4)1 'J$fo C O J I J P J JJbl cilŜ Lij uuifi JJbl IjAlC &JA ( J J ) 

( .iUOil f J J Jl j^FCLLP 4UL I jiâ slili T ^ A J K L I J °^JUJC1J\S T ^ A J J P J) L J - U « J 

"Sesungguhnya ada suatu kaum yang sangat lemah dan miskin. Mereka 
diperangi oleh kaum yang perkasa dan penuh permusuhan. Tetapi Allah 

Tafsir Ibnu Katsi r J u z 2 365 



2 . AL  B A Q A R A H 

memenangkan kaum yang lemah itu mereka dengan sengaja mempekerjakan 
dan menindas musuh mereka itu, sehingga menjadikan Allah murka kepada 
mereka sampai hari Kiamat." 

Hadits ini berisnad hasan. Dan maksudnya, ketika kaum yang lemah 
itu dimenangkan atas orangorang yang kuat, mereka pun bertindak melampaui 
batas dengan mempekerjakan kaum yang kuat itu pada pekerjaan yang tidak 
pantas. Karena itu Allah Ta'ala murka atas tindakan mereka yang melampaui 
batas itu. Dan cukup banyak hadits yang membahas mengenai masalah ini. 

Oleh karena jihad mengandung resiko lenyapnya nyawa dan terbunuh
nya banyak orang, maka Allah $g mengingatkan bahwa kekafiran, kemusyrikan, 
dan berpaling dari jalan Allah Ta'ala yang meliputi diri mereka itu lebih berat, 
kejam dan dahsyat bahayanya dari pada pembunuhan. Oleh karena itu, Dia 
berfirman: 4 J ^ 1 J ^ £ "Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada 
pembunuhan." 

Abu Malik mengatakan: "Artinya, apa yang sedang kalian perbuat itu 
lebih besar bahayanya dari pada pembunuhan." 

Mengenai firman Allah: 4 J&i j* i i i SJLSJIJ ^ "Dan fitnah itu lebih besar 
bahayanya daripada pembunuhan," Abui 'Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 
Tkrimah, alHasan alBashri, Qatadah, adhDhahhak, dan Rabi' bin Anas me
ngatakan: "Syirik itu lebih berbahaya daripada pembunuhan." 

Dan FirmanNya: 4 'JJS j j s p & Yj £ "Dan janganlah kamu 
memerangi mereka di Masjidil Haram." Sebagaimana dinyatakan dalam Shahih 
alBukhari dan Shahih Muslim, Rasulullah % bersabda: 

f»ji tr-S' <U»I Jfiylh
 o 1 >«--Ji }y. ^ J—M> <J)) 

* * * * * y ' 

iiUill ^jJ J l .0)1 i i ^ v j » l ^ J&^*> 'J^' J* **^>> ^! (̂ J ' ^ • ^ 3 | 

y y y y y y y y y y S y y y y y 

^ I^IJ A^IP *Ul 41)1 J _ 4 ^ » j J l s i J a £  y J ^  l 0 1 » t t & i * J i £ S J Oj '̂ ^ 

( .lSJ 0 J \ J J j A ! J - . ^ A U ! 0 1 i j l j i i j 

y y y y y 

"Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan (disucikan) Allah pada hari pen
ciptaan langit dan bumi, dan ia menjadi haram melalui pengharaman Allah 
sampai hari Kiamat kelak. Dan tidak dihalalkan kecuali sesaat pada siang hari. 
Dan sesungguhnya pada saat ini adalah haram dengan pengharaman Allah 
sampai hari Kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan rerumputannya 
tidak boleh dicabut. Jika ada seseorang mencaricari keringanan dengan dalih 
peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah 0 , maka katakanlah: 'Sesungguh
nya Allah mengizinkan bagi RasulNya dan tidak memberikan izin kepada 
kalian.'" 
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Maksudnya Allah mengizinkan beliau memerangi penduduknya pada 
waktu penaklukan kota Makkah, karena beliau menaklukkan Makkah dengan 
kekerasan dan ada beberapa orang lelaki yang terbunuh di Khandamah. Ada 
pula yang mengatakan bahwa penaklukan itu dilakukan secara damai, karena 
ucapan beliau: 

(.J-,*T 'fe 'isQL J\ 36 JW °J*j J>*T ĵ i â UJi Ĵ o 'JAJ *JA~\ }Ji i& j&f 'J») 
* * * + * 

"Barangsiapa yang menutup pintu rumahnya maka ia aman, barangsiapa masuk 
masjid maka ia juga aman, dan barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan maka 
ia juga aman." (HR. Muslim) 

FirmanNya: 4 &>L3Ji e\'J. UJ i r ^ ^ j \ * *J ^ i S  ^  f 
"Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi 
kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang
orang kafir. "Artinya, janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram 
kecuali jika mereka mulai menyerang lebih dahulu. Maka ketika itu kalian 
boleh memerangi dan membunuh mereka di sana untuk mempertahankan 
diri dari penyerangan, sebagaimana Nabi 0 telah membai'at para Sahabatnya 
pada saat perjanjian Hudaibiyah di bawah sebuah pohon untuk berperang 
ketika kaum Quraisy dan pendukung mereka dari Bani Tsaqif dan kumpulan 
dari berbagai kabilah pada tahun itu berkomplot memusuhi beliau. Kemudian 
Allah 3k menahan peperangan itu terjadi di antara mereka, Dia berfirman: 
4 ''jiii>\ t» J £ * j» JaL,. '^s l x £ ^ ' J * ' 1 if^ yj ¥ "Dialah yang 
menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan menahan tangan dari 
(membinasakan) mereka di tengah kota Makkah sesudah Allah memenangkan 
kamu atas mereka." (QS AlFath: 24). 

Firman Allah 4 jj&Mty \'y&\ £ "Kemudian jika mereka 
berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun 
lagi Mahapenyayang. "Artinya, jika mereka meninggalkan peperangan di tanah 
suci Makkah dan kembali kepada Islam serta bertaubat, maka sesungguhnya 
Allah akan mengampuni dosadosa mereka meskipun mereka telah membunuh 
banyak kaum muslimin di tanah suci. Dan tiada suatu dosa yang terasa berat 
bagi Allah untuk diampuniNya bagi orang yang bertaubat kepadaNya dari 
dosa itu. 

Selanjutnya Allah iSH memerintahkan memerangi orangorang kafir 
dan berfirman: 4 ^y^ ^ J* ¥ "Sehingga tidak ada fitnah lagi " Maksudnya 
tidak ada lagi kemusyrikan. Demikian dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas, Abui 
' Aliyah, Mujahid, alHasan alBashri, Qatadah, Rabi' bin Anas, Muqat.il bin 
Hayyan, asSuddi, dan Zaid bin Aslam. 

4 «a 'Jii\ d £ "Dan (sehingga) ketaatan itu hanya sematamata untuk 
Allah. "Maksudnya, sehingga agama Allah Ta'ala yang benarbenar menang 
dan unggul di atas semua agama. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab 
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Shahih alBukhari dan Shahih Muslim, dari Abu Musa alAsy'ari, Rasulullah iH 
pernah ditanya mengenai seseorang yang berperang karena keberanian, ber
perang karena kesombongan, dan berperang karena riya', manakah yang ter
masuk berperang di jalan Allah? Behau menjawab: 

"Barangsiapa berperang dengan tujuan agar kahmat Allah menjadi yang paling 
tinggi, maka ia telah berperang di jalan Allah." 

Dan diriwayatkan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim, 
bahwa Nabi $6 bersabda: 

j^.'*.L0 JJ> \ji^aP L _ A ji \fy t\\\ aj! Sf I/.1' jSr U» Jflif bt b > l ) 

( .*»» Jp ^C^-j *i\ i'plrty) 

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi 
bahwa tidak ada Ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Apabila mereka 
mengatakannya, maka darah dan harta kekayaan mereka mendapat per
lindungan dariku, kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka terserah 
kepada Allah." 

Dan firmanNya: 4 o^Jliil Ji- VI cilji* ^ ii$ £ "Jika mereka berhenti 
(dari memusuhi kamu), maka tidak permusuhan lagi kecuali terhadap orang
orang yang zhalim. "Allah iJU berfirman, jika mereka menghentikan perbuatan 
mereka berupa kemusyrikan dan pembunuhan terhadap orangorang mukmin, 
maka hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Dan orang yang tetap me
merangi mereka setelah itu, maka ia termasuk zhalim, dan tiada permusuhan 
kecuali kepada orangorang zhalim. 

Demikian itulah makna ungkapan Mujahid: "Tidak diperbolehkan 
bagi seseorang memerangi kecuali terhadap orang yang memerangi." 

Ayat tersebut juga bermakna, jika mereka berhenti, berarti mereka 
membebaskan diri dari kezhaliman, yaitu kemusyrikan, karenanya tidak ada 
lagi permusuhan setelah itu terhadap mereka. 

Dan yang dimaksud dengan permusuhan di sini adalah pembalasan dan 
penyerangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berikut ini: 
4 is'£*\ £ Jiv is'SzA Ji ^ "Oleh sebab itu barangsiapa yang 

menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadap 
kamu." (QS. AlBaqarah: 194). 

Oleh karena itu, Tkrimah dan Qatadah mengatakan: "Orang zhalim 
adalah orang yang menolak mengucapkan laa ilaaha illa Allah (tiada Ilah yang 
haq selain Allah)." 
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Mengenai firman Allah Ta'ala: 4 '£* iij>5 "V J JJ»pi') "D<zrz perangilah 
mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, "Imam alBukhari meriwayatkan dari 
Nafi', dari Ibnu 'Umar bahwa ia pernah didatangi oleh dua orang pada saat 
fitnah Ibnu Zubair. Kedua orang itu berkata: "Sesungguhnya orangorang telah 
berbuat kerusakan, dan engkau putera 'Umar, serta Sahabat Nabi, apa yang 
menghalangimu untuk keluar berperang?" Ibnu 'Umar menjawab: "Yang 
menghalangiku adalah bahwa Allah telah mengharamkan darah saudaraku." 
Mereka(berdua berkata lagi: "Bukankah Allah telah berfirman: 
4 OjSv V j £  jJJlij £ 'Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah 
lagi?'" Ibnu 'Umar pun menjawab: "Kami telah berperang sehingga tidak ada 
lagi fitnah dan ketaatan hanya untuk Allah. Sedangkan kalian hendak ber
perang dengan tujuan agar terjadi fitnah dan supaya segala macam ketaatan 
untuk selain Allah." 

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, 
berlaku hukum qishasb. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, 
maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwa
lah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa Allah beserta orangorang yang 
bertakwa. (QS. 2:194) 

'Ikrimah meriwayatkan, dari Ibnu 'Abbas, adhDhahhak, asSuddi, 
Qatadah, Muqsim, Rabi ' bin Anas, 'Atha ' , dan ulama lainnya: "Ketika 
Rasulullah 0 berangkat umrah pada tahun ke6 Hijrah, beliau bersama se
rombongan kaum mushmin dihalanghalangi dan dirintangi oleh orangorang 
musyrik untuk masuk dan sampai ke Baitullah pada bulan Dzulqa'dah yang 
merupakan bulan haram sehingga beliau membuat perjanjian dengan mereka 
untuk masuk pada tahun berikutnya. Kemudian beliau bersama kaum mushmin 
masuk ke Baitullah pada tahun berikutnya dan Allah pun memberikan balasan 
terhadap kaum musyrikin, maka turunlah pada saat itu ayat: 
4 ^LJ» o i — ^ J i j f'S^1 J & J \ pl^iJl 'J&\ £ "Bulan haram dengan bulan haram, 
dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum aishash." 

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Jabir bin 'Abdullah: "Rasulullah 0 
tidak pernah berperang pada bulan haram (yang dihormati) kecuali bila di
serang dan mereka menyerang. Jika bulan haram tiba maka beliau menghentikan 
peperangan sampai bulan haram berlalu." (HR. Ahmad). Hadits ini berisnad 
shahih. 
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Oleh karena itu ketika sampai berita kepada Rasulullah yang pada 
waktu itu behau sedang berada di perkemahan Hudaibiyah bahwa 'Utsman 
dibunuh, padahal 'Utsman beliau utus menemui orangorang musyrik untuk 
suatu misi, maka behau membaiat para sahabat yang berjumlah 1400 orang 
di bawah sebatang pohon untuk memerangi orangorang musyrik. Setelah 
beliau menerima berita bahwa 'Utsman tidak terbunuh, maka beliau pun 
mengurungkan niatnya tersebut dan mengalihkan kepada perdamaian dan 
perjanjian sehingga terjadilah perjanjian Hudaibiyah. 

Dan firmanNya: 4 ^'StS U j L , *1LP i j i i l i Ĵ IIP ^ i i i "O l eh 
sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang 
dengan serangannya terhadapmu. "Allah M memerintahkan berlaku adil bahkan 
terhadap kaum musyrikin sekalipun. Sebagaimana Dia telah berfirman: 
4 «J j>\—* ji*» 1 JUJI—*• olj ^ "Dan jika kamu memberikan balasan, maka 
balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." 
(QS. AnNahl: 126). 

FirmanNya: 4 'CJ£-A g 2bl JI J&\'} *% iy&j £ "Bertakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orangorang yang bertakwa. "Allah Ta'ala 
memerintahkan mereka untuk senantiasa berbuat taat dan bertakwa kepada
Nya sekaligus memberitahukan bahwa Dia selalu bersama orangorang yang 
bertakwa dengan senantiasa menolong dan mendukung mereka di dunia dan 
akhirat. 

Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik. 
(QS. 2:195) 

Sehubungan^dengan firman Allah M: 
4 *£J*3i J\ * $ Vj *»l JA J  1 £ "Dan belanjakanlah (harta bendamu) 
di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasa
an. " Imam alBukhari meriwayatkan, dari Hudzaifah: "Ayat tersebut diturun
kan berkenaan dengan masalah infak." 

AlLaits bin Sa'ad meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Aslam 
Abi Tmran: "Ada seseorang dari kaum muhajirin di Konstantinopel menyerang 
barisan musuh hingga mengoyakngoyak mereka, sedang bersama kami Abu 

H 
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Ayub alAnshari. Ketika beberapa orang berkata: 'Orang itu telah mencampak
kan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan,' Abu Ayub bertutur: 'Kami lebih 
mengerti mengenai ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan kami. Kami menjadi Sahabat Rasulullah 0 , bersama beliau kami 
mengalami beberapa peperangan, dan kami membela behau. Dan ketika Islam 
telah tersebar unggul, kami kaum Anshar berkumpul untuk mengungkapkan 
suka cita. Lalu kami katakan: 'Sesungguhnya Allah telah memuliakan kita 
sebagai Sahabat dan pembela Nabi ij& sehingga Islam tersebar luas dan memiliki 
banyak penganut. Dan kita telah mengutamakan behau daripada keluarga, 
hana kekayaan, dan anakanak. Peperangan pun kini telah berakhir, maka 
sebaiknya kita kembali pulang kepada keluarga dan anakanak kita dan menetap 
bersama mereka,' maka turunlah ayat ini kepada kami. 
4 *£J43i J\ JJsbb ij& Vj •&! J  J J \yuA'j $ "Dan belanjakanlah (harta bendamu) 
dijalan Allah', dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam ke
binasaan. " Jadi, kebinasaan itu terletak pada tindakan kami menetap bersama 
keluarga dan harta kekayaan, serta meninggalkan jihad." 

Hadits di atas diriwayatkan Abu Dawud, atTirmidzi, anNasai, Ibnu 
Hibban dalam kitab Shahih, dan alHakim dalam alMustadrak, semuanya 
bersumber dari Yazid bin Abi Habib. AtTirmidzi mengatakan bahwa hadits 
ini hasan shahih gharib. Sedangkan menurut alHakim hadits ini memenuhi 
persyaratan alBukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. 

Abu Bakar bin 'Iyasy meriwayatkan, dari Abu Ishaq asSubai'i, bahwa 
ada seseorang mengatakan kepada alBarra' bin 'Azib: "Jika aku menyerang 
musuh sendirian, lalu mereka membunuhku, apakah aku telah mencampakkan 
diriku ke dalam kebinasaan?" AlBarra' menjawab: "Tidak5> karena Allah Ta'ala 
berfirman kepada RasulNya: 4 V, V «5>i JZ. 'J Ĵ 'U» £ 'Berperanglah 
kamu dijalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu 
sendiri' (QS. AnNisaa': 84). Sedangkan ayat (195) ini berkenaan dengan infak." 

Hadits di atas diriwayatkan Ibnu Mardawaih, juga alHakim dalam 
Mustadrak, dari Israil, dari Abu Ishaq. AlHakim mengatakan: "Hadits ini 
shahih menurut persyaratan alBukhari dan Muslim, meskipun keduanya 
tidak meriwayatkan." 

Dan atTirmidzi juga meriwayatkan hadits tersebut, dari alBarra'. 
Kemudian alBarra' menuturkan riwayat ini. Dan setelah firman Allah Ta'ala: 
4 iiXmit V! V ^ "Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu 
sendiri," la mengatakan: "Tetapi kebinasaan itu apabila seseorang melakukan 
perbuatan dosa, maka ia mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan dan 
tidak mau bertaubat." 

Ibnu Abi Ha t im mengemukakan, bahwa 'Abdurrahman alAswad 
bin Abdi Yaghuts memberitahukan, bahwa ketika kaum Muslimin mengepung 
Damaskus, ada seseorang dari Azad Syanu'ah tampil dan dengan cepat bertolak 
untuk menyambut musuh sendirian. Maka kaum muslimin pun mencelanya 
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karena perbuatannya itu. Kemudian mereka melaporkan kejadian itu kepada 
'Amr bin al'Ash. Setelah itu 'Amr memerintahkan kepadanya agar kembah 
seraya menyitir firman Allah Ta'ala: 4 j ! "Dan jangan
lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." 

Berkata alHasan alBashri: 4 *&&!>\ J\ ĵ Jjt >> '̂ Vj £ "Maksud dari ayat 
ini ialah bakhil (kikir)." Masih mengenai firman Allah Ta'ala tersebut, Samak 
bin Harb meriwayatkan dari anNu'man bin Basyir: "Ayat ini mengenai se
seorang yang melakukan perbuatan dosa, lalu ia yakin bahwa ia tidak akan 
diampuni, maka ia pun mencampakkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. 
Artinya, ia semakin berbuat dosa, sehingga binasa." 

Oleh karena itu diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 
'Abbas: "Bahwa kebinasaan itu adalah adzab Allah." 

Ibnu Wahab meriwayatkan dari 'Abdullah bin Tyasy, dari Zaid bin 
Aslam mengenai firman Allah Ta'ala: 4 J\ Ĵ S->J% l j& Yj oii »̂ i r 

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu men
jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Bahwasanya ada beberapa orang 
yang pergi bersama dalam delegasi yang diutus Rasulullah 0 tanpa membawa 
bekal (nafkah), lalu Allah memerintahkan mereka mencari bekal (nafkah) dari 
apa yang telah dikaruniakanNya serta tidak mencampakkan diri ke dalam 
kebinasaan. Kebinasaan berarti seseorang mati karena lapar dan haus atau 
(keletihan) berjalan. 

Dan Allah i!t> berfirman kepada orangorang yang berkecukupan: 
4 j u  ^ J i s  W <J!1 J~A\j £ "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 
menyukai orangorang yang berbuat baik." Ayat ini mengandung perintah ber
infak di jalan Allah dalam berbagai segi amal yang dapat mendekatkan diri 
kepada Allah dan dalam segi ketaatan, terutama membelanjakan dan meng
infakkan harta kekayaan untuk berperang melawan musuh serta memperkuat 
kaum muslimin atas musuhmusuhnya. Selain itu, ayat ini juga memberitahukan 
bahwa meninggalkan infak bagi orang yang terbiasa dan selalu berinfak berarti 
kebinasaan dan kehancuran baginya. Selanjutnya Dia menyambung dengan 
perintah untuk berbuat baik, yang merupakan tingkatan ketaatan tertinggi, 
sehingga Allah iS§> pun berfirman: 4 i_»J ii! jl l 1J>\J £ "Dan berbuat 

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik." 
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Z)«n sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu 
terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) 
kurban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu, se
belum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu 
yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah 
atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apa
bila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 
'Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) 
kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang 
kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji 
dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh 
(hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi 
orangorang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram 
(orangorang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah ke
pada Allah dan ketauhilab bahwa Allah sangat keras siksaNya. (QS. 2:196) 

Setelah Allah 'M menyebutkan hukum puasa, dilanjutkan dengan 
uraian mengenai jihad, Dia beranjak menjelaskan masalah manasik. Dia me
merintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Lahiriyah 
konteks ayat ini adalah menyempurnakan amalanamalan ibadah haji dan 
umrah setelah memulai pelaksanaannya. Maka setelah itu Allah M berfirman: 
4 Jŵ-â-i oli ^ "Jika kamu terkepung.. "Maksudnya, jika kalian terhalang untuk 
sampai ke Baitullah dan terganggu dalam menyempurnakan ibadah haji dan 
umrah. 

Untuk itu, para ulama sepakat bahwa memulai ibadah haji dan umrah 
mengharuskan penyempurnaan keduanya, meskipun dikatakan umrah itu 
wajib atau dianjurkan, sebagaimana keduanya menjadi pendapat para ulama. 

Syu'bah meriwayatkan, dari 'Amr bin Murrah dan dari Sufyan ats
Tsauri, mengenai ayat ini ia mengatakan: "Penyempurnaan haji dan umrah 
berarti anda mulai dari rumah berniat ihram hanya untuk menunaikan ibadah 
haji dan umrah serta membaca talbiyah dari miqat." 
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Banyak hadits yang diriwayatkan melalui berbagai jalur, dari Anas dan 
beberapa orang Sahabat, bahwa Rasulullah 0 menggabungkan dalam ihram
nya antara haji dan umrah. Dan ditegaskan dalam hadits shahih bahwa behau 
pernah bersabda kepada para sahabatnya: 

 0 «* y «-

« - -
"Barangsiapa yang membawa binatang kurban, maka hendaklah ia berihram 
untuk haji dan umrah." 

Rasulullah 0 juga bersabda dalam hadits shahih: 
* • ' 4 * F M f * ' 

( .iUCflJl fjj ̂ j—Jl £*Jl —̂* ô Joi cJ>3 ) 

"Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari Kiamat." 
Dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan, dari 

Ya'la bin 'Umayyah mengenai kisah seseorang yang bertanya kepada Nabi 0 , 
ketika beliau berada di Ji'ranah. Orang itu bertanya: "Bagaimana menurut 
pendapat anda mengenai seseorang yang berihram untuk umrah, sedang ia 
mengenakan jubah dan wangiwangian?" Rasulullah 0 terdiam, lalu turun 
kepada behau wahyu, maka beliau mengangkat kepalanya seraya bertanya: 
"Di mana orang yang bertanya tadi?" "Aku di sini," jawabnya. Behau 0 pun 
bersabda: 

j cjr LJ ^ <iLpii jji\ Lili tfj <\_̂ jto a£j. a( > 
" - - - " y 

"Mengenai jubah, maka lepaslah, dan wangiwangian yang menempel pada 
tubuhmu, maka cucilah. Kemudian apa yang telah engkau lakukan untuk haji
mu, maka kerjakanlah hal itu untuk umrahmu." 

Dan firman Allah iSil: 4. 'u* j — * — ( • v * * *  ' W £ "Jika kamu ter
kepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang 
mudah didapat." Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan pada 
tahun ke6 Hijrah, yakni tahun perjanjian Hudaibiyah. Yaitu ketika kaum 
musyrikin menghalangi Rasulullah 0 agar tidak sampai ke Baitullah. Pada 
saat itu Allah Ta'ala menurunkan surat alFath secara keseluruhan dan mem
berikan keringanan kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban 
yang mereka bawa, yaitu sebanyak 70 ekor unta, mencukur rambut mereka 
dan bertahallulf1 Pada saat itu Rasulullah 0 langsung menyuruh mereka men
cukur rambut dan bertaballul, namun mereka tidak mengerjakannya karena 
menunggu datangnya nasakh (penghapusan hukum), sehingga beliau keluar 
dan mencukur rambutnya, dan setelah itu orangorang pun melakukannya. 
Di antara mereka ada yang memendekkan rambutnya dan tidak mencukur 
bersih. Karena itu Rasulullah 0 bersabda: 

E3 
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.(jlj*aij\j) &&$\ J JUS» *?4Jll J ^ Jij-^^'j 'W c(oj5JLwJl «tilt l»-}) 
* s * * y y y 

"Semoga Allah memberikan rahmat kepada orangorang yang mencukur bersih 
rambutnya." Para Sahabat bertanya: "Juga orangorang yang memendekkan
nya, ya Rasulullah?" Dan pada ketiga kalinya behau bersabda: "Dan juga yang 
memendekkannya." (Muttafaq 'alaih). 

Mereka menyembelih kurban untuk bersama, setiap satu unta untuk 
tujuh orang, sedang jumlah mereka ada 1400 orang. Ketika itu mereka berada 
di Hudaibiyah, di luar Tanah Haram. Ada juga yang mengatakan bahwasanya 
mereka berada di pinggiran Tanah Haram. Wallahu a'lam. 

Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat, apakah halangan itu 
dikhususkan pada musuh saja, sehingga tidak boleh melakukan tahallul kecuali 
orang yang dikepung musuh, tidak termasuk penyakit atau lainnya? 

Mengenai hal itu terdapat dua pendapat. Ibnu Abi Hatim meriwayat
kan dari Ibnu 'Abbas: "Tidak ada halangan kecuali oleh musuh. Sedangkan 
orang yang jatuh sakit atau tersesat, maka tidak ada kewajiban apaapa baginya. 
Allah Ta'ala hanyalah berfirman: 4 Taji ^ "Jika kamu telah merasa aman," 
dan rasa aman berarti tidak terkepung." 

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa halangan itu lebih umum 
dari sekedar pengepungan yang dilakukan oleh musuh termasuk halangan 
sakit, atau tersesat, atau semisalnya. 

Imam Ahmad meriwayatkan, dari alHajjaj bin 'Amr alAnshari: "Aku 
mendengar Rasulullah lH bersabda: 

t *~ ' * " < * * 

y ^ ^ y ^ y y 

'Barangsiapa luka, sakit atau pincang, maka ia boleh bertahallul dan wajib 
baginya mengerjakan haji pada waktu yang lain.'" 

AlHajjaj mengatakan: "Lalu hal itu aku kemukakan kepada Ibnu 
'Abbas dan Abu Hurairah, maka keduanya pun berujar: "Engkau benar." 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penyusun empat kitab hadits yang 
bersumber dari Yahya bin Abi Katsir. 

Diriwayatkan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim dari 
'Aisyah , bahwa Rasulullah % pernah datang menemui Dhuba'ah binti 
Zubair bin 'Abdul Muththallib, lalu ia berkata: "Ya Rasulullah, aku ingin 
menunaikan haji, sedang aku dalam keadaan sakit." Maka behau pun bersabda: 

"Tunaikanlah haji dan syaratkanlah bahwa tempat tahallulku berada di mana 
Engkau menahanku." 
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Hadits senada juga diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu 'Abbas. 

Sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwasanya dibolehkan pen
syaratan dalam haji berdasarkan pada hadits ini. Imam Muhammad bin Idris 
asySyafi'i telah mendasarkan kebenaran pendapat ini pada kebenaran hadits 
tersebut. Sedangkan Baihaqi dan para huffaz mengatakan keshahihan hadits 
ini. Segala puji bagi Allah. 

Dan firman Allah Ta'ala: 4 j* S*-^-1 ^ ^ "Maka (sembelihlah) 
kurban yang mudah didapat." Imam Malik meriwayatkan, dari 'Ali bin Abi 
Thalib, mengenai firmanNya ini, ia mengatakan: "Yaitu kambing." 

Ibnu 'Abbas mengatakan, alhadyu termasuk delapan pasangan, yaitu 
unta, sapi, biribiri, dan kambing. 

Mengenai firman Allah iJU tersebut, atsTsauri meriwayatkan, dari 
Habib dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan: "Yaitu kambing." 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh 'Atha', Mujahid, Thawus, Abui 
'Aliyah, Muhammad bin 'Ali bin Husain, 'Abdurrahman bin Qasim, asy
Sya'abi, anNakha'i, alHasan alBashri, Qatadah, adhDhahhak, Muqatil bin 
Hayyan, dan ulama lainnya. Dan hal itu merupakan pendapat para imam empat 
(Hanafi, Malik, asySyafi'i dan Hanbali). 

Al'Aufi menuturkan: "Jika mampu, maka hendaklah menyembelih 
unta, jika tidak mampu maka hendaklah menyembelih sapi, dan jika tidak 
mampu, maka hendaklah menyembelih kambing." 

Dalil yang menjadi landasan keshahihan pendapat jumhurul ulama 
mengenai diperbolehkannya menyembelih kambing ketika dalam keadaan 
terkepung (terhalang) adalah, bahwa Allah M telah mewajibkan penyembelihan 
binatang yang mudah didapat. Artinya, binatang kurban yang mudah didapat 
apa pun jenisnya. Dan yang di maksud dengan alhadyu adalah unta, sapi, dan 
kambing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas ulama yang luas 
pengetahuannya, penafsir alQuran dan anak paman Rasulullah 0 . 

Dan dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim telah ditegaskan, 
hadits dari 'Aisyah Ummul Mukminin y^g>, ia mengatakan: "Rasulullah W* 
pernah berkurban dengan kambing sekali." 

Dan firman Allah Ta'ala: 4 «LJ ^l^ji j £  '^L.JSj i Y j $ "Dan 
janganlah kamu mencukur bersih rambutmu sebelum kurban sampai di tempat 
penyembelihannya." FirmanNya ini merupakan kelanjutan dari firmanNya: 
4 i >'jA\\j ^ J i i j—Jij $ "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena 
Allah." Dan bukan kelanjutan dari firmanNya: 4 t ^ ^ 1 

"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelih
lah) kurban yang mudah didapat." Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Jarir 
$&C, karena Nabi 0 dan para Sahabatnya pada tahun Hudaibiyah, ketika mereka 
terkepung (terhalang) oleh orangorang kafir Quraisy sehingga tidak dapat 
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memasuki Tanah Haram, mereka mencukur rambut dan menyembelih hewan 
kurban mereka di luar Tanah Haram. Adapun di saat aman dan dapat sampai 
k e T a n a h Haram maka mereka tidak diperbolehkan mencukur rambut, 
4 *^ c^^i & J ^  £ "Sehingga kurban sampai di tempat penyembelihannya," dan 
selesailah pelaksanaan ibadah haji dari semua amalan manasik haji dan umrah, 
jika ia mengerjakan haji Oiran , atau mengerjakan salah satu dari keduanya 
jika ia melakukan haji Ifrad49, atau Tamattu^. Sebagaimana ditegaskan dalam 
kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim dari Hafshah, ia menanyakan: 

4 ' ' " ' s y ' * y a ' y O J * ^ 6f * $ X " * J J\ t J U j f.&j'J»* °JA CJ l J ^ J I J j Ŝ Ull 'jA I j i* ij>\—2>\ Co «6)1 J j ^ . j \ _ J ) 
y y y y y y ^ y y 

y y y 

"Wahai Rasulullah, mengapa orangorang bertaballul dari umrah, sementara 
anda sendiri tidak bertaballul dari umrahmu?" Maka Rasulullah 0 pun men
jawab: "Sesungguhnya aku telah membiarkan rambutku menggempal, kusut 
dan mengikat binatang kurbanku sehingga aku tidak akan bertaballul sebelum 
menyembelihnya." (HR. AlBukhari dan Muslim). 

Dan firman Al l ah^ l : 
4 jl «il» jl ( I — ly 'J> ST-UI J IJ'J AJ'J\CajJ ji—S' Ji £ <ft 
antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia mencukur), maka 
wajib baginya membayar fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban." 
AlBukhari meriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Ashbahani, aku pernah 
mendengar Abdullah bin Ma'qil berkata: "Aku pernah duduk dekat Ka'ab 
bin 'Ujrah di masjid ini, yaitu masjid Kufah. Lalu kutanyakan kepadanya 
mengenai fidyah dengan puasa, ia pun menjawab: 'Aku pernah dibawa meng
hadap Nabi 0 , sedang kutu berjatuhan di wajahku, maka behau bersabda: 

jl fbl ii**S 'pl*>) : J\3 :cJi («tfCi J*J Ui iJJs AJJ. J\ j j C J ^ U) 
' ' ' * > • 

.(iHlj ji^lj °JA f O 'Jiej J&~A 'JS'CJ* 'L* ^ i i 
y y ^ " f s s * * y y 

Aku tidak menduga bahwa gangguan yang engkau alami sampai seperti ini, 
apakah engkau mempunyai kambing?' 'Tidak,' jawabku. Kemudian beliau 
bersabda: 'Berpuasalah tiga hari atau berikanlah makan kepada enam orang 
miskin, setiap orang miskin memperoleh setengah sha&x makanan dan cukurlah 
rambutmu.' Jadi, lanjut Ka'ab bin 'Ujrah, ayat tersebut diturunkan khusus 
mengenai diriku, dan secara umum untuk kalian." 

4 8 Haji Qiran: Umrah dan haji dilakukan secara bersamaan."!*"1
4 9 Haji Ifrad: Berhaji dan berumrah secara terpisah. Selesai haji baru umrah atau umrah sebelum 

musim haji, kemudian berhaji dimusim haji.'!*3"
5 0 Haji Tamattu': Mengerjakan umrah di musim haji, kemudian mengerjakan haji.'P*3"-
5 1 U Sha' = 2 mud, 1 mud = 6 ons ."P E M -
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Imam Ahmad meriwayatkan, dari Ka'ab bin 'Ujrah: "Aku pernah di
kunjungi Nabi $jt, ketika aku tengah menyalakan api di bawah kuah, sementara 
kutu berjatuhan di wajahku, atau ia mengatakan, di dahiku. Maka beliau pun 
bertanya: 'Kutukutu kepalamu itukah yang menyakitimu?' 'Ya,' jawabku, 
kemudian beliau bersabda: 'Cukurlah rambutmu dan berpuasalah tiga hari 
atau berikanlah makan kepada enam orang miskin atau sembelihlah kurban.'" 

Mengenai hadits di atas, Ayub mengatakan: "Aku tidak tahu, mana 
yang didahulukan." 

Hadits senada juga diriwayatkan Imam Malik, dari Ka'ab bin 'Ujrah. 

Mengenai firman Allah Ta'ala: 4 j ' x'±J> j ' Jjlii £ "Maka 
wajib baginya membayar fidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban," 
Ibnu 'Abbas, mengatakan: "Jika menggunakan kata 'au' (atau), maka manapun 
dari ketiga hal itu yang engkau kerjakan, maka engkau akan mendapatkan pahala." 

Berkenaan dengan hal itu, penulis (Ibnu Katsir) katakan, yang demikian 
itu merupakan madzhab empat imam dan ulama pada umumnya. Dalam hal 
ini, seseorang diberikan pilihan, jika menghendaki ia boleh berpuasa, dan jika 
menghendaki ia boleh bershadaqah, dengan tiga sha' makanan, setiap orang 
miskin mendapatkan setengah sha' makanan atau sama dengan dua mud, dan 
jika berkehendak, ia juga boleh menyembelih kurban dan menshadaqahkannya 
kepada para fakir miskin. Artinya, mana saja dari ketiga hal itu yang dipilih, 
maka sudah cukup baginya. Oleh karena lafazh alQuran menerangkan ke
ringanan, maka dijelaskan dari hal yang lebih mudah kepada yang lebih mudah 
lagi, yaitu: 4 S—?A jl jl * i — J sjlui £ "Maka wajib baginya membayar 
fidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban." 

Dan ketika Nabi 0 menyuruh Ka'ab bin 'Ujrah melakukan hal itu, 
beliau membimbingnya kepada pilihan yang lebih utama, beliau bersabda: 
"Sembelihlah kambing, atau berikan makanan kepada enam orang miskin, 
atau berpuasalah tiga hari." Semuanya itu baik dalam kedudukannya masing
masing. Segala puji bagi Allah. 

Hisyam menceritakan, Laits memberitahu kami, dari Thawus, bahwa 
ia pernah berkata: "Fidyah berupa kurban atau memberikan makanan, dilaku
kan di Makkah, sedangkan puasa, boleh dilakukan di mana saja." 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mujahid, 'Atha', dan alHasan 
alBashri. 

Dan firman Allah M: 4 '<y 'fAZ*\ lli ^kJl J\ i'JJJl *£w J* 'jJ\ Taji r 

"Jika kamu sudah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah 
sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah 
didapat." Artinya, jika memungkinkan bagi kalian mengerjakan manasik haji, 
maka barangsiapa di antara kalian yang mengerjakan umrah diteruskan ke
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pada haji, termasuk berihram untuk haji dan umrah, atau berihram untuk 
umrah terlebih dahulu dan setelah itu berihram untuk haji yang disebut 
tamattu' khusus, dan inilah yang dikenal di kalangan para fuqaha. Adapun 
tamattu' yang bersifat umum, mencakup dua bagian tersebut. Sebagaimana 
ditegaskan dalam beberapa hadits shahih. Karena di antara para perawi ada 
yang menyatakan, Rasulullah bertamattu', dan ada juga yang menyatakan 
bahwa Rasulullah 0 mengerjakan haji Oiran, dan tidak ada perbedaan pen
dapat bahwa behau menggiring (membawa) hewan kurban. 

Dan Allah berfirman: 4 if'^J 'JASL.\ \—1» £JJI J\ VJA)\J '^J JJ £ 
"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (a'i dalam bulan 
haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat." Maksudnya, 
hendaklah ia menyembelih apa yang mampu ia dapatkan, minimal kambing, 
dan boleh juga menyembelih sapi, karena Rasulullah $1 pernah menyembelih 
sapi untuk isteriisterinya. 

AlAuza'i meriwayatkan dari Abu Hurairah $k>, bahwa Rasulullah i% 
pernah menyembelih sapi untuk isteriisterinya, yang sedang mengerjakan 
haji tamattu'. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawaih. 

Ini menunjukkan disyari'atkannya tamattu'. Sebagaimana diriwayatkan 
dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim, dari 'Imran bin Hushain, 
ia menuturkan: "Ayat tamattu' diturunkan dalam Kitab Allah dan kami pernah 
mengerjakannya bersama Rasulullah 0 . Kemudian tidak diturunkan ayat 
yang mengharamkan dan melarangnya sampai behau wafat. Lalu ada seseorang 
menyatakan pendapatnya sekehendak hatinya. 

AlBukhari mengatakan: "Disebutkan bahwa orang itu adalah 'Umar." 
Apa yang dikatakan alBukhari, ini telah dinyatakan secara jelas bahwa 'Umar 
pernah melarang orangorang bertamattu' seraya berujar "Jika kita berpegang 
pada Kitab Allah, maka sesungguhnya Dia menyuruh kita menyempurnakan
nya, yakni firmanNya: 4 «3> v***J gf^ 1 ¥ "Dan sempurnakanlah ibadah haji 
dan umrah karena Allah. ' f 

Sebenarnya U m a r tidak melarang haji tamattu' dalam arti mengharam
kannya. Ia melarangnya supaya banyak orang yang menuju Baitullah untuk 
menunaikan ibadah haji bersama umrah, sebagaimana yang telah dikemuka
kannya. 

Dan firman Allah M'-
4 il^ '/JA ilL' £̂ «Ji J fl? fCai !x*J J*J Ji f "Tetapi jika ia tidak 
menemukan (hewan kurban atau tidak mampu), maka ia wajib berpuasa tiga hari 
dalam masa haji dan tujuh hari lagi jika kamu sudah pulang kembali. Itulah sepuluh 
hari yang sempurna." Allah Ta'ala menyatakan, barangsiapa yang tidak menemu
kan hewan kurban, maka hendaklah ia berpuasa tiga hari pada harihari me
ngerjakan manasik. Para ulama mengatakan: "Yang lebih utama adalah berpuasa 
sebelum 'Arafah, yaitu dalam 10 hari pertama (bulan Dzulhijjah)." Demikian 
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dikatakan 'Atha' . Atau boleh juga dimulai dari waktu berihram, menurut 
Ibnu 'Abbas dan ulama lainnya, berdasarkan firmanNya: "Dalam masa haji." 

Dan asySya'abi membolehkan berpuasa pada hari 'Arafah dan dua hari 
sebelumnya. Demikian pula dikatakan Mujahid, Sa'id bin Jubair, asSuddi, 
'Atha', Thawus, alHakam, alHasan alBashri, Hamad, Ibrahim, Abu Ja'far 
alBaqir, Rabi' bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan. 

Al'Aufi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: "Jika seseorang tidak me
nemukan hewan kurban, maka ia harus berpuasa tiga hari pada masa haji 
sebelum hari 'Arafah. Jika hari 'Arafah merupakan hari puasa yang ketiga, 
maka telah sempurnalah puasanya. Sedangkan puasa tujuh hari dilakukan 
sepulang dari haji." 

Hal senada juga diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Wabrah, dari Ibnu 
'Umar, ia mengatakan: "Yaitu berpuasa satu hari sebelum hari Tarwiyah,52 

pada hari Tarwiyah, dan pada hari 'Arafah." 5 3 Demikian juga yang diriwayat
kan oleh Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 'Ah. Jika ia belum berpuasa 
pada harihari itu atau tersisa sebagian dari hari itu sebelum hari raya, maka 
apakah ia boleh berpuasa pada harihari Tasyriq?'£4 

Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat di antara para ulama, dan 
keduanya juga merupakan pendapat Imam asySyafi'i. Menurut pendapatnya 
qaulul qadim (yang lama), yaitu bahwa ia boleh berpuasa pada harihari itu, 
berdasarkan pada ucapan'Aisyah \g£g> dan Ibnu 'Umar dalam kitab Shahih al
Bukhari: "Tidak diberikan keringanan berpuasa pada harihari Tasyriq kecuali 
bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban." Demikian diriwayatkan 
Imam Malik dari azZuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, juga diriwayatkan dari 
Salim, dari Ibnu 'Umar serta diriwayatkan dari keduanya melalui beberapa 
jalur. Dan juga diriwayatkan Sufyan, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, 
dari 'Ali: "Barangsiapa yang tertinggal mengerjakan puasa tiga hari pada saat 
haji, maka ia boleh mengerjakannya pada harihari Tasyriq." Hal itu dikemuka
kan pula oleh 'Ubaid bin Umair alLaitsi, dari 'Ikrimah, alHasan alBashri, dan 
'Urwah bin Zubair. Mereka berpendapat demikian itu didasarkan pada ke
umuman firman Allah Ta'ala: 4. J ^ f £ "Maka ia wajib berpuasa 
tiga hari dalam masa haji."Dan menurut pendapat baru Imam asySyafi'i 
(qaulul jadid) bahwasanya tidak diperbolehkan berpuasa pada harihari Tasyriq, 
berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Muslim, dari Qutaibah alHudzali 

katanya, Rasulullah 0 bersabda: 

5 2 Hari Tarwiyah: tanggal 8 Dzulhijjah.'P6"1
5 3 Hari 'Arafah: tanggal 9 Dzulhijjah.Pem
5 4 Hari Taysriq: tanggal 11,12,13 Dzulhijjah.Pe n t
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"Harihari Tasyriq itu adalah harihari makan, minum, dan dzikir kepada 
Allah & . n (HR. Imam Muslim). 

FirmanNya: i. J.—s*»jV>) £ "Dan tujuh hari (lagi) jika kamu sudah 
pulang kembali. "Mengenai firmanNya ini terdapat dua pendapat. 

Pertama, pada saat kalian berada dalam perjalanan pulang. Karena 
itu Mujahid mengatakan: "Itu merupakan rukhshah, jika ia menghendaki ia 
boleh berpuasa dalam perjalanan." Hal senada juga dikemukakan oleh 'Atha' 
bin Abi Rabah. 

Kedua, pada saat kalian sudah tiba di negeri kalian. 'Abdurrazaq men
ceritakan, atsTsauri memberitahu kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Salim, aku 
pernah mendengar Ibnu 'Umar membaca ayat: 
4 '(JAjty ij\A'j ^JJl <.u aj%' ^Cai 1*J Ji ^ lalu ia mengatakan: "Jika ia sudah 
pulang kembah kepada keluarganya" 

Demikian juga yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Abui 'Aliyah, 
Mujahid, 'Atha', Tkrimah, alHasan alBashri, Qatadah, azZuhri, Rabi' bin 
Anas. Dan Abu Ja'far bin Jarir telah menyebutkan ijma' mengenai hal itu. 

AlBukhari meriwayatkan, dari Salim bin 'Abdillah, bahwa Ibnu 'Umar 
menuturkan: "Rasulullah i$l pernah mengerjakan haji sebelum umrah pada 
saat menunaikan haji wada', lalu behau berkurban. Behau menggiring (mem
bawa) hewan kurbannya dari Dzulhulaifah. Pertama beliau berihram untuk 
umrah, kemudian untuk haji. Selanjutnya orangorang pun bertamattu' ber
sama beliau. Rasulullah % memulai dengan umrah dan setelah itu baru haji. 
Di antara orangorang itu ada yang berkurban dan menggiring hewan kurban
nya, dan ada juga di antara mereka yang tidak berkurban. Setelah Nabi iSl 
sampai di Makkah, beliau bersabda: 

*£i °J JAJ '^fil\ J^&>}j—^ t.'J^ J » 'l ifo OLST °JA ) 
y " * y '  " 

•f y ° 0 X d * 9 o °y » t " J°s y o y * ' S y ©y ° o ****** y o ^ e y * " o 
e£*J\ > J^J ĵ J tJ^V^J j AAlj «jlr̂ 'j *—CaJUj C4̂ b LilflllJ ^JJbi ĵ Lo 

y y y y y 

pil* ( Jl ( « r j & J fcj g W l J f V  J 3&S ̂ .4* U_j> 
yy y y y ^ y 

"Barangsiapa di antara kalian yang menyembelih kurban, maka tidak dihalalkan 
baginya mengerjakan sesuatu yang diharamkan baginya hingga ia selesai me
ngerjakan hajinya. Dan barangsiapa di antara kalian yang tidak menyembelih 
kurban, maka hendaklah ia mengerjakan thawaf di Baitullah, sa'i di Shafa dan 
Marwah, hendaklah memotong (memendekkan) rambutnya dan bertahallul, 
kemudian hendaklah ia berihram (bertalbiah) dengan niat haji. Barangsiapa 
yang tidak mendapatkan hewan kurban, maka hendaklah ia berpuasa tiga hari 
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pada saat haji dan tujuh hari ketika pulang kembali kepada keluarganya." Dan 
seterusnya. 

AzZuhri mengatakan, 'Urwah juga memberitahuku, dari 'Aisyah 
hal yang sama dengan apa yang diberitahukan Sah m kepadaku, dari ayahnya. 
Hadits tersebut termuat dalam kitab Shahih alBukhari dan Shahih Muslim, dari 
azZuhri. 

FirmanNya: 4 Kr^ ¥ "Itulah sepuluh hari yang sempurna." Ada 
yang mengatakan, hal itu sebagai penekanan, seperti halnya orang Arab meng
atakan: "Aku melihat dengan mataku sendiri," "Aku mendengar dengan telinga
ku sendiri," dan "Aku menulis dengan tanganku sendiri." Dan seperti firman 
Allah iSsi: 4 'P*H J&>YJ £ "Dan tiadalah burungburung yang terbang dengan 

kedua sayapnya. "(QS.'AlAn'aam: 38). 4 «J**? V j £ "... dan kamu tidak 
(pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu..." (QS. AlAnkabuut: 48). 
4 lu c&fj Z'j o l i  , p* yZu liiUJr. iili J. J £ "Dan Kami telah janji
kan kepada Musa (memberikan Taurat)sesudah berlalu waktu tiga malam, dan 
Kami sempurnakan jumlah malam itu sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah 
waktu yang telah ditentukan Rabbnya empat puluh malam." (QS. AlA'raaf: 142). 

Ada juga yang mengartikan kata "iLis"' (sempurna) itu sebagai perintah 
untuk menyempurnakannya. Demikian yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. 

Dan firman Allah 'M berikutnya: 
4 fiJJ\ —i ilii jS p JJ iUa £ "Demikian itu (kewajiban membayar 
fidyah) bagi orangorang yang keluarganya tidak berada di sekitar MasjidU Haram 
(orangorang yang bukan penduduk kota Makkah)." Ibnu Jarir mengemukakan, 
"Para ahli takwil (maksudnya ahli tafsir,1""") berbeda pendapat mengenai siapa 
yang dimaksud firman Allah tersebut setelah mereka semua sepakat bahwa 
yang dimaksudkan di sini adalah penduduk Tanah Haram, dan bahwasanya 
tidak ada tamattu' bagi mereka." Sebagian mereka berpendapat bahwa yang 
dimaksudkan adalah penduduk Tanah Haram saja dan bukan yang lainnya. 

Ibnu Basyar meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: "Mereka itu adalah 
penduduk Tanah Haram." Hal senada juga diriwayatkan Ibnu Mubarak, dari 
atsTsauri. Dalam hal itu Ibnu Jabir memilih madzhab Syafi'i, bahwa mereka 
itu adalah penduduk Tanah Haram dan orangorang yang berada di sekitarnya 
pada jarak yang tidak boleh baginya mengqashar shalat, karena ia termasuk 
sebagai orang yang menetap di sana dan bukan sebagai musafir. Wallahu a'lam. 

Dan firman Allah Ta'ala: 4 < i l 1 j&j ^ "Dan bertakwalah kepada Allah." 
Yaitu dalam segala hal yang telah diperintahkan dan dilarangNya bagi kalian. 

4 •  r  1 — ^ o ' 1 >&*j £ "Dan ketahuUah, sesungguhnya Allah sangat 
keras siksaanNya. "Maksudnya bagi orangorang yang menentang perintahNya 
dan melakukan apa yang dilarangNya. 

I 
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(Musim) baji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang 
menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak 
boleh rafats, berbuat fasik dan berbantahbantahan di dalam masa mengerja
kan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah 
mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaikbaik bekal adalah 
takwa dan bertakwalah kepadaKu hai orangorang yang berakal. (QS. 2:197) 

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai firman Allah Ta'ala: 
4 o i — i * J & \ £^Ji £ "(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." 
Sebagian dari mereka berpendapat bahwa maksudnya: "Haji itu adalah haji 
pada bulanbulan yang dimaklumi." Dengan demikian, ihram pada waktu 
haji di bulanbulan itu lebih sempurna dari ihram di luar bulanbulan tersebut, 
meskipun ihram itu sah. 

Pendapat yang mensahkan ihram di sepanjang tahun adalah madzhab 
Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih. Pen
dapat itu pula yang dikemukakan oleh Ibrahim anNakha'i, atsTsauri, alLaits 
bin Sa'ad. Mereka berhujjah dengan firman Allah Ta'ala: 
4 ^ J i j o"1—^ [f* J» *1»VI J '<l£Ji~i $ "Mereka bertanya kepadamu tentang 
bidan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tandatanda waktu bagi manusia 
dan ibadah haji "ibadah haji merupakan salah satu di antara sepasang manasik, 
maka hukumnya sah melakukan ihram untuk haji kapan saja sepanjang tahun. 
Sama halnya dengan ibadah umrah. 

Sedangkan Imam asySyafi'i i3& berpendapat bahwasanya ihram untuk 
haji tidak sah kecuali pada bulanbulan haji. Jika seseorang berihram haji se
belum bulan itu, maka ihramnya itu tidak sah. Dan apakah hal itu menjadi 
umrah? Mengenai hal ini terdapat dua pendapat yang diriwayatkan dari behau. 
Pendapat yang menyatakan bahwa ihram untuk haji itu tidak sah kecuali pada 
bulanbulan yang telah ditentukan, diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan Jabir. 
Demikian pula pendapat 'Atha' , Thawus, dan Mujahid. Sedang dalil yang 
menjadi landasannya adalah firman Allah iStl: 4 oL_J j& ^kJi ^ "(Musim) 
haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." Lahiriyah ayat ini mengandung 
pengertian lain yang juga merupakan pendapat para ahli Nahwu, yaitu bahwa 
waktu haji adalah bulanbulan yang telah ditentukan. Dengan demikian, Allah 
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