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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, ungkapan 

kebahagiaan dan segala puji dipanjatkan hanya untuk-Nya semata. Berkat inayah 
dan rahmat-Nya, penyusunan Tafsir Al-Quran Juz IV dapat diselesaikan sesuai 
dengan target yang diharapkan. Setelah melalui lika-liku pengerjaan yang tidak 
sederhana, alhamdulillâh dapat dituntaskan segala kelengkapan yang diperlukan 
dalam penulisan Tafsir ini.

Salam serta salawat dipanjatkan bagi Nabi Muhammad Saw yang telah 
menuntun umatnya kepada jalan yang penuh dengan kebenaran, yaitu jalan 
yang lurus, dilimpahi kenikmatan dan rida Allah Swt. Perjuangan yang beliau 
lakukan bertabur pengorbananan yang tiada tara, hanya dengan kesabaran dan 
ketawakalan, pada akhirnya tugas mulia itu dapat diemban dengan sempurna. 
Tujuan utamanya, membawa Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

Kebenaran suatu agama yang dibawa oleh para nabi selalu ditunjukkan oleh 
mukjizat yang diembannya. Mukjizat adalah suatu kekuatan atau bukti yang luar 
biasa dengan disertai tantangan, namun tantangan tersebut tidak mungkin dapat 
dikalahkan. Menurut jumhur ulama, mukjizat dapat dibagi ke dalam dua bagian, 
yaitu mukjizat yang bersifat inderawi (hissî) dan mukjizat yang bersifat rasional 
(‘aqlî). Para nabi terdahulu pada umumnya memeroleh mukjizat dalam bentuk 
inderawi, sebab kecerdasan dan pemahaman umat yang belum begitu maju pada 
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saat itu.  Untuk membuktikan kebenaran yang dibawanya, diperlukan bukti fisik 
yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan secara inderawi. 

Sementara itu, Nabi Muhammad Saw memeroleh mukjizat bentuk 
yang kedua (rasional), karena umat yang dihadapinya telah memiliki 
kecerdasan dan pemahaman yang lebih tinggi. Mukjizat yang dibawanya 
menuntut dan menantang akal untuk memahaminya. Hal ini dimaksudkan 
agar bukti-bukti kebenaran ajarannya dapat dirasakan dan dimengerti 
oleh akal dan hati, serta dapat dibuktikan sepanjang masa; sesuai dengan 
perkembangan pemikiran umat manusia.

Sejalan dengan pendapat di atas, Rasulullah Saw, bersabda: Setiap nabi 
Bani lsrail diberi mukjizat yang apabila ditampakkan, maka berimanlah 
mereka. Sementara yang diberikan kepadaku adalah wahyu (Al-Quran). 
Maka, aku berharap akan memiliki pengikut yang paling banyak (HR Al-
Bukhari). Makna yang tersirat dari hadis ini adalah bahwa mukjizat yang berbentuk 
inderawi bersifat temporer, akan redup bersamaan dengan berlalunya waktu. 
Adapun mukjizat yang berbentuk ‘aqli (rasional) bersifat abadi, akan terus bersinar 
sepanjang waktu bersamaan dengan perkembangan (research) dan sains.

Al-Quran merupakan mukjizat, baik lafaz maupun inti pesannya, yang 
dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran adalah 
keindahan redaksinya dan kesempurnaan tata bahasanya, serta penjelasannya 
yang merespons persoalan setiap zaman yang dilaluinya. Hal ini dapat dirasakan 
melalui perenungan yang mendalam, dan dapat dipahami melalui pemikiran yang 
cerdas serta hati yang terbuka. Kemukjizatan Al-Quran akan terus dapat dirasakan 
dan dipahami oleh setiap generasi, sesuai dengan sifatnya yang abadi.

Bagi mereka yang ragu atau tidak percaya kepada kebenaran wahyu yang 
Allah Swt turunkan kepada Rasulullah Saw, maka Al-Quran menantangnya: Maka 
hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu 
jika mereka orang-orang yang benar. (QS Al-Thûr [52]:34) Setelah terbukti 
tidak mampu melakukannya, mereka lalu ditantang untuk mendatangkan 
sepuluh surah saja yang serupa. Perhatikan arti ayat berikut: Bahkan mereka 
mengatakan: “Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu” Katakanlah: 
(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat yang dibuat-buat 
yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup 
(memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. 
Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) 
itu, maka ketahuilah, sesungguhnya Al Quran itu diturunkan dengan ilmu 
Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu 
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berserah diri (kepada Allah)? (QS Hûd [11]:13-14). 
Mereka lalu ditantang untuk membuat satu surah saja. Perhatikan bunyi 

ayat, yang artinya: Atau (patutkah) mereka mengatakan “Muhammad 
membuat-buatnya.” Katakanlah: “(Kalau benar yang kamu katakan itu), 
maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa 
saja yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu 
orang yang benar.” (QS Yunus [10]: 38). Tantangan itu diulang kembali pada ayat 
lain yang artinya: Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran 
yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu 
surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu 
selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (QS Al-Baqarah [2]: 23).

Setelah terbukti, mereka tidak mampu menjawab semua tantangan, maka 
Allah Swt menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran pada arti ayat berikut: 
Katakanlah: “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk 
membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat 
membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun sebagian mereka menjadi 
pembantu bagi sebagian yang lain”. (QS. Al-lsrâ’ [17]:88). Aspek-aspek 
kemukjizatan yang terdapat pada Al-Quran, dapat dikemukakan sebagai berikut: 
i’jâz lughawî (kemukjizatan bahasa Al-Quran yang sempurna), Ijâz târîkhî 
(kemukjizatan sejarah dan hal-hal ghaib yang diterangkan di dalamnya), i’jâz 
Tasyrî’ î (kemukjizatan ajarannya yang paripurna), dan i’jâz ‘ilmî (kemukjizatan 
isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat di dalamnya). Empat aspek kemukjizatan Al-
Quran tersebut, menjadi bukti yang tidak terbantahkan, bahwa ia benar-benar 
datang dari sisi Allah Swt.

Dalam rangka membantu Umat untuk memahami pesan-pesan isi Al-
Quran, maka Universitas Islam Bandung berusaha dengan segala daya dan upaya 
menerbitkan Tafsir Al-Quran dengan karakter dan tampilan yang sesuai dengan 
visi dan misinya. Besar harapan bahwa Tafsir ini akan memeroleh tanggapan yang 
positif dari masyarakat luas dan dijadikan rujukan di dalam memahami ayat-ayat-
Nya.

Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami sampaikan ungkapan 
terima kasih kepada para ahli dan tokoh Agama Islam, yang telah menuliskan 
endorcement (pengesahan dan penghargaan) kepada tafsir ini, yaitu: Prof. Dr. 
Nasaruddin Umar (Wamen Kemenag), KH. Hasyim Muzadi (Mantan Ketua Umum 
PB NU), Prof. Dr. Din Syamsuddin, (Ketua Umum PP Muhammadiyah), KH. Ma’ruf 
Amin (Ketua MUI Pusat), Prof. Dr. KH. Miftah Faridl (Ketua Umum Yayasan Unisba), 
Prof. Dr. Amin Abdullah (Guru Besar Kajian Islam UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta), 
Dr. Cecep Alba (Pakar llmu Tafsir ITB), Prof. Dr. Muhammad Chirzin (Guru Besar 
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Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta), Prof. Dr. Afif Muhammad (Guru 
Besar Kajian Islam UIN Sunan Gunung Jati-Bandung), dan Prof. Dr. Imam Suprayoga 
(Rektor UIN Malang). Pengesahan dan pengharhaan yang telah mereka berikan, 
memberikan gairah dan motivasi baru bagi Unisba di dalam menyelesaikan juz-juz 
berikut yang belum terselesaikan. Melalui tulisan ini kami sampaikan: “Jazakumu 
l-llahu khairan katsîrâ.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan ini kami sampaikan 
kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan Tafsir 
ini. Secara khusus kepada panitia: Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, 
Penulis Naskah Tafsir, Kontributor Ahli, Penyunting Ahli, Penyunting Pelaksana, 
Pembantu Pelaksana, dan Readers; semoga amal bakti dan perjuangannya selama 
ini mengalirkan kebaikan dan pahala yang tiada putus. Demikian juga kepada 
Yayasan Unisba yang tiada hentinya memberikan dukungan, baik moril maupun 
materiil, kami mohonkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari sisi Allah Swt.

Mudah-mudahan Allah Swt senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah 
di dalam penulisan Tafsir ini, sehingga tidak keluar dari petunjuk dan tuntunan-Nya. 
Masih jauh ranah dari tujuan, juz-juz lain yang belum tergarap masih lebih banyak 
daripada yang sudah terselesaikan, semoga Allah Swt memberikan kekuatan dan 
kemudahan untuk menyelesaikannya. Laksana sebuah pepatah yang menyatakan 
‘Tiada gading yang tak retak”; seiring dengan itu, maka penulisan Tafsir ini pun tidak 
luput dari kelemahan dan kekurangan. Sumbang saran dan kritik yang membangun 
dari sidang pembaca yang budiman senantiasa terbuka lebar, dan kami nantikan 
dengan hati yang tulus.

Bi l-lâhi fî sabîli l-haqq
Wassalamu’alaikum wr. Wb.

Bandung, 24 Rajab 1434 H 
3 Juni 2013 M

Rektor,

Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS., Sp. THT-KL (K)
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Endorcement Para Ahli dan Tokoh Islam

Para ulama dalam perjalanan sejarahnya telah menekuni dan 
berijtihad untuk memahami Al-Quran serta mendalami makna ayat-ayat-
Nya melalui penafsiran. Pada masa-masa awal, penafsiran Al-Quran yang 
berkembang lebih bercorak tahdzîb, targhîb dan tarhîb tanpa mendalami 
lebih jauh makna-makna lain yang bersifat saintifik. Warna tersebut sangat 
berkaitan dengan tuntutan dan tantangan peradaban yang berkembang 
pada saat itu.

Unisba (Universitas Islam Bandung) telah berusaha untuk memberikan 
warna baru dalam penafsiran Al-Quran, yaitu mengintegrasikan kajian multi 
disiplin ilmu sekalipun masih dalam batas hasyiyah (catatan kaki). Sekecil apapun 
kontribusi multidisiplin ilmu akan membantu pendalaman dan perluasan makna 
pesan-pesan Al-Quran. Selain itu, sistematika penulisan dan bahasa yang 
digunakan mudah dimengerti. Merupakan karya monumental yang sangat 
penting kehadirannya di tengah-tengah umat Islam. Suatu khazanah 
penafsiran yang segar, perlu dibaca oleh orang-orang beriman.

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. 
(Wakil Menteri Agama RI)
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Al-Quran diturunkan tidak untuk mengucilkan diri dari kehidupan, 
kesulitan-kesulitan dan gejolak-gejolaknya. Tidak pula untuk 
menenggelamkan ilmu pengetahuan beserta para ahlinya. Justru Al Quran 
diturunkan sebagai hidayah, yaitu: tuntunan, petunjuk dan pembimbing 
ke jalan kebenaran, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi 
umat manusia. Karena fungsinya sebagai hidayah, maka perlu dimengerti, 
dihayati dan disadari pesan-pesannya. Seperti pasien yang diberi resep 
oleh dokternya, agar sembuh maka resep tersebut harus dibawa ke apotek 
untuk ditukar dengan obat yang sesuai dengan isi pesannya. Demikian 
juga Al-Quran, untuk dirasakan rahmat dan berkahnya, perlu dimengerti isi 
pesannya kemudian ditaati tuntunan dan aturannya. Semangat pesan Al-
Quran yang diawali dengan kalimat Iqrâ baca) tersimpan makna perintah 
untuk dimengerti dan dipahami ajaran dan bukti-bukti kebenarannya. 
Di sini akal dan nurani manusia dituntun untuk berperan aktif dalam 
memahami dan merenungi kebenaran ajarannya.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Universitas Islam Bandung 
(Unisba) telah melakukan upaya yang sangat mulia, menyusun Tafsir Al-
Quran dalam rangka membantu umat memahami pesan-pesan wahyu. 
Terdapat warna khusus yang menjadi karakter dari Tafsir Unisba ini. Sifat 
khusus yang dimiliki Tafsir Unisba adalah: melibatkan kajian multidisiplin 
ilmu yang relevan. Dilengkapi dengan keterangan asbâbu l-nuzûl dalam 
kajian latar dan konteks. Setiap kelompok ayatnya dibingkai dengan tema-
tema tertentu, disertai dengan implikasi ayat dalam kehidupan sehari-hari 
yang tertuang pada bagian hikmah dan pesan. Bahasa yang digunakan 
mudah dibaca dan dimengerti. Alur kajiannya sistematis, mendalam dan 
bervariasi. Sangat penting untuk dibaca oleh siapapun. 

KH. Hasyim Muzadi 
(Mantan Ketua Umum PBNU)

Kekuatan Tafsir Al-Quran Unisba terletak pada konsistensi dalam 
corak tafsîru l-’ilmî l-ashrî (ilmiah-modern), di mana terdapat pemisahan 
antara interpretasi ayat-ayat dan pengayaan informasi terhadap penafsiran.

Dr. H. Cecep Alba, MA 
(Pakar Tafsir dari ITB Bandung)

Tatkala didialogkan antara ayat-ayat Qurâniyyah dengan ayat-ayat 
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Kauniyyah, terjadi hubungan yang asimetris. Hal ini juga terjadi pada hal-
hal yang bersifat metodologis. Tatkala Allah Swt memerintahkan hamba-
Nya untuk menyingkap kebenaran realita, maka digunakanlah bahasa: 
afalâ tubshirûn (tidakkah kalian cermati), afalâ tasy’ûrun (tidakkah kalian 
rasakan/alami/ujicoba), afalâ ta’qilûn (tidakkah kalian pahami), afalâ 
tatadabbarûn (tidakkah kalian renungi), dan masih banyak lagi yang 
lainnya. Dalam penelitian ilmiah modern juga digunakan bahasa: observasi, 
eksperimentasi, inventori, komperasi, dsb. Berbeda bahasa, substansinya 
berkait.

Tafsir Al-Quran yang disusun Unisba merupakan sumbangan yang 
sangat berharga dalam upaya memperkaya khazanah pemahaman umat   
Islam Indonesia terhadap wahyu yang telah Allah Swt. turunkan. Terdapat 
corak dan warna penafsiran yang khas, dengan mempertimbangkan 
pola-pola penulisan ilmiah. Alur penulisannya mudah dipahami, di setiap 
kajiannya memasukkan pembahasan latar dan konteks serta implikasinya 
dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kekayaan penafsiran yang patut 
dihargai, dan sangat perlu dibaca oleh umat Islam.

KH. Ma’ruf Amin 
(Ketua MUI Pusat)

Tidak terbayangkan sebelumnya, pada saat Al-Quran diturunkan 
empat belas abad yang lalu, bahwa isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat 
di dalamnya akan terungkap oleh hasil research modern. Semakin 
hari, penelitian ilmiah modern semakin kaya dengan penemuan yang 
membenarkan keterangan-keterangan Al-Quran. Kondisi ini adalah salah 
satu bukti dari kemukjizatan Al-Quran, yang oleh para ulama disebut 
sebagai i’jâzu l-ilmî  (kemukjizatan ilmiah). Salah satu warna Tafsir Unisba 
yang ingin diintrodusir adalah mendialogkan antara ayat-ayat Qurâniyyah 
dengan ayat-ayat Kauniyyah, yang secara koherens terjadi hubungan yang 
asimetris. Hal ini terjadi pula pada hal-hal yang bersifat metodologis dalam 
penulisan Tafsirnya. Di dalamnya terdapat sub-sub kajian yang seringkali 
digunakan pada penulisan ilmiah, seperti: latar dan konteks, substansi 
kajian, tema-tema ayat, implikasi ayat dalam kehidupan, referensi, catatan 
kaki, dan indeks. Bahasa Indonesia yang digunakan pun mudah dipahami, 
isi kajiannya cukup kontekstual, sangat penting untuk dibaca oleh siapapun 
yang ingin memahami hidayah Al-Quran.

Prof. Dr. H. Din Syamsudin, MA
(Ketua Umum Muhamadiyah)
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Penulisan Tafsir Unisba telah memenuhi kaidah yang dipersyaratkan 
dan mengikuti sistematika penyusunan yang lazim dilakukan oleh para 
ulama terdahulu. Bahkan terjadi peningkatan di sana-sini sesuai dengan 
perkembangan Ipteks yang terjadi akhir-akhir ini.

Kandungan isinya meliputi prinsip-prinsip keimanan, masalah 
hukum, panduan akhlak dan kisah umat yang telah lalu. Dibahas secara 
komprehensif mendalam sesuai dengan latar belakang berbagai keahlian 
para penyusunnya.

Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl 
(Ketua Umum Yayasan Unisba) 

Allah Swt menurunkan wahyu kepada para rasul dengan 
menggunakan bahasa kaumnya agar ajaran yang dibawa dapat dimengerti 
dengan baik dan benar. Sebagaimana disebutkan pada QS Ibrahîm (14): 
4, yang artinya “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan 
dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan 
terang kepada mereka”. Sejalan dengan semangat untuk menjelaskan Al-
Quran sesuai pemahaman dan bahasa kaumnya. 

Unisba menyusun dan menerbitkan Tafsir Al-Quran dengan 
menggunakan bahasa Indonesia. Susunan bahasanya mudah dimengerti; 
sistematika penulisannya runut dan sesuai dengan kaidah penulisan 
tafsir standar. Kemudian sebagai kelengkapan dari penjelasan naskah 
tafsir, dilengkapi dengan catatan kaki yang di dalamnya terdapat kajian 
multidisiplin ilmu. 

Demikian juga dalam rangka memudahkan pembaca untuk 
menelusuri kata-kata kunci, atau nama-nama tokoh yang dibutuhkan, 
maka disediakan indeks pada halaman akhir. Karya tulis Unisba ini, sangat 
berkontribusi pada pengayaan penafsiran Al-Quran di tanah air. Penting 
untuk dibaca.

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah 
(Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Tafsir Al-Quran Unisba, sesuai dengan namanya, bercorak akademik 
(Ilmiah). Sangat cocok untuk kalangan mahasiswa, akademisi, pemikir 
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Islam dan masyarakat luas pada umumnya.
 Tafsir Al-Quran Unisba, memperkaya khazanah Tafsir di Indonesia. 

Tafsir ini membekali dan mencerahkan para mujâhid, mujtahid, mujaddid 
dan muwâhid di masyarakat. Disusun oleh sejumlah pakar pada berbagai 
disiplin ilmu di lingkungan Unisba.

Tafsir Al-Quran Unisba, menggunakan rujukan utama Al-Tafsîr Al-
Munîr karya terkemuka, Wahbah Al-Zuhaili, didukung rujukan puluhan 
kitab tafsir terkemuka. Penafsiran menukik pada inti ayat, dilengkapi 
dengan catatan-catatan sumber secara ekstensif, sehingga memudahkan 
pembaca melakukan penelusuran informasi lebih lanjut pada sumber-
sumber rujukan.

Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin 
(Guru Besar Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Semua ilmu datangnya dari Allah Swt. Manusia melalui akalnya, 
diajari: nama-nama, simbol-simbol, isyarat-isyarat dan ayat-ayat kebenaran, 
baik bersifat kauniyyah maupun Qurâniyyah. Makna ayat-ayat Allah Swt 
akan berarti bagi orang yang menggunakan fikir dan zikirnya dalam 
merenungi hakikat penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang 
dan malam. Tafsir Al-Quran, merupakan ilmu yang menggeluti pengupasan 
pesan wahyu Ilâhiyyah, melalui kaidah dan metode tertentu sebagaimana 
yang telah dipersyaratkan oleh para ulama.

Tafsir Al-Quran Unisba telah berusaha untuk memberikan karakter 
baru. Penulisannya, memadukan antara format ilmiah dengan konvensional. 
Di dalamnya, mengintegrasikan kajian multidisiplin ilmu. Referensi utama 
yang digunakan merupakan kumpulan dari kitab-kitab tafsir yang diakui 
oleh dunia Islam sebagai rujukan penting di dalam memahami pesan-
pesan Al-Quran. Sistematika penulisan dan bahasa yang digunakan mudah 
dimengerti serta mengikuti kaidah penulisan tafsir standar. Merupakan 
karya akademik yang sangat urgen kehadirannya di tengah-tengah umat 
Islam. Suatu khazanah penafsiran yang kontekstual, perlu dibaca oleh 
orang-orang beriman.

Prof. Dr. Imam Suprayogo 
(Rektor UIN Maliki Malang)
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Ucapan Terima Kasih

Sebagai ungkapan kebahagiaan atas karunia dan nikmat yang 
tak terhingga, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, karena 
dengan bimbingan-Nya dan kekuasaan-Nya, Panitia Penyusun Tafsir Al-
Quran, walaupun menghadapi kendala bagi penyelesaiannya, masih 
diberi kekuatan, kemampuan dan kemudahan untuk menyelesaikan Tafsir 
Al-Quran Juz IV. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi 
Muhammad Saw yang menjadi uswah hasanah bagi Kaum Muslimin sampai 
akhir zaman dan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. 

Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz IV dibentuk berdasarkan 
Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 048/L.5/SK/
Rek/V/2012 Tentang Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz IV. Susunan 
panitia ini tidak berbeda dengan panitia penyusun tafsir sebelumnya, yakni 
terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, penulis naskah bidang 
tafsir dan bidang keilmuan. Panitia ini dilengkapi dengan penyunting ahli, 
desain grafis, lay out dan indeks, serta pembantu pelaksana.  Penyusun 
Tafsir Al-Quran Juz IV ini berpedoman pada format penafsiran Al-Quran 
yang telah disusun oleh para pakar sebelumnya untuk membantu para 
penafsir maupun para kontributor dari berbagai disiplin ilmu dalam 
menunaikan tugasnya sebagai panitia, sehingga dapat menghasilkan Tafsir 
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Al-Quran yang komprehensif yang dapat menjawab tantangan zaman yang 
terus berkembang. Kehadiran tafsir ini diharapkan dapat menyuguhkan 
secercah harapan yang dapat memberi alternatif jalan keluar dari kondisi 
dunia saat ini yang sedang dirundung dengan berbagai permasalahan. 

Berkat bimbingan dan pertolongan Allah Yang MahaKuasa dan 
kesepahaman serta kerja keras dari seluruh anggota tim, alhamdu li l-lâh 
panitia dapat menyelesaikan Tafsir Al-Quran Juz IV ini. Upaya yang mulia 
ini, dapat terwujud juga berkat bantuan dari berbagai komponen yang da 
di Universitas Islam Bandung.

Tafsir Al-Quran Juz IV ini, tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari 
seluruh komponen yang ada di Unisba. Oleh karena itu, kami sampaikan 
terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. 
dr. Thaufiq Boesoirie, MS., Sp., THT-KL (K), yang telah mendorong, dan 
memberi bantuan kepada seluruh panitia, sehingga Tafsir Al-Quran Juz IV 
ini dapat terwujud.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan juga kepada seluruh 
Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung 
yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dana bagi penyusunan 
dan penyelesaian tafsir ini.

Demikian juga, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh 
anggota panitia atas kerjasama dan kerja kerasnya, sehingga tafsir ini dapat 
terwujud, walaupun terdapat berbagai kendala dalam penyelesaiannya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian 
dan penerbitan Tafsir Al-Quran Juz IV ini, kami ucapkan terima kasih. 
Semoga pengorbanan Ibu dan Bapak sekalian mendapat imbalan yang 
lebih baik di sisi  Allah Swt. Kami mohon kritik dan saran kepada seluruh 
pembaca bagi perbaikan tafsir ini di masa yang akan datang. Mohon maaf  
atas kekurangan kami dalam penyusunan tafsir ini. 

Wallâhu a’lam bî l-shshawâb.

Bandung, 24 Rajab 1434 H 
3 Juni 2013 M
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ل معران  ٓسورة 

Âli-’Imrân

Bantahan Allah Terhadap Pelbagai Pendapat Ahli Kitab yang 
Keliru tentang Makanan yang Diharamkan (Ayat 93-95)

                       

                               

                      

                           

                  

(93) Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang 
diharamkan oleh Israil (Ya’qub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. 
Katakanlah (Muhammad), “Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu 
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orang-orang yang benar”; (94) Maka barang siapa mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah se telah itu, maka mereka itulah orang-orang 
zalim; (95) Katakanlah (Muhammad), “Benarlah (segala yang di rmankan) 
Allah.” Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk 
orang musyrik. (QS Âli ’Imrân [3]: 93-95)

Latar dan Konteks

Penegasan Allah Swt terhadap orang Yahudi. Mereka berdusta 
dengan mengatakan bahwa Allah Swt telah mengharamkan beberapa jenis 
makanan, diantaranya daging unta dan meminum susunya, sebelum kitab 
Taurat turun kepada Nabi Musa.

Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad Saw, 
”Engkau mengaku pengikut  agama (millah) Nabi Ibrahim, tetapi engkau 
memakan daging unta dan meminum susunya. Bukankah hal tersebut 
diharamkan dalam agama Ibrahim? Bagaimana kamu dapat menghalalkan 
makanan yang telah diharamkan oleh Nabi Ibrahim?”

Berkenaan hal tersebut turunlah ayat semua makanan adalah halal, 
sebagai sanggahan.  Abu Rauqin dan Al-Kalbi mengatakan bahwa ayat 
ini (Âli ’Imrân [3]: 93) turun ketika Nabi Saw bersabda bahwa dirinya 
berpegang teguh pada agama (millah) Nabi Ibrahim.

Orang-orang Yahudi balik bertanya kepada Nabi Saw, ”Bagaimana 
engkau dapat dikatakan sebagai pengikut millah Ibrahim, sedangkan 
engkau sendiri menghalalkan daging unta dan susunya?”

Maka Nabi Saw menjawab bahwa hal tersebut halal bagi Nabi 
Ibrahim sehingga beliau menegaskan dengan mengatakan ”Kami pun 
menghalalkannya.”

Mereka tetap membantah. ”Hingga sekarang ini kami tetap 
mengharamkannya, sejak Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim sampai pada kami 
Bani Israil sekarang ini.”

Maka, Allah Swt menurunkan ayat ini untuk membuka tabir 
kebohongan mereka.

Sejak awal surah sampai ayat ke 92, Surah Âli ’Imrân ini merupakan 
dalil yang tegas dan kuat tentang  keesaan Allah Swt, kenabian Muhammad 
Saw, dan sanggahan terhadap sangkaan-sangkaan Ahli Kitab, sekaligus 
pembatalan terhadap taklid dan perbuatan bid’ah mereka. Sedangkan 
pada ayat 93 sampai dengan ayat 95, merupakan bantahan sekaligus 
penetapan Allah Swt bahwa makanan-makanan yang baik itu telah Allah 



Surah Âli-’Imrân (3) 1 5

halalkan bagi mereka. Namun, mereka sendiri yang memgharamkannya. 
Ini salah satu kezaliman mereka terhadap agama suci yang dianutnya. 
Demikian Wahbah Al-Zuhaili (IV, 1991: 5-6) mengungkapkan.

Penjelasan Ayat

                      

                              

       

Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan 
oleh Israil (Ya'qub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah 
(Muhammad), ”Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang 
yang benar”. (QS Âli ’Imrân [3]: 93)

Al-Maraghi (VI, 1974: 3-4) menjelaskan, yang dimaksud dengan 
al-tha’âm adalah seluruh jenis makanan yang biasa disantap sebagai 
makanan1. Sebagaimana ditegaskan Allah pada Surah Al-Mâ`idah  (5): 
96, Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) 
dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang- orang yang 
dalam perjalanan.

Pada umumnya, al-tha’âm di kalangan bangsa Arab biasa diartikan 
dengan makanan pokok seperti gandum atau roti, sebagaimana terdapat 
dalam hadis Abu Said, ”Kami selalu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 
satu shâ’ gandum atau satu shâ’ sya’îr,” atau beras bagi masyarakat 
Indonesia.

Israil adalah julukan bagi Nabi Ya’qub: kegiatan beliau dalam 
menyampaikan dakwah agamanya yang suci sampai menghabiskan 
perjalanan malam. Julukan tersebut dinisbatkan kepada anak cucunya, 
dalam Al-Quran, dengan panggilan Bani Israil.

Melalui ayat ini, Allah Swt membantah pernyataan orang-orang 
Yahudi dan sekaligus menegaskan, semua jenis makanan pada mulanya 
dihalalkan bagi Bani Israil dan orang-orang sebelum mereka, seperti Nabi 
Ibrahim as Allah Swt  mengharamkan kepada Bani Israil sebagian rezeki 
yang baik, sebagai pelajaran dan hukuman2. Ini lantaran mereka sendiri 
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telah mengharamkannya, sebagaimana termaktub dalam Kitab Taurat. 
Hal ini ditegaskan pula  pada firman Allah  Swt Surah Al-Nisâ` (4): 

160,  karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi me reka 
makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan ka rena 
mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.

Juga, pada Surah Al-An’âm (6): 146, Dan kepada orang-orang 
Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami 
haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di 
punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan 
tulang. Demikianlah Kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. 
Dan sungguh, Kami Mahabenar.

Al-Zuhaili (VI, 1991: 7) mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan 
Imam Ahmad. ”Orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Saw tentang 
sesuatu, ’Beritahukanlah kepada kami apa-apa saja yang diharamkan Israil 
terhadap dirinya?’ Nabi Saw menjawab, ’Aku sampaikan sebagaimana 
Taurat diturunkan kepada Musa. Apakah kamu tahu bahwa seorang Israil 
menderita sakit parah dengan penderitaan yang cukup panjang. Lalu, 
ia bernazar kepada Allah, seandainya Allah menyembuhkan penyakitnya 
yang parah, ia akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling ia 
cintai, yaitu daging unta dan susunya, bagi dirinya’.”

Berdasarkan riwayat tersebut, sebagian mufassirîn (ahli tafsir) 
membatasi beberapa makanan yang diharamkan, yakni yang hanya 
diharamkan Nabi Ya’qub sendiri, disebabkan beliau menderita penyakit. 
Namun, mayoritas mufassirîn menyatakan bahwa ayat ini tidak ditujukan 
kepada Nabi Ya’qub semata, tetapi pengharaman menyeluruh kepada 
seluruh umat Bani Israil. Ini merupakan pelajaran pada berbagai 
pelanggaran dan dosa mereka. Pengharaman ini semata ditimpakan pada 
Bani Israil, sebagai balasan kedurhakaan mereka. Sedangkan bagi Nabi 
penutup, Muhammad Saw dan para pengikutnya, pengharaman semacam 
ini sama sekali tidak pernah terjadi, karena tidak melakukan berbagai 
kejelekan seperti Bani Israil. 

Sejalan hadis di atas, M. Quraish Shihab (II, 2011: 183-184) 
menjelaskan,  Nabi Ya’qub as mengharamkan makanan tertentu bagi 
dirinya, sebelum turunnya petunjuk Allah Swt. Tidak mungkin memang 
seorang Nabi mengharamkan yang dihalalkan Allah. Demikian pula 
sebaliknya. Terkecuali, pantangan tidak memakan atau melakukannya, 
karena, boleh jadi, untuk memelihara kesehatan dan mendekatkan diri 
kepada Allah Swt. Orang-orang sufi seringkali meninggalkan yang mubah, 
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jika hal tersebut dapat menyebabkan lalai mengingat Allah Swt. 
Konon, suatu ketika Umar Ibnu Khaththab ra pada satu siang yang 

terik, meminta segelas air untuk menghapus dahaganya. Namun, pada 
saat air disuguhkan, beliau mendengar seorang membaca firman Allah 
Swt Al-Ahqâf (46): 20, Dan (ingatlah) pada hari (ketika) orang-orang ka r 
dihadapkan ke neraka (seraya dikatakan kepada mereka), ”Kamu telah 
menghabiskan (rezeki) yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu 
telah bersenang-senang (menikmati)nya; maka pada hari ini kamu dibalas 
dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi tanpa 
mengindahkan kebenaran, dan karena ka mu berbuat durhaka (tidak taat 
kepada Allah. Mendengar ayat ini, beliau menangguhkan meneguk air 
yang disajikan agar memeroleh kenikmatan yang lebih besar lagi di hari 
Kemudian.

Pada penggalan ayat berikutnya, Allah Swt memerintahkan kepada 
Nabi Muhammad Saw untuk mengungkap kebohongan orang-orang Yahudi 
di kala itu. ”Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan Allah 
sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu dan bacalah, jika kamu 
orang-orang yang benar.” Dengan tantangan itu, mereka bungkam tidak 
bisa menjawab dan tidak mau membuka Taurat, apalagi membacakannya. 
Tuduhan mereka benar-benar penuh rekayasa dan kebohongan. Penggalan 
ayat ini sekaligus menunjukkan bukti atas kenabian Muhammad Saw. 
Beliau membantah tuduhan-tuduhan Bani Israil dengan isi Taurat. Padahal 
beliau sendiri belum pernah mengetahuinya. Hal itu terjadi semata karena 
wahyu Allah Swt yang senantiasa memelihara dan membimbingnya. 

Pada ayat berikutnya, Allah Swt mencela orang yang berdusta seba-
gaimana firman-Nya,

 
                           

Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah se telah 
itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS Âli ’Imrân [3]: 94)

Secara tegas, ayat ini mengancam orang-orang Yahudi yang masih 
berani mengada-adakan berbagai kebohongan terhadap Allah Swt. Mereka 
menuduh ajaran Islam tidak sejalan dengan ajaran Nabi Ibrahim, karena 
menghalalkan daging unta dan membolehkan meminum susunya. Di dalam 
Taurat, sama sekali tidak terdapat apa yang mereka katakan. 
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Oleh karenanya, mereka benar-benar termasuk kelompok orang 
yang aniaya, yang sangat pantas mendapat siksa Allah Swt. Mereka sudah 
memutarbalikkan hukum-hukum Allah. Dengan perbuatan itu, mereka 
bukan hanya menyesatkan diri sendiri, tetapi juga ikut menyesatkan 
generasi-generasi berikutnya yang tidak mau mempercayai kebenaran 
Nabi penutup Muhammad Saw.

 
                                

Katakanlah (Muhammad), ”Benarlah (segala yang di rmankan) Allah.” 
Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang 
musyrik. (QS Âli ’Imrân [3]: 95)

Al-hanîf  adalah orang yang berpaling dari kebatilan dan condong 
kepada kebenaran. M. Quraish Shihab (II, 2011: 184)  menerangkan kata 
hanîf biasa diartikan lurus atau cenderung kepada sesuatu. Kata ini pada 
mulanya digunakan untuk menggambarkan telapak kaki dan kemiringannya 
pada telapak pasangannya: yang kanan condong ke arah kiri, dan yang kiri 
ke arah kanan. Ini menjadikan manusia dapat berjalan lurus. Kelurusan 
itu menjadikan pejalan tidak mencong ke kiri, tidak pula ke kanan. Ajaran 
Nabi Ibrahim adalah hanîf, tidak bengkok.

Oleh karena itu, Nabi Ibrahim yang sangat dihormati di kalangan 
Yahudi dan Nasrani, sangat pantas untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad 
Saw. Agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw pada prinsipnya sama 
dengan agama yang dibawa Nabi Ibrahim as.

Setelah terbukti kebohongan mereka, pada ayat ini, Allah Swt 
memerintahkan Nabi Muhammad Saw agar menyatakan bahwa Mahabenar 
Allah dengan segala keterangannya. Semua yang disampaikannya berasal 
dari wahyu Allah Swt. Sedikit pun tidak mungkin terdapat kesalahan. 

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan uraian di atas,  beberapa hal dapat dipetik dan 
disimpulkan:
(1)  Makanan-makanan yang diharamkan kepada Bani Israil tidak 

diharamkan kepada pengikut syariat Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi 
lainnya sebelum Taurat diturunkan. Beberapa makanan yang 
diharamkan bagi Bani Israil semata karena mereka telah melanggar 
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hukum-hukum Allah  dan telah berbuat aniaya terhadap dirinya 
sendiri. 

(2)   Allah Swt membantah keras apa yang disampaikan orang-orang 
Yahudi bahwa ajaran Nabi Muhammad tidak sejalan dengan ajaran 
para nabi sebelumya, seperti Nabi Ibrahim 

(3)     Dengan terungkapnya kebohongan mereka terhadap Nabi 
Muhammad, membuktikan kebenaran Nabi Muhammad yang selalu 
didampingi wahyu Allah Swt, sehingga dapat mengetahui sesuatu 
yang belum dipelajari dan diketahui sebelumnya.

***

 

Kedudukan Masjidilharam dalam Ibadah Haji (Ayat  96-97)

 
                            

                            

                       

         

(96) Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk 
manusia, ialah (Baitullah3) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan 
menjadi petunjuk bagi seluruh alam; (97) Di sana terdapat tanda-tanda 
yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya 
(Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap 
Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-
orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana4. Barang siapa 
mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya 
(tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS Âli ’Imrân [3]: 96-97)
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Latar dan Konteks

Diriwayatkan Said Ibnu Manshur yang bersumber dari Ikrimah. 
Ketika turun Surah Âli ’Imrân (3): 85, Dan barang siapa mencari agama 
selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang 
yang rugi. Berkatalah kaum Yahudi, “Sebenarnya kami ini Muslimin.” 

Nabi Saw bersabda kepada mereka, ”Allah telah mewajibkan atas 
kaum Muslimin naik haji ke Baitullah.” 

Mereka berkata, ”Tidak diwajibkan kepada kami.” Mereka menolak 
menjalankan ibadah haji. 

Berkenaan peristiwa tersebut, turunlah Surah Âli ’Imrân (3): 97, 
yang mewajibkan kaum Muslimin untuk berhaji ke Baitullah. Barang siapa 
menolaknya adalah kafir. Demikian tegas Al-Zuhaili (IV, 1991: 11-12).

Ketika Nabi Saw memindahkan arah kiblat salat, dari arah Baitulmaqdis 
ke arah Kabah, orang-orang Yahudi mulai mengejek kenabiannya. Mereka 
beranggapan Baitulmaqdis lebih utama daripada Kabah, lebih pantas 
dijadikan kiblat. Menurut mereka, Baitulmaqdis dibuat sebelum Kabah dan  
dianggap sebagai tanah mahsyar (tempat dikumpulkannya makhluk di hari 
Kiamat nanti). Semua nabi, dari keturunan Nabi Ishaq, mengagungkannya 
dan salat menghadap ke arahnya.

Seandainya Muhammad  benar sebagai seorang Nabi, seperti halnya 
nabi-nabi terdahulu, niscaya akan mengagungkan Baitulmaqdis. Tidak 
mungkin berpaling ke tempat lain. Ini berarti, Muhammad menentang  
nabi-nabi terdahulu. 

Berkenaan dengan tuduhan itu,  Allah membalasnya dengan 
menyatakan, sesungguhnya baît (rumah) pertama yang dibangun, untuk 
beribadah, adalah Baitulharam. Nabi Ibrahim, dan anak beliau, Nabi Isma’il 
as, yang membangunnya. Demikian Musthafa Al-Maraghi (IV, 1974: 4-5) 
menjelaskan.

Pada ayat sebelumnya, Allah Swt mengungkapkan kebohongan 
Ahli Kitab yang mengharamkan daging unta dan meminum susunya. Pada 
ayat berikut ini (96 dan 97), secara tegas, Allah Swt membantah pula 
kebohongan orang Yahudi yang menghalang-halangi  pemindahan arah 
kiblat dari Baitulmaqdis ke arah Kabah Al-Musyarrafah. Orang-orang Yahudi 
mengatakan, berkiblat ke Baitulmaqdis telah dibenarkan para Nabi, bahkan 
Nabi Ibrahim sendiri berkiblat ke sana. Tuduhan Yahudi itu disanggah oleh 
ayat 96 dan 97 Surah Âli ’Imrân ini.
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Penjelasan Ayat
 

                             

Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, 
ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi 
petunjuk bagi seluruh alam. (QS Âli ’Imrân [3]: 96)

Baît  adalah rumah, yang dimaksud di sini adalah rumah tempat dan 
sarana beribadah,  bukan dalam arti bangunan tempat tinggal pertama.

Kata bakkah, menurut Al-Maraghi (IV, 1974: 4), adalah salah satu 
nama kota Mekah yang huruf ba-nya diganti dengan huruf mîm. Hal ini 
sudah lazim terjadi dalam pembicaraan orang-orang Arab. M. Quraish 
Shihab (II, 2011: 192) menerangkan, kata bakkah ada yang memahaminya  
sebagai tempat melaksanakan tawaf di mana terdapat Kabah. Kata ini 
terambil dari akar kata bahasa Arab yang berarti ramai dan berkerumun. 
Makna ini sangat sesuai dengan keadaan kota Mekah, khususnya Kabah 
pada musim haji. Bahkan kini, di luar musim tersebut, Kabah dipenuhi 
orang untuk melakukan tawaf.

Sesungguhnya, Baitullah Al-Haram sebagai kiblat kaum Muslimin 
dalam salat dan berdoa: dia adalah rumah pertama sebagai tempat 
ibadah bagi manusia. Dibangun oleh Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail 
as, sebagaimana firman Allah dalam Surah  Al-Baqarah (2): 127; Dan 
(ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, 
(seraya berdoa), ”Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, 
Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian, setelah beberapa abad, dibangunlah Masjidilaqsha, 
oleh Nabi Sulaiman Ibnu Daud, pada 1005 sebelum Masehi. Nabi 
Muhammad Saw berada pada millah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam 
beribadahnya, beliau mengikuti keduanya, dengan mengarahkan kiblat ke 
arah Kabah. Allah Swt sendiri menegaskan Baitullah Al-Haram ini penuh 
berkah, menjadi petunjuk umat manusia, karenanya memiliki beberapa 
kemuliaan dan keistimewaan, sebagaimana disebut Wahbah Al-Zuhaili (IV, 
1991: 12-13), di antaranya:
(1)   Baitullah Al-Haram ini memiliki berkah yang luar biasa. Meskipun 

ia terletak di tempat yang sangat gersang, penuh bebatuan, tak 
satu pohon pun hidup di tempat itu, akan tetapi hampir seluruh 
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jenis buah tumbuh di dunia berlimpah ruah di tempat itu. Sejalan 
pernyataan Allah Swt pada Surah Al-Qashash (28): 57 Dan mereka 
berkata, ”...Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka 
dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke 
tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) 
sebagai rezeki (bagi mu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui. Berkah yang tiada terhingga di Masjidilharam 
itu berlipat ganda; berbagai kebaikan beratus kali lipat, di samping 
sangat mudah dikabulkannya doa seseorang yang bermunajat di 
dalamnya

(2)  Seluruh kaum Muslimin di jagat ini selalu mencintainya. Mereka 
berdatangan, berjalan kaki atau berkendaraan, dari berbagai 
pelosok negeri, bersusah payah untuk menunaikan ibadah haji 
dan umrah. Hampir dipastikan, tak ada waktu yang lengang 
untuk orang beribadah di Masjidilharam. Semua orang setiap saat 
menengadahkan tangan untuk berdoa menghadap. Itu semua 
berkat doa Nabi Ibrahim, sebagaimana firman Allah pada Surah 
Ibrâhîm (14): 37, Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan 
sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-
tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya 
Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan salat, maka 
jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan 
berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka 
bersyukur. 

(3)    Allah Swt mengabulkan doa Nabi Ibrahim sebagaimana tercantum 
pada Surah Al-Hajj (22): 27-28, Dan serulah manusia untuk 
mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan 
berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka 
datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan 
berbagai manfaat untuk mereka dan agar me reka menyebut nama 
Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan  atas rezeki yang 
Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah 
sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan 
orang-orang yang sengsara dan fakir.

(4)  Di dalam Masjidilharam terdapat tempat yang mulia, yakni  maqâm 
(prasasti) Nabi Ibrahim, tempat bermunajat dan berdiri melakukan 
salat serta ibadah lainnya seperti berdoa. Hal ini berlangsung dari 
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waktu ke waktu, sejak dahulu hingga sekarang, melalui berita 
mutawâtir di kalangan bangsa Arab dan non-Arab.

(5)     Kesepakatan orang-orang Arab di masa jahiliyah, dilanjutkan 
oleh ajaran Islam adalah menjunjung tinggi dan mengagungkan 
Baitullah Al-Haram, menjamin orang-orang yang masuk ke dalam 
Masjidilharam akan aman dan terlindungi, amanlah jiwanya dari 
segala bentuk permusuhan dan penganiayaan, serta aman pula 
darah dan kehormatannya selama ia berada di dalamnya. Firman 
Allah  pada Surah Al-’Ankabût (29): 67, Dan Tidakkah mereka 
memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) 
tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling 
merampok. Mengapa (setelah nyata kebenaran) mereka masih 
percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? 

Hal ini sejalan pula dengan doa Nabi Ibrahim pada Surah Al-Baqarah 
(2): 126, Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, ”Ya Tuhanku, jadikanlah 
(negeri Mekah ini negeri yang aman. Kemudian Allah Swt menjawabnya 
pada Surah Al-Baqarah (2): 125, Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan 
rumah (Kabah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. 
Dan jadikanlah maqâm Ibrahîm  itu tempat salat. Dan telah Kami 
perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, ”Bersihkanlah rumah-Ku untuk 
orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang 
yang sujud. 

Seusai penaklukan kota Mekah Nabi Saw bersabda, ”Barang siapa 
memasuki Masjidilharam, maka amanlah dan selamatlah ia. Barang siapa 
menetap di rumah dengan menutup pintu, amanlah dia, dan barang siapa 
memasuki rumah Abu Sufyan, amanlah dia.”

Berkenaan hal tersebut, Umar Ibnu Khaththab berkata, ”Seandainya 
aku bisa menangkap pembunuh Khaththab (dirinya), aku tidak akan 
menyentuhnya sampai ia keluar darinya.” 

Berdasarkan perkataan Umar tersebut, Abu Hanifah berkata, 
”Barang siapa yang wajib atas dirinya hukuman mati di tanah halal, karena 
qishâsh, murtad atau zina, kemudian ia berlindung di Masjidilharam, maka 
qishâsh tidak boleh dilakukan, tidak boleh diberi tempat, makan, minum, 
dan berjualan, sampai ia terpaksa keluar darinya”.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Keduanya menyatakan 
bahwa barang siapa yang membunuh seseorang di tanah halal, dia masuk 
Masjidilharam, ia tidak boleh dibunuh. Ia tidak diberi tempat dan tidak 
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diberi kesempatan untuk berbelanja, sampai ia keluar dari Masjidilharam, 
kemudian ia dibunuh. Akan tetapi, apabila ia melakukan kejahatannya itu 
di Tanah Haram, apalagi di Masjidilharam itu sendiri, maka balasannya pun 
tetap harus dilakukan di tempat itu.

Hal ini sejalan dengan firman Allah  dalam Surah Al-Baqarah (2): 
191,  Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah 
mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan tnah itu lebih 
kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di 
Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika 
mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan 
bagi orang ka r.

 
...                    .... 

... dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan  
ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan 
perjalanan ke sana.... (QS Âli ’Imrân [3]: 97)

Ayat yang mewajibkan haji ini turun pada tahun ke-3 H. Namun, 
kewajiban tersebut belum bisa dilaksankan kaum Muslimin. Mereka masih 
terikat dengan perjanjian kafir Quraisy dan Perjanjian a, di mana kaum 
Muslimin dilarang mengunjungi Baitullah. Pada tahun ke-9 H., ibadah 
haji baru dapat dilaksanakan. Pada tahun ini pun Rasulullah Saw belum 
bisa turut serta. Sebagai amirulhajj-nya adalah Abu Bakar Al-Shiddiq. 
Pada tahun ke-10 H. barulah Rasulullah bersama para sahabat dan kaum 
Muslimin melaksanakan ibadah haji, yang dikenal dengan ibadah Haji 
Wada’, karena setelah Rasulullah Saw melaksanakan ibadah tersebut, 81 
hari kemudian wafat.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Karena itu, 
berkunjung ke sana untuk mengerjakan haji menuju ke Baitullah adalah 
kewajiban manusia seluruhnya, bukan sebatas keturunan Nabi Ibrahim 
dan Nabi Isma’il saja. Kewajiban itu mencakup seluruh umat manusia yang 
telah akil baligh, dan yang sanggup mengadakan perjalanan  ke sana dari 
segi kemampuan fisik dan persiapan bekal untuk dirinya dan keluarga yang 
ditinggalkannya, dan selama perjalanan itu aman bagi dirinya.

Wahbah Al-Zuhaili (IV, 1991: 16-17) menguraikan bahwa dalam 
melaksakan ibadah haji, para ulama berbeda pendapat: 

Golongan pertama, diprakarsai pengikut Imam Syafi’i dan Ahmad 
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Ibnu Hasan,  memandang bahwa wajib haji itu tidak harus dilaksanakan 
dengan segera (wâjib tarâkhî). 

Imam Qurtubi memandang bahwa ini adalah pendapat yang sahih, 
karena Allah Swt berfirman pada Surah Al-Hajj (22): 27, Dan serulah 
manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu 
dengan berjalan kaki. Surah Al-Hajj ini termasuk makkiyyah. Dan firman 
Allah pada Surah Âli ’Imrân (3): 97 juga turun pada tahun Perang Uhud di 
Madinah, pada tahun ke-3 H. 

Selain itu, adanya hadis sahih, antara lain, hadis Dhimam Ibnu 
Tsa’labah Al-Sa’di, yang datang kepada Nabi Saw menanyakan tentang 
Islam. Nabi menjawabnya, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. 

Dalam menentukan waktunya, para ahli berbeda pendapat. Ada 
yang mengatakan pada abad kelima, keenam, dan ketujuh. Ada pula 
yang mengatakan pada abad kesembilan. Namun yang pasti, Nabi pun 
melaksanakan kewajiban haji tidak dengan segera. Berdasarkan hal 
tersebut, Ibnu Abdul Bar berkata, ”Wajib haji itu adalah wâjib tarâkhî 
sudah merupakan ijma ulama.”

Golongan kedua, diprakarsai Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, 
pengikut Imam Malik dan pengikut Imam Ahmad Ibnu Hanbal (menurut 
satu riwayat). Mereka menyatakan bahwa wajib haji itu harus segera 
dilaksanakan (wâjib faurî), setelah terpenuhinya syarat-syarat menurut 
syara pada tahun itu. Dan wajibnya adalah pada tahun pertama ia mampu 
untuk menunaikan ibadah haji. 

Mereka beralasan dengan firman Allah Surah Âli ’Imrân (3): 97 ini 
dan Surah Al-Baqarah (2): 196, Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 
umrah karena Allah....” Kedua ayat ini, menurut mereka, menunjukkan 
kewajiban yang harus segera dilakukan. Juga, karena adanya hadis sahih 
yang diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi, yang bersumber dari Ali Ibnu 
Abu Thalib. Nabi Saw bersabda, ”Berhajilah kalian sebelum kalian tidak 
mampu melaksanakannya.” Dan hadis lain, beliau bersabda, ”Bersegeralah 
untuk menunaikan ibadah haji.” 

  ...               

... barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa 
Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS Âli 
’Imrân [3]: 97)
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Wahbah Al-Zuhaili (IV, 1991: 15) menyatakan bahwa kewajiban 
berhaji itu bukan hanya kepada kaum Muslimin, akan tetapi diwajibkan 
pula kepada semua agama yang ada pada waktu itu. 

Ia mengutip sebab turunnya penghujung ayat ini dari Al-Dhahak. 
Ketika turun ayat haji, Rasulullah mengumpulkan  para pengikut agama 
yang enam: kaum Muslimin, Yahudi, Nasrani, Shâbi`în (penyembah 
berhala), musyrikin, dan kaum Majusi. Beliau bersabda, sebagaimana 
diriwayatkan Ahmad, Muslim dan Al-Nasa`i, Sesungguhnya, Allah telah 
mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah kalian. 

Kaum Muslimin mengimaninya sedangkan pengikut agama lain 
menolaknya. Mereka berkata,  “Kami tidak mengimaninya, kami tidak 
salat, dan kami tidak berhaji.” Maka, turunlah ayat ini.

Pengertian kafir mencakup pada tiga bentuk. Bentuk pertama, 
menolak dan tidak mempercayai ajaran Islam. Bentuk kedua, dalam arti 
durhaka. Sebenarnya, dia mengakui kewajiban itu, akan tetapi enggan 
melaksanakannya. Bentuk ketiga adalah karena kikir dan tidak mensyukuri 
nikmat Allah dalam arti mengkufurinya. Dia mencari-cari dalih dan 
menunda-nunda kewajiban menunaikan ibadah haji. Meskipun mereka 
mengkufurinya, Allah Mahakaya, tidak butuh kepada seluruh alam.

Musthafa Al-Maraghi (IV, 1974: 10) menjelaskan bahwa yang 
dimaksud kekufuran adalah mengingkari eksistensi Baitullah, sebagai 
rumah pertama yang dibangun Nabi Ibrahim untuk tempat ibadah. 
Sesudah bukti-bukti menunjukkan kebenaran itu, mereka mengingkarinya, 
tidak melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah, yaitu ibadah haji dan 
menghadap ke arah itu ketika beribadah. 

Sebagian ulama secara tegas menafsirkan pengertian kufur di sini 
adalah meninggalkan haji. Ini berdasarkan sabda Nabi Saw, “Barang siapa 
tidak menunaikan ibadah haji, maka matinya tinggal memilih sebagai 
orang Yahudi atau seorang Nasrani.”

Ali ra meriwayatkan bahwa dalam suatu khutbahnya Rasulullah Saw 
bersabda, “Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
haji kepada orang yang mampu menempuh perjalanannya. Dan barang 
siapa tidak melaksanakannya, hendaklah ia mati dalam keadaan yang ia 
sukai, sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”

Demikian halnya Umar Ibnu Khaththab telah meriwayatkan, 
beliau pernah berkata, “Aku bertekad hendak mengutus orang-orangku 
ke segenap penjuru kota guna meneliti setiap orang yang mempunyai 
kemampuan, kemudian tidak mau menunaikan haji. Mereka aku 
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tugaskan agar mengambil jizyah dari orang-orang tersebut. Sebab, kami 
menganggapnya bukan sebagai orang Islam, dan sama sekali bukan 
golongan kaum Muslimin.”

Wahbah Al-Zuhaili (IV, 1991: 19) mengemukakan pendapat Imam 
Malik yang berbeda dengan pendapat jumhûr (mayoritas) tentang badal 
haji. Secara tegas, Imam Malik menolak orang yang menghajikan orang 
lain, karena kewajiban seseorang tidak bisa digugurkan  oleh orang lain. 
Firman Allah pada Surah Al-Najm (53): 39, dan bahwa manusia hanya 
memperoleh apa yang telah diusahakannya. Sakit atau tidak bisa berjalan, 
menggugurkan kewajiban haji atas dirinya. Dia dimasukkan ke dalam 
orang yang tidak memiliki kemampuan (istithâ’ah). Lain halnya dengan 
pendapat jumhûr yang membolehkan kewajiban ibadah haji digantikan 
orang lain, yang biasa disebut badal haji. 

Bagi seseorang yang sakit, atau karena tua-renta, atau meninggal 
dan belum berhaji tapi berkeinginan untuk berhaji, dan harta kekayaannya 
mencukupi untuk membiayainya, ia boleh membayar orang lain untuk 
menggantikannya. Ini berdasarkan alasan hadis Ibnu Abbas yang 
diriwayatkan Al-Jama’ah. Seorang perempuan dari khats’am berkata kepada 
Nabi Saw, ”Ya Rasulullah, orang tuaku yang sudah tua-renta berkeinginan 
untuk berhaji, akan tetapi ia tidak mampu naik kendaraannya, apakah saya 
berkewajiban untuk menghajikannya?

Nabi Saw menjawab: Hajikanlah olehmu untuknya. Hal ini terjadi 
pula pada Haji Wada’. Rasulullah Saw bersabda, ”Seandainya bapakmu 
memiliki utang, apakah engkau membayarkannya?” Dia menjawab, ”Tentu 
saja.” Maka, Nabi Saw bersabda, ”Utang kepada Allah lebih berhak untuk 
dibayar.”

Pendapat yang membolehkan menghajikan orang lain bila dilihat 
dari segi peristiwa di zaman Nabi Saw semuanya bertalian dengan darah: 
antara anak dengan orangtua, baik ayahnya maupun ibunya. 

Namun, di masa kini, yang mengkhawatirkan ialah badal haji 
dijadikan sebagai barang komersial. Seseorang jemaah ada yang membawa 
dua bahkan sepuluh lebih badal haji, yang di-badal-kan kepada para 
Mukimin Mekah dengan harga yang variatif. Seorang mukimin ada yang 
bisa memegang beberapa badal haji tersebut.  Perlakuan semacam ini 
sangat bertentangan dengan kai yat ibadah haji yang dilakukan di zaman 
Rasulullah Saw dan para sahabatnya.
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Hikmah dan Pesan

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dan disimpulkan dari 
pembahasan di atas, antara lain, sebagai berikut:
(1) Allah Swt membantah tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan 

bahwa Nabi Muhammad menyalahi syariat nabi-nabi sebelumnya, 
seperti Nabi Ibrahim, karena telah memindahkan arah kiblat, dari 
Baitulmaqdis ke Kabah Al-Musyarrafah. 

(2) Kabah yang berada di kota Mekah adalah tempat yang pertama kali 
didirikan sebagai tempat ibadah, sedangkan Baitulmaqdis didirikan 
beberapa abad setelah  Nabi Ibrahim as.

(3) Masjidilharam adalah tempat ibadah dan berdoa bagi kaum 
Muslimin, sebagaimana dilakukan Nabi pendahulunya, Ibrahim 
as, dengan adanya prasasti maqam Ibrahim di depan Kabah. Dan 
barang siapa memasukinya untuk melakukan ibadah tersebut, dia 
akan mendapatkan rasa aman dan tentram yang luar biasa.

(4) Allah mewajibkan ibadah haji dengan berkunjung ke Baitullah bagi 
orang yang mampu sekali seumur hidup. Barang siapa mengingkari 
kewajiban ibadah haji, tidak menunaikannya, padahal secara syarak 
sudah mampu, ia termasuk golongan orang-orang kafir.

(5) Pengetahuan Nabi Saw tentang dibangunnya Kabah oleh Nabi 
Ibrahim dan Nabi Isma’il, yang juga sebagai sentral ibadah dan 
berdoa, adalah atas bimbingan wahyu Allah Swt, sebagai mukjizat 
Nabi Muhammad Saw, karena pengetahuan tersebut tidak 
dipelajarinya terlebih dahulu.

*** 
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Kebandelan Orang Yahudi dalam Kekufuran dan Menghalangi 
Jalan Allah (Ayat 98-99)

 

                          

                           

                          

(98) Katakanlah (Muhammad), ”Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu 
mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang 
kamu kerjakan?”; (99) Katakanlah (Muhammad), ”Wahai Ahli Kitab! 
Mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari 
jalan Allah, kamu menghendakinya (jalan Allah) bengkok, padahal kamu 
menyaksikan?” Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 
(QS Âli ’Imrân [3]: 98-99)

Latar dan Konteks

Wahbah Al-Zuhaili  (IV, 1991:  21-22) mengutip hadis yang 
diriwayatkan Al-Thabari, bersumber dari Zaid Ibnu Aslam. Ada seorang 
Yahudi bernama Syas Ibnu Qais, yang pada zaman jahiliyah adalah kakek 
yang sangat kufur terhadap ajaran Islam dan sangat benci pada kaum 
Muslimin. Ia lewat di hadapan kaum Aus dan Khazraj yang telah memeluk 
Islam, dan tengah riang bercakap-cakap. 

Si Yahudi merasa benci melihat keakraban dan keintiman mereka. 
Karena keduanya, semasa jahiliyah, selalu bermusuhan. Dengan penuh 
dendam, ia menyuruh seorang pemuda anak buahnya, untuk turut 
bergabung dalam percakapan, membangkitkan cerita lama sewaktu 
perang Buats di zaman Jahiliyah, saat kaum Aus dan Khazraj bermusuhan. 

Kedua kaum Muslimin yang tadinya tampak riang pun mulai tersulut, 
berselisih, saling menyombongkan diri, serta pamer kegagahan masing-
masing. Tampillah Aus Ibnu Qaizhi, dari golongan Aus, dan Jabir Ibnu 
Sakhr dari golongan Khazraj. Keduanya saling memaki, menyulutkan 
amarah. Sampai akhirnya, keduanya pun tak dapat menahan diri, meloncat, 
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menyerukan al-silâh... al-silâh (pedang...pedang).
Peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah Saw. Beliau bergegas, 

bersama orang-orang Muhajirin, menghampiri. Beliau memberikan nasihat 
dan mendamaikannya, lalu bersabda, ”Wahai kaum Muslimin, apakah kalian 
akan mengikuti jahiliyah? Padahal aku berada di antara kalian, setelah Allah 
memuliakan kalian dengan agama Islam, dan telah membuang jauh-jauh 
semua urusan jahiliyah. Allah telah melembutkan hati kalian, akan tetapi 
kalian akan kembali kepada kekufuran. Allah..., Allah... semua umat tahu 
bahwa pertengkaran itu datangnya dari setan, yang mencederai musuh 
mereka.” 

Mendengar seruan itu serempak mereka membuang senjatanya. 
Mereka menangis tersedu, satu sama lain saling berpelukan. Mereka 
mengikuti Rasulullah Saw untuk mendengarkan nasihatnya dan 
mengikutinya.

Berkenaan dengan peristiwa tersebut turunlah ayat, Yâ ayuha 
l-ladzîna âmanû, yakni Bani Aus dan Bani Khazraj. Dan yang dimaksud 
dengan mina l-ladzîna ûtu l-kitâb adalah Syas dan para sahabatnya.

Setelah Allah menyebutkan secara gamblang bukti-bukti kenabian 
Muhammad Saw, seperti tertera pada Taurat dan Injil tentang berita gembira 
kedatangannya, Allah menurunkan bantahan-bantahan terhadap orang-
orang Ahli Kitab, yang menuduh Nabi Muhammad menyalahi ajaran para 
Nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim. Namun, mereka tetap menolak 
ajakan Islam. Pada kedua ayat berikut ini, Allah Swt memerintahkan 
kepada Nabi Muhammad tetap menyeru kepada mereka dengan bahasa 
yang lembut, mengajak kembali kepada kebenaran, walau mereka sudah 
sangat jauh menyimpang dari petunjuk Allah Swt.

Penjelasan Ayat 

 
                          

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mengingkari 
ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan?” 
(QS Âli ’Imrân [3]: 98)

Maksud âyâtu l-lâh dalam ayat ini adalah bukti-bukti yang 
menunjukkan  kenabian Muhammad Saw. Syahîd adalah Maha Mengetahui 
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atas segala sesuatu dan Maha Melihatnya.
Seruan Allah, pada ayat ini ditujukan kepada Ahli Kitab:
”Wahai Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, mengapa kalian 

terus menerus mengingkari ayat-ayat Allah berupa Kitab Suci Al-Quran 
yang telah diturunkan kepada Nabi penutup, Muhammad Saw dan juga 
kepada kenabian Muhammad dan risalahnya” Tidak ada yang samar 
sedikit pun bagi Allah mengenai kedustaan dan kepura-puraan kalian. Dia-
lah Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Melihatnya akan membalas  
segala perbuatan kalian.

Ancaman terhadap  orang-orang Ahli Kitab Yahudi, dan Nasrani yang 
selalu membangkang itu, dipertegas lagi melalui ayat berikutnya:

                              

                       

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu menghalang-
halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, kamu menghendakinya 
(jalan Allah) bengkok, padahal kamu menyaksikan?” Dan Allah tidak lengah 
terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Âli ‘Imrân [3]: 99)

Tashuddûna berasal dari kata shadda, artinya memalingkan. ’Iwaj 
artinya menyimpang dari jalan lurus dalam hal-hal yang abstrak, seperti 
agama dan perkataan. Maksudnya, menyimpang dan menyeleweng. 

Allah Swt memerintahkan kembali kepada Nabi-Nya agar menyeru  
Ahli Kitab dengan teguran yang lebih keras daripada ayat sebelumnya, 
”Wahai para Ahli Kitab.” Mereka tentunya mengerti dan tahu isi kitab 
suci mereka yang membenarkan kedatangan Nabi dan Rasul penutup, 
Muhammad Saw. Akan tetapi, mereka selalu memalingkannya. Katakan 
kepada Ahli Kitab, hai Muhammad, ”Mengapa kalian menghalangi orang-
orang yang telah beriman kepada Allah dan kerasulan Muhammad, dan 
kalian selalu menghendaki mereka yang telah mendapatkan petunjuk 
itu menjadi bengkok  dengan melakukan berbagai kebohongan dan tipu 
daya. Padahal, kalian sendiri menyaksikan, yakni mengetahui dengan akal 
pikiran kalian bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah 
benar, sesuai dengan isi kitab yang kalian pegang!
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Hikmah dan Pesan

(1) Pada hati kecil orang-orang Ahli Kitab, mereka sebenarnya menanti-
nanti kedatangan Rasulullah Muhammad Saw, karena mereka pun 
meyakini, hal tersebut sudah diberitakan dalam kitab suci mereka. 
Namun, karena rasa dengki, congkak, dan takabur yang berlebihan, 
pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menolaknya.

(2) Para Ahli Kitab selalu berusaha dengan berbagai cara dan alasan, 
menolak kenabian Muhammad Saw sekaligus menolak ajarannya.

***

Keharusan Menjaga Persatuan (Ayat 100-103)
 

                              

                                

                          

                             

                              
                                  

                              

                                

(100) Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian 
dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan 
kamu menjadi orang ka r setelah beriman; (101) Dan bagaimana 
kamu (sampai) menjadi ka r, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada 
kamu, dan Rasul-Nya (Muhammad) pun berada di tengah-tengah kamu? 
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Barang siapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sungguh dia 
diberi petunjuk kepada jalan yang lurus; (102) Wahai orang-orang yang 
beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan 
janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim; (103) Dan berpegang 
teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu 
bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada¬mu ketika kamu dahulu 
(masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu5, sehingga 
dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) 
kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari 
sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 
kamu mendapat petunjuk. (QS Âli ’Imrân [3]: 100-103)

Latar dan konteks

Ini terkait dengan peristiwa Aus Ibnu Qaizi bersama beberapa orang 
dari kafilah Aus, dan Jabbar Ibnu Sakhr bersama beberapa orang dari 
kabilah Khazraj, yang terlibat persengketaan. Lalu, turunlah ayat 100 dari 
surah Âli ’Imrân ini.

Pada ayat yang lalu, dengan tegas, Allah Swt mencerca perilaku 
Ahli Kitab. Para Ahli Kitab Yahudi dan Nasrani telah berbuat dusta, selalu 
menjelek-jelekkan agama Islam. Mereka bermaksud menjauhkan kaum 
Muslimin dari Nabi Muhammad Saw dan ajarannya. Sehubungan hal 
tersebut,  pada ayat ini, Allah Swt dengan tegas memerintahkan kaum 
Muslimin agar selalu berpegang teguh pada ajaran Islam yang dibawa 
Nabi penutup Muhammad Saw, selalu berupaya menjaga persatuan dan 
kesatuan di antara kaum Muslimin.

Penjelasan Ayat
 

                               

          

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari 
orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu 
menjadi orang ka r setelah beriman. (QS Âli ‘Imrân [3]: 100)

M. Quraish Shihab (II, 2011: 203) menjelaskan bahwa kata farîq 
yang digunakan ayat di atas, di samping menunjukkan tidak semua Ahli 
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Kitab melakukan atau merestui peristiwa tersebut, juga menunjukkan 
bahwa kelompok dimaksud memang mempunyai sifat yang selalu ingin 
memecah-belah. Ini bisa dipahami, sebab kata farîq sendiri mengandung 
makna, antara lain, memisah dan memecah-belah.

Allah Swt mengingatkan kaum Mukminin agar tidak menghiraukan 
ajakan orang-orang kafir dari golongan Ahli Kitab, karena mereka selalu 
mengadakan tipu muslihat terhadahap kaum Muslimin dengan berbagai 
cara. Apabila kaum Muslimin mengikuti ajakan mereka, tentu mereka 
akan terjerumus kembali dalam permusuhan dan kekufuran. Apabila kaum 
Muslimin mengindahkan seruan orang-orang Ahli Kitab yang membenci 
Islam, berarti mereka telah berhasil mengembalikan kaum Muslimin 
kepada kekufuran setelah mereka beriman. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Surah Al-Baqarah (2): 
109, Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat 
mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena 
rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka 
maafkanlah dan berlapangdadalah, sampai Allah memberikan perintah-
Nya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Musthafa Al-
Maraghi (IV, 1974: 15) menegaskan bahwa kekufuran akan menimbulkan 
malapetaka urusan dunia dan agama. Yang berkenaan dengan malapetaka 
dunia adalah terjerumusnya kaum Muslimin dalam permusuhan dan 
persengketaan, di samping semakin berkobarnya fitnah yang dapat 
mengakibatkan peperangan dan pertumpahan darah di antara mereka. 
Sedangkan yang menyangkut malapetaka agama adalah jelas, tidak perlu 
dikomentari lagi.

Teguran Allah Swt lebih tegas lagi melalui ayat berikut ini,
 

                         

                       

Dan bagaimana kamu (sampai) menjadi ka r, padahal ayat-ayat Allah 
dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya (Muhammad) pun berada di 
tengah-tengah kamu? Barang siapa berpegang teguh kepada (agama) 
Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (QS Âli 
’Imrân [3]: 101)

Ya’tashim diambil dari akar kata i’tashama, yang artinya berpegang 
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teguh pada sesuatu, sehingga dapat mencegah dirinya dari keterjerumusan 
ke dalam kehancuran.

Wahbah Al-Zuhaili (IV, 1991: 26-27) menguraikan maksud ayat ini: 
”Bagaimana kekufuran kepada Allah itu bisa menyelinap ke dalam 

hati kamu, dan bagaimana pula kamu bisa mengikuti kekufuran itu, 
padahal kamu sudah dibentengi dengan  dua hal: Pertama, dibacakannya 
kepada kamu ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya 
Muhammad Saw pada siang dan malam hari, yaitu Al-Quran, yang jelas 
penuh dengan kemukjizatan. Firman Allah pada Surah Al-Hadîd (57): 8, 
Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak 
kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan Dia telah mengambil janji (setia)
mu, jika kamu orang-orang mukmin. Kedua, kehadiran Rasulullah Saw di 
tengah kehidupanmu. Setiap saat beliau mendakwahkan ajaran Islam.”

Dua hal tersebut benar-benar menjadi penangkal kekufuran. Sangat 
tidak masuk di akal, jika kekufuran dapat menyelinap ke dalam diri mereka, 
karena dalam diri mereka telah tertanam keimanan. Hal ini terbaca pada 
ayat sebelumnya, ketika  mereka dipanggil dengan kalimat, Wahai orang-
orang yang beriman. 

Pada penghujung ayat, Allah Swt memberikan jaminan bagi seorang 
Mukmin yang selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-
Nya. Ia niscaya akan terpelihara keimanannya dan selalu berada dalam 
lingkungan hidayah-Nya. Ia akan selalu berada dalam jalan yang lurus dan 
tidak akan sesat selama-lamanya.

Pada ayat berikutnya, Allah Swt menekankan kepada kaum Mukminin 
agar berpegang pada ketakwaan sebagaimana firman-Nya,

 
                            

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-
benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan 
Muslim. (QS Âli ’Imrân [3]: 102) 

Allah Swt memerintahkan agar kaum Muslimin benar-benar 
menghujamkan ketakwaan ke dalam dirinya, dengan selalu menjalankan 
kewajiban-kewajiban agama dan menjauhi segala  yang dilarangnya, 
yaitu meninggalkan  seluruh jenis kemaksiatan dan menjalankan seluruh 
perintah sesuai dengan kemampuannya. 
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Firman Allah pada Surah Al-Thaghâbun (64): 16, Maka bertakwalah 
kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu .... Dan Nabi Saw bersabda, 
“Segala apa yang dilarang untukmu maka jauhkanlah, dan segala apa yang 
diperintahkan kepadamu laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu.” 

Ibnu Mas’ud berkata, ”Sebenar-benarnya takwa adalah, taat tanpa 
maksiat, berzikir tanpa lupa, bersyukur tanpa kufur. Dan Ibnu Abbas 
berkata, dia adalah tidak berbuat maksiat sedikit pun.”

Pada penghujung ayat, Allah Swt menekankan agar kaum Muslimin 
jangan mati melainkan dalam keadaan ikhlas karena Allah. Agama Islam 
hendaknya menjadi pedoman berperilaku. Artinya, tetaplah selama-
lamanya berpegang teguh dengan ajaran Islam, laksanakanlah kewajiban-
kewajibannya dan tinggalkanlah semua larangan-Nya sampai ajal tiba.

Pada ayat berikutnya, Allah Swt memerintahkan agar berpegang 
teguh pada tali ajaran agama-Nya,

 
                           

                            

                         

       

 

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan 
hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, 
sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (QS Âli ’Imrân [3]: 
103) 

Kata ikhwân biasanya digunakan Al-Quran untuk menunjuk saudara 
yang bukan sekandung. Berbeda dengan ikhwatun, yang juga merupakan 
bentuk jamak dari kata akh. Kata ikhwân digunakan Al-Quran untuk makna 
saudara sekandung. Kendati demikian, dalam QS Al-Hujurât (49): 10, 
persaudaraan sesama Mukmin dilukiskan Al-Quran dengan kata ikhwatun: 
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Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu ikhwatun. Dengan demikian, 
persaudaraan antar sesama Mukmin terjalin bukan saja oleh persamaan 
iman, tetapi juga ”bagaikan” persaudaraan seketurunan. Demikian M. 
Quraish Shihab (II, 2011: 208) menegaskan.

Syafâ hufrah artinya pinggiran jurang. Kata ini dipakai sebagai kiasan 
yang menunjukkan dekatnya kepada kehancuran dan kebinasaan. Melalui 
ayat ini, Allah Swt berpesan  agar  kaum Muslimin berpegang teguh kepada 
tali Allah, yaitu Kitab Suci Al-Quran Al-Karim dan perintah serta larangan-
Nya, janji-Nya, dan jangan bercerai-berai: harus saling mengasihi dalam 
hidup bermasyarakat dengan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tali 
Allah adalah iman, taat, dan mengamalkan Al-Quran. Wahbah Al-Zuhaili 
(IV, 1991: 28) mengutip sabda Nabi Saw, sebagaimana diriwayatkan Al-
Tirmidzi, ”Al-Quran adalah tali Allah yang kuat, cahayanya sangat terang-
benderang,  keajaibannya tidak akan pernah habis dan tidak punah, dan 
tidak membosankan sekalipun banyak yang diulang-ulang. Barang siapa 
berkata berdasarkan petunjuk-Nya,  benarlah dia; barang siapa yang 
berhukum  dengannya, dia akan mendapatkan keadilan; barang siapa 
mengamalkannya mendapatkan bimbingan dan orang yang berpegang 
teguh padanya, mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus.”

Menurut Musthafa Al-Maraghi (IV, 1974: 17), ayat ini semakna 
dengan firman Allah  Surah Al-An’âm (6): 153, Dan sungguh, inilah jalan-
Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) 
yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia 
memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Yang dimaksud tali Allah di sini adalah jalan Allah yang lurus. 
Perpecahan adalah jalan bengkok yang tidak boleh ditempuh, seperti 
jalan yang memecah-belah agama dengan menciptakan sekte dan 
golongan fanatik di dalamnya. Firman Allah pada Surah Al-An’âm (6): 159, 
Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka 
menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung 
jawabmu (Muhammad) atas mereka ....

Allah Swt mengingatkan kaum Muslimin, agar selalu  ingat pada 
nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, sebagaimana dialami 
oleh suku Aus dan suku Khazraj, dan juga kabilah-kabilah Arab lainnya 
pada masa jahiliyah. Mereka saling bermusuhan, saling merendahkan 
martabat, saling ejek, pertumpahan darah selalu terjadi di mana-mana, 
kelompok yang kuat memangsa yang lemah. Kemudian, datanglah 
Islam merukunkan dan mendamaikan di antara kaum yang bertengkar, 
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menjadi saudara yang penuh dengan kasih sayang, sehingga persatuan 
dan kesatuan menjadi suatu kekuatan. Kaum Anshar dengan sukarela 
membagi harta kekayaan kepada saudaranya, Muhajirin yang papa, karena 
seluruh kekayaannya ditinggalkan demi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Mereka saling mencintai, bahu-membahu  dalam berbagai kebaikan dan 
ketakwaan. Firman Allah pada Surah Al-Anfâl (8): 63, dan Dia (Allah) 
yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu 
menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, nis caya kamu tidak 
dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mem persatukan hati 
mereka. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Ketika kaum Muslimin masih berada dalam kemusyrikan dengan 
berpegang pada agama jahiliyah dan bermusuh-musuhan, sebenarnya 
mereka sedang berada di tepi jurang api neraka, karena hidup tanpa 
bimbingan wahyu. Dengan kedatangan Islam, Allah Swt menyelamatkan 
mereka dari keterjerumusan tepi api neraka tersebut.

Musthafa Al-Maraghi (IV, 1974: 18) menjelaskan, pada ayat ini 
terkumpul anugerah Allah yang dilimpahkan kepada mereka. Allah telah 
mengeluarkan mereka dari kemusyrikan dan berbagai kehinaan melalui 
Islam. Allah menyatukan kembali hati mereka yang sudah terpecah-belah, 
menjadi umat yang kuat, manakala mengamalkan Al-Quran. Dengan 
perbuatan tersebut, pada hakikatnya Allah Swt menyelamatkan mereka 
dari panasnya api neraka. Mereka benar-benar mendapatkan keuntungan  
di dunia dan di akhirat.

Pada penghujung ayat, Allah Swt menegaskan kembali bahwa 
tidak henti-hentinya Allah menerangkan  seluruh ayat-Nya dengan 
berbagai bentuk argumentasi ketika diturunkan kepada Rasul-Nya. Ini 
agar kaum Muslimin selalu mendapatkan petunjuk dan selalu bertambah 
hidayahnya, sehingga mereka tidak kembali kepada adat jahiliyah dalam 
bentuk perpecahan dan permusuhan, penyembahan berhala dan aneka 
kemusyrikan, sehingga mereka sesat dalam akidah, akhlak dan cara   
berpikir.

Hikmah dan Pesan

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dan disimpulkan dari 
pembahasan di atas, di antaranya: 
(1) Larangan tegas Allah Swt agar kaum Mukminin tidak terbujuk 

rayuan dan ajakan orang-orang kafir yang sarat dengan tipu daya, 
agar kaum Mukminin tertarik dengan tampilan agama mereka.
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(2) Kaum Muslimin diperintahkan Allah agar selalu berpegang teguh 
kepada petunjuk dan ajaran Al-Quran serta selalu bertakwa kepada 
Allah Swt dengan selalu memelihara keimanannya sepanjang 
hidupnya.

(3) Allah Swt memerintahkan kaum Muslimin agar selalu bersatu 
dalam menjalankan perintah agama, dan menjauhi segala bentuk 
perpecahan dan permusuhan. Persatuan adalah anugerah Allah 
yang harus dipelihara selama-lamanya. 

***

Perintah Berbuat Baik dan Melarang Kemungkaran (Ayat 104-
109)

 
                               

                         

                              
                                   

                              

                              

                              

                       

(104) Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung; (105) 
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai 
dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. 
Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat; (106) 
pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang 
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hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram (kepada 
mereka dikatakan), “Mengapa kamu ka r setelah beriman? Karena itu 
rasakanlah azab disebabkan keka ranmu itu”; (107) Dan adapun orang-
orang yang berwajah putih berseri6, mereka berada dalam rahmat Allah 
(surga); mereka kekal di dalamnya; (108) Itulah ayat-ayat Allah yang Kami 
bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak 
menzalimi (siapa pun) di seluruh alam; (109) Dan milik Allah-lah apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala 
urusan dikembalikan. (QS Âli ’Imrân [3]: 104-109)

Latar Belakang Konteks

Pada ayat yang lalu, Allah Swt memerintahkan kaum Mukminin 
selalu menyempurnakan dan membersihkan jiwa dari berbagai kotoran 
dan mengisinya dengan amal dan takwa kepada Allah serta memelihara 
keikhlasan sampai ajal tiba. Kaum Muslimin diperintahkan pula senantiasa 
berpegang teguh pada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad Saw. Pada 
ayat-ayat berikut, Allah Swt memerintahkan agar ada sekelompok kaum 
Muslimin yang bergerak dalam bidang dakwah, memerogram amar makruf 
nahi mungkar dengan baik, sehingga terbentuklah barisan kaum Muslimin 
yang kokoh dan kuat berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunah 
Rasulullah Saw.

Penjelasan Ayat

 
                              

                 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS Âli 
’Imrân [3]: 104)

Minkum li l-tta’bîdh (seharusnya ada kata-kata sebelum li l-tta’bîdh) 
menunjukkan arti sebagian orang, oleh karenanya hukum berdakwah 
adalah fardhu kifâyah, tidak diwajibkan kepada seluruh umat. Ummah 
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adalah kumpulan manusia yang terikat dengan suatu ikatan tertentu.
Allah Swt memerintahkan kepada kaum Muslimin agar ada 

sekelompok dari mereka yang mengkhususkan di bidang dakwah Islamiyah. 
Mereka selalu memberi peringatan manakala ada gejala-gejala perpecahan 
ataupun penyimpangan di kalangan mereka. Meskipun kewajiban amar 
makruf (memerintah pada kebajikan) dan nahi mungkar (mencegah 
kemungkaran dan kekejian) itu tidak wajib kepada setiap orang (fardhu 
aîn), akan tetapi ia merupakan fardhu kifâyah. 

Sabda Nabi Saw, yang diriwayatkan Imam Muslim bersumber dari Abu 
Hurairah, ”Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah diluruskan 
oleh tangannya, apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila 
tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemanhnya iman.” 
Dalam riwayat lain, kata selemah-lemahnya iman diistilahkan dengan tidak 
memiliki iman sedikit pun.

Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah 
hadis, yang bersumber dari Abu Hudzaifah Ibnu Al-Yaman ra Nabi Saw 
bersabda, ”Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, hendaknya 
kamu bersungguh-sungguh memerintahkan kebajikan dan melarang 
kemungkaran, atau hampir saja Allah menimpakan azab dari sisi-Nya 
kepada kalian, kemudian kalian bersungguh-sungguh berdoa kepada-Nya, 
tetapi tidak dikabulkan.”

Kaum Muslimin pada permulaan Islam  saling mengawasi. Mereka 
selalu ber-amar makruf dan ber-nahi mungkar. Setiap petaka keburukan 
dan kekejian dapat segera dipadamkan. Pada suatu hari, Khalifah Umar 
Ibnu Khaththab berkhutbah di atas mimbar, ”Jika kalian melihat dalam 
diriku suatu penyimpangan, maka luruskanlah oleh kalian.” Maka berdirilah 
seorang pengembala, berkata lantang, ”Seandainya kami melihat 
penyimpangan dalam dirimu, maka kami akan meluruskannya dengan 
pedang kami.”

Dalam memelihara keutuhan, syaratnya berpegang teguh pada 
syariat Allah ini. Kaum Muslimin dapat bercermin pada para Ahli Kitab. 
Mereka selalu berbeda pendapat, bercerai-berai setelah adanya petunjuk 
yang jelas. Hal ini terjadi karena mereka meninggalkan amar makruf nahi 
mungkar. Oleh karenanya, mereka berhak mendapatkan azab di dunia 
dan diakhirat. Di dunia, mereka mendapatkan penderitaan dan hinaan, 
sedangkan di akhirat, mereka dimasukkan ke dalam Neraka Jahanam dan 
kekal di dalamnya. Firman Allah pada Surah Al-Mâ`idah (5): 78-79, Orang-
orang ka r dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisan (ucapan) Dawud dan 
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Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu 
melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang 
selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Perpecahan yang menimpa mereka itu  bertalian dengan masalah 
pokok atau dasar-dasar agama. Lain halnya perbedaan yang terjadi di 
kalangan kaum Muslimin dalam masalah furû’, seperti perbedaan mazhab 
dalam hal ibadat dan muamalat, tidaklah termasuk yang tercela selama 
berpegang pada rujukan Al-Quran dan banyaknya periwayatan yang 
bersumber dari Nabi Saw (Al-Zuhaili, IV, 1991: 33-34).

Musthafa Al-Maraghi  (IV, 1974: 22-23) memaparkan dengan cukup 
panjang lebar berkaitan dengan amar makruf nahi mungkar. Menurutnya, 
wajib bagi seseorang yang melaksanakan dakwah memenuhi syarat-syarat 
tertentu, agar dapat terlaksana  dengan sebaik-baiknya dan bisa menjadi 
contoh terpuji serta panutan dalam ilmu dan amal perbuatannya: 
(1) Hendaknya pandai dalam bidang Al-Quran, Al-Sunnah, dan perjalanan 

(sîrah) Nabi Muhammad Saw, serta kehidupan Khulafaurrasyidin

(2) Hendaknya pandai membaca situasi orang-orang yang sedang 
menerima dakwahnya, baik dalam urusan bakat, watak, dan akhlak 
mereka, atau dengan kata lain, mengetahui betul tentang kehidupan 
sosial mereka.

(3) Hendaknya ia mengetahui bahasa umat yang sedang didakwahinya, 
karena Rasulullah Saw sendiri memerintahkan kepada para sahabat 
agar mempelajari bahasa Ibrani, karena beliau perlu berdialog 
dengan orang-orang Yahudi yang menjadi tetangga beliau, dan 
untuk mengetahui hakikat mereka.

(4) Mengetahui agama, aliran, dan sekte-sekte masyarakat, agar juru 
dakwah bisa mengetahui kebatilan-kebatilan yang terkandung 
padanya. Bila seseorang tidak tahu kebatilan yang dipeluknya, sulit 
baginya memenuhi ajakan kebenaran yang didengungkan orang 
lain, sekalipun orang tersebut telah mengajaknya.
Dengan demikian, orang yang dapat melakukan dakwah dengan 

baik,Dengan demikian, orang yang dapat melakukan dakwah dengan 
baik, hanyalah mereka yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan hal 
tersebut dengan mengetahui rahasia-rahasia hukum, hikmatu l-ttasyrî’, 
dan fikihnya. Mereka itu seperti halnya yang diisyaratkan Al-Quran pada 
Surah Al-Taubah (9): 122, Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin 
itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap 
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golongan di antara me reka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan 
agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kem bali, agar mereka dapat menjaga dirinya.

Pada ayat berikutnya, Allah Swt  berpesan agar kaum Muslimin tetap 
bersatu-padu, tidak boleh bercerai-berai sebagaimana firman-Nya,

 
                                 

            

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai 
dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan 
mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. (QS Âli ’Imrân 
[3]: 105)

Setelah melaksanakan amar makruf nahi mungkar, para da’i 
hendaknya menjaga persatuan dan kesatuan, jangan seperti umat-umat 
terdahulu (yang dilakukan para ahli kitab). Mereka terpecah-belah dalam 
agama, menjadi berbagai golongan dan sekte, yang setiap sekte dan 
golongan itu mempunyai aliran-aliran tersendiri. Satu sama lain selalu 
saling menyalahkan, sehingga terjadi perselisihan dan pada akhirnya 
peperangan di antara mereka tidak terelakan lagi.

Kalaulah di antara mereka ada sekelompok yang ber-amar makruf 
nahi mungkar, tentu saja pertikaian tersebut akan bisa dihindari. Karena 
pada hakikatnya sudah datang kepada mereka keterangan yang jelas yang 
tidak perlu untuk diperselisihkan, namun karena fanatisme (’ashâbiyah) 
yang berlebihan,  mereka selalu berselisih dan tidak bisa disatukan kembali.

Pada penghujung ayat ini, Allah Swt mengancam mereka dengan 
siksa yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Siksa di dunia, 
dengan perpecahan itu mereka menjadi bercerai-berai, sama sekali tidak 
memiliki kekuatan, yang ada malah kehancuran dan kebinasaan lantaran 
peperangan yang tidak dapat dihentikan. Siksa di akhirat, tentu saja 
mereka akan dimasukkan ke dalam panasnya api Neraka Jahanam.

Sehubungan dengan penafsiran ayat ini, M. Quraish Shihab (II, 
2011: 215-216) memberi catatan, ”Dalam konteks ini, menarik untuk 
diingat sabda Rasul Saw yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, Abu 
Daud, Ibnu Majah, dan beberapa ulama hadis lain yang bersumber dari 
beberapa sahabat Nabi Saw seperti Abu Hurairah, Muawiyah, Abdullah 
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Ibnu Umar, dan lain-lain. Redaksi riwayat-riwayat hadis dimaksud berbeda-
beda, tetapi semuanya menginformasikan bahwa umat Nabi Muhammad 
Saw akan berkelompok-kelompok hingga mencapai lebih dari 70 kelompok, 
dan ada satu yang terkecuali di antara mereka. 

”Dahulu, para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap 
pengelompokan tersebut. Sayangnya, masing-masing mengklaim bahwa 
hanya kelompoknya yang benar dan selamat. Adapun selain mereka, sesat 
dan celaka. Kemudian beliau mengomentari pendapat Syaikh Muhammad 
Abduh yang dinilai cukup objektif memahami hadis tersebut ...”

Nah, di sini terlihat bahwa berkelompok tidak otomatis terlarang 
atau tercela, apalagi seperti yang ditulis oleh mantan Pemimpin Tertinggi 
Al-Azhar, Syaikh Abdul Halim Mahmud, bahwa hadis-hadis yang berbicara 
tentang pengelompokan umat Nabi Muhammad Saw itu tidak diriwayatkan 
oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang diakui ketelitian mereka dalam 
meriwayatkan hadis. 

Di sisi lain, ditemukan  riwayat yang berbunyi, ”Akan berkelompok-
kelompok umatku hingga mencapai tujuh puluh sekian kelompok. 
Semuanya masuk surga, kecuali satu kelompok.” Hadis ini diriwayatkan 
Ibnu Al-Najjar dan dinilai sahih pakar hadis, Al-Hakim. Dalam riwarat Al-
Dailami disebutkan, ”Yang binasa hanya satu kelompok.”

Kedua golongan di atas, digambarkan Allah Swt pada keadaan hari 
kiamat nanti, sebagaimana firman-Nya,

 
...                                

                           

…pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang 
hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram (kepada 
mereka dikatakan), “Mengapa kamu ka r setelah beriman? Karena itu 
rasakanlah azab disebabkan keka ranmu itu.” (QS Âli ’Imrân [3]: 106)

Allah Swt menggambarkan bagaimana kedua golongan itu tampak 
perbedaannya pada hari kiamat. Yang pertama adalah golongan Mukmin 
yang wajahnya putih bersih penuh dengan keceriaan, sebagaimana 
digambarkan pula pada Surah Al-Qiyâmah (75): 22-23, Wajah-wajah 
(orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya. Yang 
kedua adalah golongan orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang 
munafik, yang tidak suka berwasiat dan saling memperingati tentang 
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kesabaran dan kebenaran. Wajah-wajah mereka hitam kelam bermuram 
durja melihat kekekalan siksa yang akan ditimpakannya, sebagaimana 
firman Allah:

Pada Surah Al-Qiyâmah (75): 24-25, Dan wajah-wajah (orang ka r) 
pada hari itu muram, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya 
malapetaka yang sangat dahsyat.

Pada Surah ’Abasa (80): 40-41, dan pada hari itu ada (pula) wajah-
wajah yang tertutup debu (suram), tertutup oleh kegelapan (ditimpa 
kehinaan dan kesusahan).

Kemudian, pada Surah Yûnus (10): 27, Adapun orang-orang yang 
berbuat kejahatan (akan mendapat) balasan kejahatan yang setimpal dan 
mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung 
pun dari (azab) Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan 
kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Tentu saja, putih dan hitamnya wajah di sini bukan dalam pengertian 
warna kulit, sebagaimana halnya di dunia ini. Tetapi, ia berarti kegembiraan 
dan kesedihan, keceriaan dan kesengsaraan. Atas dasar itu pula, kita tidak 
dapat berkata bahwa ayat ini sama sekali tidak merendahkan orang-orang 
yang berkulit hitam. Hitam dan putih warna kulit ditetapkan Allah; masing-
masing untuk kepentingan makhluk itu sendiri, antara lain, agar ia dapat 
beradaptasi dengan lingkungan di mana dia atau nenek moyangnya lahir. 
Demikian komentar M. Quraish Shihab (II, 2011: 217).

Pada ayat berikut ini, Allah Swt menjelaskan tempat kembali kedua 
golongan tersebut. 

                               

Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada 
dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya. (QS Âli ’Imrân 
[3]: 107)

Allah Swt menerangkan betapa jeleknya tempat kembali bagi 
golongan kedua. Bagi mereka yang hitam kelam wajahnya, akibat 
perpecahan dan percekcokan mereka, serta kekufuran atas kenabian 
Muhammad Saw yang penuh dengan rasa hasud dan dengki. Balasan 
mereka adalah dimasukkannya ke dalam api neraka.

Adapun bagi mereka yang beriman, wajah putih berseri penuh 
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dengan keceriaan. Mereka selalu ber-amar makruf nahi mungkar, dan 
selalu memelihara persatuan dan kesatuan. Mereka tetap berada dalam 
rahmat Allah Swt Mereka ditempatkan di surga selama-lamanya yang 
penuh dengan berbagai kenikmatan.

M. Quraish Shihab (II, 2011: 218) menerangkan bahwa kalimat Allah, 
yang disebut oleh ayat di atas, dipahami oleh sementara ulama dalam arti 
surga. Penamaan surga dengan kata rahmah adalah untuk mengisyaratkan 
bahwa perolehan surga semata karena rahmat Allah, bukan hasil dari amal 
kebajikan manusia. 

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw bersabda, ”Tidak seorang 
pun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya.” 

Para sahabat Nabi Saw bertanya, ”Walau engkau, wahai Rasul 
Allah?” 

Beliau menjawab, ”Walau aku (pun tidak akan masuk surga) kecuali 
jika Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku” (HR Ahmad dan Muslim). 

Syaikh Mutawalli Al-Sya’rawi memahami kata rahmatu l-lâh di atas 
dalam arti yang lebih luas dari surga. Surga adalah sebagian dari rahmat 
Allah, bukan semua rahmat-Nya. Surga adalah sesuatu yang diciptakan 
Allah, ia tiada, dan ia kekal karena dikekalkan Allah. Rahmat Allah adalah 
sifat yang ”melekat” pada Zat-Nya, tidak berawal dan tidak pula berakhir. 
Jika demikian, rahmat Allah jauh lebih luas dari pada surga-Nya. Dengan 
rahmat-Nya, seseorang dapat meraih rida-Nya, bahkan dapat melihat 
wajah-Nya.

Pada ayat berikutnya, Allah Swt menjelaskan,

...                            

...Itulah ayat-ayat Allah yang Kami bacakan kepada kamu dengan benar, 
dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi (siapa pun) di seluruh alam. 
(QS Âli ’Imrân [3]: 108)

Demikianlah ayat-ayat Allah telah dibacakan dengan benar. Setiap 
orang akan menerima balasan sesuai perbuatannya semasa di dunia. Allah 
Swt sama sekali tidak berkehendak menganiaya hamba-hamba-Nya. Dia 
Mahakaya dan Maha Adil, dapat melaksanakannya dengan sempurna 
tanpa tergantung kepada siapa pun. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 

Adanya perintah dan larangan, tiada lain, agar hamba-hamba-
Nya berada dalam jalan yang lurus. Apabila keluar dari ketaatan dan 
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mengikuti kefasikan, mereka telah menzalimi dirinya sendiri. Kezaliman itu 
menyebabkan dia mendapatkan siksa, sebagaimana firman-Nya,

Pada Surah Hûd (11): 102, Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia 
menyiksa (penduduk) negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksa-
Nya sangat pedih, sangat berat.

Lalu, pada surah yang sama, ayat 117, Dan Tuhanmu tidak akan 
membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-
orang yang berbuat kebaikan.

 
                               

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan 
hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. (QS Âli ’Imrân [3]: 109)

Segala sesuatu yang ada di langit dan yang berada di hamparan bumi 
adalah milik Allah semata. Dia-lah yang mempunyai wewenang mutlak 
untuk mengatur segala isinya dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya 
sendiri, tanpa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya itu 
kepada siapa pun. Dia-lah Allah Yang Maha Pencipta dan mengadakan 
segala sesuatu di dunia ini. Dan tentu saja segala  urusan, baik yang wujud 
maupun yang tersembunyi ini akan kembali kepada-Nya.

Hikmah dan Pesan

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dan disimpulkan dari 
pembahasan di atas, di antaranya sebagai berikut:
(1) Untuk mencapai kebahagiaan, kaum Muslimin diwajibkan (kifayah) 

untuk membentuk sekelompok barisan dakwah yang akan memberi 
petunjuk pada jalan yang lurus, menganjurkan berbuat kebajikan 
(amar makruf) dan mencegah dari berbagai kemungkaran (nahi 
mungkar).

(2) Kaum Muslimin diwajibkan bersatu-padu melaksanakan ajaran 
agama dan menjauhi segala perbuatan yang sekiranya menimbulkan 
perpecahan dan permusuhan.

(3) Pada hari kiamat nanti, manusia terbagi kepada dua golongan: 
golongan pertama adalah orang-orang Mukmin yang wajahnya 
putih berseri penuh kegembiraan, karena mendapatkan imbalan 
kenikmatan yang kekal, dimasukkan ke dalam surga. Golongan 



38 Tafsir Juz IV

kedua adalah orang-orang kafir dan munafik yang wajahnya hitam 
kelam, bermuram-durja, lantaran imbalan kejahatan menimpa 
mereka dengan dimasukkannya ke dalam api neraka.

(4) Allah Swt sama sekali tidak akan menzalimi hamba-hamba-Nya. 
Adapun bagi mereka yang mendapatkan azab, semata-mata akibat 
mereka menzalimi dirinya sendiri. Allah Swt Maha Kaya tidak 
memerlukan apa pun dan Maha Adil dalam memberikan hukuman-
Nya.

***
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Kelebihan Umat Islam dari yang Lain (Ayat 110-112)

 
                            

                          

                           

                          
                                  

                                   

                             

            

(110) Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah 
dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 
tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, 
namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik; (111) Mereka 
tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja, 
dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke 
belakang (kalah). Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan; (112) 
Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka 
(berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. 
Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang 
demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh 
para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena 
mereka durhaka dan melampaui batas. (QS Âli ’Imrân [3]: 110-112)

Latar dan Konteks

Wahbah Al-Zuhaili (IV, 1991: 39) mengutip beberapa hadis yang 
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bertalian dengan asbâbu l-nnuzûl ayat-ayat di atas. Ikrimah dan Muqatil 
menjelaskan, ayat ini (Âli ’Imrân [2]: 110) turun pada Ibnu Mas’ud, Ubai 
Ibnu Ka’ab, Mu’adz Ibnu Jabal, dan Salim, hamba sahaya Abu Hudzaifah. 
Hal itu terjadi ketika dua orang Yahudi Malik Ibnu Al-Shaif dan Wahab 
Ibnu Yahudza berkata kepada mereka, ”Agama kami lebih baik dari pada 
agama yang diserukan kepada kami, dan kami lebih baik dan lebih utama 
ketimbang mereka. Maka, Allah Swt menurunkan ayat ini.

 Tentang turunnya ayat 111, Muqatil menuturkan bahwa para 
pembesar Yahudi, seperti Ka’ab, Yahra, Nu’man, Abu Rafi’, Abu Yasir, 
dan Ibnu Shuraya,  berpegang teguh kepada pemimpin mereka seperti 
Abdullah Ibnu Salam dan para sahabatnya. Mereka melecehkan pemimpin 
mereka lantaran masuk Islam, maka Allah Swt menurunkan ayat ini (Âli 
’Imrân [3]: 111).

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Swt menerangkan bahwa pada 
hari kiamat nanti manusia akan terbagi kepada dua golongan. Golongan 
pertama adalah wajah-wajah kaum Mukminin dengan wajah putih berseri, 
sedangkan golongan kedua adalah orang-orang kafirin dan munafikin 
dengan wajah hitam legam, karena mereka akan masuk api neraka. Pada 
ayat-ayat berikut ini, Allah Swt menegaskan bahwa orang-orang yang 
beriman adalah sebaik-baik umat di dunia ini, karena selalu berpegang 
teguh pada agama Allah, menjunjung tinggi kebenaran, selalu  mengajak 
kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta selalu beriman 
kepada Allah Swt dengan sepenuh hati.

Penjelasan Ayat
 

                           

                            
                       

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah           
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itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun 
kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (QS Âli ’Imrân [3]: 110)

Wahbah Al-Zuhaili (IV, 1991: 40) menafsirkan, Allah Swt 
memberitakan  bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang ada 
sekarang ini, selama mereka menjalankan amar makruf nahi mungkar dan 
beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman yang sempurna. 
Didahulukannya amar makruf nahi mungkar dari pada iman dalam ayat 
ini, padahal iman itu selalu berada di depan dari berbagai jenis ketaatan, 
menunjukkan bahwa amar makruf nahi mungkar merupakan kelebihan 
kaum Muslimin dibanding umat lainnya.

Iman yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah iman yang memiliki 
sifat-sifat sebagaimana firman Allah:

Pada Surah Al-Hujarât (49): 15, Sesungguhnya orang-orang mukmin 
yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan 
harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Juga, pada Surah Al-Anfâl (8): 2, Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, 
dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) 
imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dengan adanya ungkapan tu`minûna bi l-lâhi (beriman kepada 
Allah), menjadikan semua bertalian erat dengan iman kepada Allah. 
Kewajiban iman kepada yang lainnya, seperti iman kepada Rasul, kitab, 
hari Kebangkitan, adanya siksa dan pahala dan yang sejenisnya, tentu 
tidak ada artinya kalau dia tidak beriman kepada Allah Swt. Sebagaimana 
firman-Nya pada Surah Al-Nisâ` (4): 150-151, Sesungguhnya orang-orang 
yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membeda-
bedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan 
mengatakan, “Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari 
sebagian (yang lain),” serta bermaksud mengambil jalan tengah (iman atau 
ka r), merekalah orang-orang ka r yang sebenarnya. Dan Kami sediakan 
untuk orang-orang ka r itu azab yang menghinakan.

Allah Swt menerangkan, seandainya para Ahli Kitab mau benar-benar 
beriman dan mengendalikan keinginan hati mereka, sampai keimanan itu 
menjadi segala sumber bagi segala keutamaan dan akhlak yang baik, 
seperti halnya kaum Mukminin, maka hal itu tentu lebih baik bagi mereka. 
Namun, sedikit sekali di antara mereka yang beriman, seperti Abdullah Ibnu 
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Salam dan orang-orang Yahudi dari golongannya termasuk raja Negus dan 
golongannya dari kaum Nasrani. Tapi, kebanyakan mereka adalah orang-
orang fasik dalam agamanya dan tenggelam dalam kekufuran, sebagaimana 
ditegaskan pada Surah Al-Nisâ (4): 155,  ... bahkan, sebenarnya, Allah telah 
mengunci hati mereka karena keka rannya, karena itu hanya sebagian 
kecil dari mereka yang beriman. 

Mengenai orang-orang Nasrani dan Yahudi, firman Allah pada Surah 
Al-Mâ`idah (5): 66  menerangkan, ... Di antara mereka ada sekelompok 
yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang 
mereka kerjakan. 

Dan kebanyakan orang dari kalangan Ahli Kitab berbuat fasik, 
lantaran mereka sudah lama berpegang pada agamanya. Dinyatakan pada 
firman Allah Sural Al-Hadîd (57) : 16, Belum tibakah waktunya bagi orang-
orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi 
kebenaran yang telah diwahyukan (kepa da mereka), dan janganlah 
mereka (berlaku) seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum 
itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka 
menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.

Allah Swt menegaskan bahwa kefasikan mereka tidak akan 
memadaratkan orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya, 

 
                          

        

Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil 
saja, dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik 
ke belakang (kalah). Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan.  
(QS Âli ’Imrân [3]: 111)

Kata dharar yang dipahami oleh sementara ulama sebagai menyakiti 
badan. Sementara, kata adzâ dipahami dalam arti gangguan yang 
menyentuh perasaan dan dampak-dampaknya. Karena itu, terjemahan di 
atas menggunakan kata tetapi gangguan-gangguan saja.

Ada juga yang memahami kata adzâ sebagai bagian dari madarat/
bahaya, sehingga mereka menerjemahkannya sekali-kali mereka tidak 
akan dapat membuat madarat kepada kamu, kecuali madarat yang bersifat 
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cemoohan saja.
Hemat kami, cemoohan bukanlah madarat. Tetapi, justru sebaliknya, 

yang mencemooh yang mendapat madarat: bermula dari kejengkelan 
mereka, hingga sanksi hukum yang akan mereka terima. Di sisi lain, kaum 
Muslimin yang menghadapi cemoohan dengan kesabaran akan mendapat 
ganjaran dari Allah Swt. Demikian ungkap Quraish Shihab (II, 2011: 224-
225) dalam tafsirnya.

Allah Swt menerangkan bahwa sesungguhnya  orang-orang fasik 
dari kalangan Ahli Kitab tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada  
orang-orang yang beriman. Mereka hanya sekadar menyakiti, dengan 
menebarkan perkataan-perkataan yang jelek, atau dengan mengejek 
Nabi Saw agar kaum Mukminin menjauhi ajaran agamanya, sebagaimana 
yang dilakukan para pendeta hari ini. Segala usaha dan tipu daya mereka 
akan sia-sia, hilang tak berbekas ditelan keteguhan iman dan ketabahan 
berjuang yang dimiliki kaum Muslimin.

Pada penghujung ayat, Allah Swt menerangkan, “Dan apabila  
berperang berhadap-hadapan, mereka selamanya tidak akan dapat 
kemenangan selagi  berada dalam  kefasikan, dan kaum Muslimin tetap 
menjaga kebaikan, melaksanakan amar makruf nahi mungkar, serta 
beriman kepada Allah Swt.”

Sungguh benar berita gembira masalah gaib ini, Allah telah 
membuktikan janji-Nya dengan hancurnya orang-orang Yahudi Bani 
Qainiqa’, Bani Nadzir, Bani Quraizhah, dan Yahudi Khaibar. Pertolongan 
Allah ini diabadikan dalam firman-Nya:

Dalam Surah Muhammad (47): 7 Wahai orang-orang yang beriman! 
Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu.

Kemudian, dalam firman-Nya pula, kaum Mukminin yang selalu 
memelihara tiga unsur pokok, Al-Taubah (9): 112, ... yang menyuruh 
berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara 
hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

Pada ayat berikutnya, Allah akan menimpakan bencana kepada 
orang-orang Yahudi lantaran kedurhakaan mereka, sebagaimana firman-
Nya,
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Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka 
(berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. 
Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang 
demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh 
para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena 
mereka durhaka dan melampaui batas. (QS Âli ’Imrân [3]: 112)

Al-dzillah berarti kehinaan atau suatu perasaan yang timbul karena 
lenyapnya suatu kekuasaan dari dirinya. Menurut M. Quraish Shihab 
(II, 2011: 226), kata habl atau tali dalam ayat ini terulang dua kali dan 
keduanya dijelaskan terulur dari siapa, yakni, yang pertama dari Allah, dan 
yang kedua dari manusia. 

Pengulangan kata yang sama, dengan bentuk di nite yang sama 
pula, mengisyaratkan bahwa tali yang pertama berbeda dengan tali yang 
kedua. Tali yang terulur dari Allah adalah tali agama, yang bila dipegang 
teguh mereka tidak akan terkena sanksi yang disebut di atas. Atas dasar 
bahwa yang dimaksud adalah tali agama, sanksi itu pun dipahami sebagai 
sanksi dan hukum. 

Atas dasar itu, sementara mufassir memahami kenistaan dan 
kerendahan yang mereka alami adalah dalam pandangan hukum agama, 
bukan dalam arti berita bahwa apa yang mereka alami itu adalah kenyataan 
hidup berdasarkan kada dan kadar Ilahi.

Kembali kepada kata habl, di atas terbaca bahwa ia dirangkaikan 
dengan kata min yang berarti dari. Ini berarti bahwa tali itu datang dan 
terulur dari Allah Swt dan dari manusia. Sementara orang, ada yang 
menggunakan kedua istilah ini - hablu mina l-lâh dan mina l-nnâs -  sebagai 
cerminan dari ajaran Islam. Seorang Muslim, kata mereka, hendaknya 
menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia.

Hemat kami, pandangan itu kurang tepat. Yang dituntut dari seorang 



Surah Âli-’Imrân (3) 1 45

Muslim adalah menjalin hubungan. Dengan demikian, dia dituntut untuk 
aktif, dia dituntut untuk mengulurkan tali silaturahmi. Sedangkan ayat ini 
menegaskan bahwa tali hubungan itu dari Allah, dan dari manusia. 

Yang aktif, menurut ayat ini, adalah Allah dan manusia yang 
membantu. Seandainya ayat ini berbunyi tali kepada Allah dan tali kepada 
manusia, keberatan pertama ini dapat dielakkan. Namun, masih tersisa 
satu keberatan yang lebih penting, yaitu ajaran Islam tidak hanya sebatas 
pada hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Tetapi, 
mencakup juga hubungan baik dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, 
bahkan seluruh lingkungan hidup serta hubungan baik dengan diri sendiri. 
Bukankah menurut Al-Quran, banyak orang yang menganiaya dirinya 
sendiri?

Allah Swt menerangkan malapetaka kehinaan dan kemiskinan, yang 
menimpa  orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, lantaran kekufuran 
mereka terhadap ayat-ayat Allah Swt, membunuh para Nabi tanpa alasan 
yang  dibenarkan. Kekufuran dan pembunuhan mereka akibat telah 
mendarah dagingnya sifat melampaui batas kedurjanaan dan kedurhakaan 
dalam diri mereka. Watak mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada 
peraturan dan hukum Allah. Mereka tidak mau menjalin hubungan baik 
dengan sesama manusia beda agama. 

Hal ini tercermin ketika mereka hidup di bawah hukum Islam yang 
dipimpin langsung Rasulullah Saw. Mereka selalu membangkang, membuat 
keributan dan selalu mengganggu ketentraman kaum Muslimin. Mereka 
bahkan berulang kali merencanakan membunuh baginda Rasulullah Saw. 
Namun, tidak berhasil. Tentu saja murka Allah-pun menimpa mereka. 
Mereka pun terusir dari kota Madinah.

Hikmah dan Pesan

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dan disimpulkan dari 
pembahasan di atas, di antaranya:
(1) Umat Islam adalah umat yang terbaik di muka bumi ini, selama 

mereka berpegang teguh pada ajaran agamanya, melaksanakan 
amar makruf nahi mungkar, serta selalu memelihara keimanannya 
kepada Allah Swt dan kepada Rasul-Nya Muhammad Saw.

(2) Ahli Kitab Yahudi di Madinah terdiri atas dua golongan. Golongan 
pertama adalah mereka yang beriman, namun jumlahnya sangat 
sedikit. Golongan kedua merupakan mayoritas mereka adalah 
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orang-orang kafir dan fasik yang sangat membenci ajaran Islam dan 
kaum Muslimin.

(3) Kebencian dan rasa hasud orang-orang Yahudi tersebut tidak akan 
membahayakan dan menggoyahkan persatuan dan kesatuan kaum 
Muslimin, karena mereka selalu bercerai-berai, tidak memiliki 
semangat untuk bertempur. Sedangkan kaum Muslimin selalu 
bersatu padu dalam membela kebenaran dan berjihad dalam 
membela agama Allah.

(4) Malapetaka kehinaan menimpa kaum Yahudi lantaran sifat-sifat  
buruk yang mereka pelihara, selalu mempertahankan kekufuran, 
selalu durhaka, menyulut permusuhan antarumat, dan bahkan 
membunuh para Nabi. Oleh karenanya, murka Allah selalu menimpa 
mereka, kecuali mereka bertaubat, lalu berpegang teguh pada 
agama Allah dan memelihara hubungan baik dengan sesama 
manusia. 

***

Golongan Ahli Kitab yang Beriman (Ayat 113-115)
 

                             

                         

                           

                       

        

(113) Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada go-
longan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, 
dan mereka (juga) bersujud (salat). (114) Mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka 
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termasuk orang-orang saleh7. (115) Dan kebajikan apa pun yang mereka 
kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui 
orang-orang yang bertakwa. (QS Âli ’Imrân [3]: 113-115)

Latar dan Konteks

Al-Syaukani (I, t.t: 374-375) mengutip sebuah hadis yang dikeluarkan 
Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al-Thabrani, Ibnu 
Mandah, dan Abu Nu’aim, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ketika Abdullah 
Ibnu Salam, Tsa’labah Ibnu Sa’yah, Usaid Ibnu Sa’yah, As’ad Ibnu Abid, 
dan beberapa orang lainnya dari kaum Yahudi masuk Islam, membenarkan 
ajaran Muhammad, dan mencintai Islam, berkatalah pendeta-pendeta 
Yahudi dan orang-orang kafir di antara mereka, ”Tidak akan beriman 
kepada Muhammad dan pengikutnya kecuali orang-orang yang paling 
jahat di antara kami. Orang mulia tidak akan meninggalkan agama nenek 
moyangnya dan pergi ke agama lain.”  Maka, Allah Swt menurunkan  ayat 
laisû sawâ` (Surah Âli ’Imrân [3]: 113).

Imam Ibnu Katsir (I, 1969: 397) mengutip sebuah hadis yang 
diriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dalam musnad-nya, yang 
bersumber dari Ibnu Mas’ud. Ketika Rasulullah Saw mengakhirkan salat 
isya, didapat di dalam masjid orang-orang sedang menunggu salat. Beliau 
bersabda, ”Ketahuilah,  sesungguhnya tak ada seorang pun dari penganut 
agama lain yang ingat kepada Allah (salat) di saat malam seperti ini, 
selain kalian.” Maka, turunlah ayat laisû sawâ`... sampai dengan wa l-lâhu 
’alîmun bi l-muttaqîn.

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menegaskan sifat-sifat tercela 
dan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan Ahli Kitab, khususnya 
Yahudi, yang berada di Madinah. Mereka selalu ditimpa kehinaan dan 
kesengsaraan lantaran kekufuran dan kejahatan mereka sendiri. Pada 
ayat-ayat berikut ini, Allah Swt menjelaskan bahwa  Ahli Kitab itu tidak 
semuanya buruk, akan tetapi ada pula yang baik dan terpuji.

Penjelasan Ayat
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Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada go¬longan 
yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka 
(juga) bersujud (salat). (QS Âli ’Imrân [3]: 113)

Qâ`imah artinya lurus, adil, dan tetap berpegang pada kebenaran, 
seperti halnya Abdullah Ibnu Salam ra dan para sahabatnya (Al-Zuhaili, IV, 
1991: 48).

Ayat ini merupakan pengecualian dari ayat sebelumnya, yang 
menerangkan orang-orang Yahudi adalah kaum yang memiliki sifat-sifat 
tercela dan perbuatan buruk, di antaranya kufur pada ayat-ayat Allah dan 
menolak kenabian dan kerasulan Muhammad Saw. Mereka selalu berbuat 
keonaran, fitnah, dan permusuhan sesama umat, bahkan tidak segan-segan 
membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, seperti halnya dilakukan 
kepada baginda Nabi Muhammad Saw, namun tidak berhasil. Akan tetapi, 
perilaku buruk yang mereka miliki itu tidak meliputi semua orang Yahudi. 
Ada juga, di antara mereka, yang beriman walaupun jumlahnya hanya 
sedikit.

Syekh Musthafa Al-Maraghi (IV, 1971: 35-36) menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan ummah adalah segolongan jamaah Yahudi yang 
masuk Islam, seperti Abdullah Ibnu Salam, Tsa’labah Ibnu Sa’id, Usaid Ibnu 
Ubaid, dan teman-teman mereka orang-orang Yahudi dari orang-orang 
Ahli Kitab yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini dijelaskan Ibnu 
Jarir, bersumber dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, maksud al-ummat al-
qâ`imah (umat yang lurus) pada ayat ini adalah umat yang mendapatkan 
petunjuk, bersikukuh pada perintah Allah, sedikit pun tidak bergeming 
untuk meninggalkannya. 

Diriwayatkan dari Qatadah, ia pernah berkata sehubungan dengan 
makna ayat ini. Tidak semua kaum Yahudi itu hancur, tetapi Allah 
menyisakan sebagian dari mereka.

Ayat ini merupakan hujjah/dalil yang menjelaskan bahwa agama 
Allah itu satu, yang disampaikan oleh semua nabi. Orang-orang yang 
memeluknya selalu taat, mengamalkan ajaran agamanya dengan penuh 
ikhlas, serta melakukan amar makruf dan nahi mungkar di antara mereka, 
karenanya mereka termasuk kelompok orang-orang yang saleh.

Ahli Kitab yang telah masuk Islam itu membaca ayat-ayat Al-Quran 
dengan penuh perhatian dan ketekunan. Pada waktu malam hari, di kala 
orang-orang tidur nyenyak, mereka bangun untuk berkomunikasi dengan 
bersujud kepada Allah melaksanakan salat tahajud.

Pada ayat berikutnya, Allah Swt melengkapi kesalehan mereka, 
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sebagaimana firman-Nya,
 

                         

                          

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) 
berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. (QS Âli ’Imrân 
[3]: 114)

M. Quraish Shihab (II, 2011: 228-229) mengomentari terjemahan 
yusâri’ûna  l-khairât, yang kami terjemahkan dengan bersegera 
mengerjakan pelbagai kebajikan. Bukan bersegera kepada (mengerjakan) 
pelbagai kebajikan, seperti sementara banyak orang menerjemahkannya. 

Pilihan kami itu disebabkan ayat ini tidak menggunakan kata ilâ, 
yang artinya menuju ke. Tetapi, ayat ini menggunakan kata fî, yang 
berarti berada di dalam. Ini memberi kesan bahwa sejak semula, mereka 
telah berada dalam koridor atau wadah kebajikan. Mereka berpindah dari 
satu kebajikan pada kebajikan yang lain karena mereka telah berada di 
dalamnya; bukan berada di luar koridor itu. Bila mereka berada di luar 
koridor kebajikan, itu berarti mereka dalam kesalahan yang mengharuskan 
mereka pindah dari sana menuju kebajikan. Tentu saja, bukan ini yang 
dimaksud oleh ayat di atas, karena redaksi yang dipilihnya bukan menuju 
ke.

Pada ayat ini, Allah Swt melengkapi sifat mereka yang terpuji, yakni 
mereka benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari 
akhir dengan sebenar-benarnya iman, tidak dicampuradukkan dengan 
kemusyrikan, kemunafikan,  dan kekufuran. Beriman kepada Allah berarti 
beriman pula kepada rukun-rukun iman lainnya yang wajib diimani seperti, 
di samping beriman kepada Allah dan akhirat, juga beriman kepada 
malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab samawi, kada dan kadar, dan yang 
lainnya, sebagaimana yang ditetapkan ajaran Islam.

Mereka melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Mereka selalu 
berlomba dan selalu berada di barisan terdepan dalam berbuat kebajikan 
dan berbagai amal kesalehan. Oleh karenanya, Allah Swt menyifati mereka 
dengan orang-orang yang saleh, saleh keadaan perilakunya dan baik pula 
amalnya.
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Pada ayat berikutnya, Allah Swt menyatakan pahala amal kebajikan 
mereka sedikit pun tidak akan dihalangi.

 
                          

Dan kebajikan apa pun yang mereka kerjakan, tidak ada yang 
mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa. 
(QS Âli ’Imrân [3]: 115)

Orang-orang Ahli Kitab yang fasik dan munafik, masih tetap 
memprovokasi teman-temannya yang telah beriman dan masuk Islam 
dengan perkataan,”Kalian adalah orang-orang yang merugi karena 
keimanan ini.”

Sehubungan hal tersebut, Allah menurunkan ayat ini sebagai 
bantahan bahwa semua kebajikan yang telah mereka kerjakan, yang telah 
beriman tetap akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Swt. Sedikit pun 
tidak akan dikurangi dan tidak pula akan dihalangi.

Dalam menafsirkan penghujung ayat dan Allah Maha Mengetahui 
orang-orang yang bertakwa, Musthafa Al-Maraghi (IV, 1974: 38) 
menyatakan, ”Allah Swt yang akan membalas amal perbuatan mereka 
sesuai dengan ketulusan niat mereka. Oleh karenanya, barang siapa yang 
imannya benar dan bertakwa kepada-Nya, tentu ia akan mendapatkan 
kebahagiaan.”

Segala apa yang mereka perbuat dari berbagai ketaatan, tentu 
tidak akan disia-siakan. Tidak akan dihilangkan pahalanya di sisi Allah Swt, 
bahkan akan dilipat gandakan. Allah Swt Mahasyukur, Maha Mengetahui 
dengan orang-orang yang bertakwa: sedikit pun tidak akan tersembunyi 
amal kebajikan seseorang, dan tidak pula akan hilang sedikit pun pahala 
orang yang telah berbuat kebajikan.

Hikmah dan Pesan

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dan disimpulkan dari 
pembahasan di atas, yakni:
(1) Di antara orang-orang Yahudi, ada segolongan mereka yang masuk 

Islam. Mereka beriman kepada Allah dengan sebaik-baik keimanan. 
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Mereka membaca Al-Quran Al-Karim penuh dengan ketekunan dan 
melaksanakan salat tahajud di keheningan malam.

(2) Sifat terpuji lainnya, mereka melaksanakan amar makruf dan nahi 
mungkar, dan selalu berada di barisan terdepan dalam berbuat 
kebajikan.

(3) Golongan ini oleh Allah Swt dimasukkan ke dalam golongan orang-
orang yang saleh. Mereka akan mendapatkan balasan yang berlipat 
ganda di akhirat kelak atas amal kebajikannya.

(4) Pahala amal kebajikan seseorang sedikit pun tidak akan berkurang, 
bahkan berlipat ganda. Allah Swt Maha Mengetahui orang-orang 
yang beriman dan bertakwa kepada-Nya.

***
 

Hilangnya Amal Orang Kafir pada Hari Kiamat (Ayat 116-117)

 
                          

                               

                          

                             

(116) Sesungguhnya orang-orang ka r, baik harta maupun anak-anak 
mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni 
neraka, (dan) mereka kekal di dalamnya; (117) Perumpamaan harta 
yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, ibarat angin yang 
mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa tanaman (milik) suatu 
kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak 
menzalimi mereka, tetapi mereka yang men¬zalimi diri sendiri. (QS Âli 
’Imrân [3]: 116-117)
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Latar dan Konteks

Pada ayat sebelumnya, Allah Swt  menerangkan bahwa di antara 
Ahli Kitab ada yang beriman kepada-Nya dan hari Akhir. Mereka selalu 
berbuat kebajikan dengan selalu berharap mendapatkan rida Allah Swt di 
dunia dan di akhirat. Allah pun mengabulkannya. Mereka termasuk orang-
orang saleh yang akan mendapatkan imbalan kenikmatan. 

Pada ayat ini, Allah Swt menegaskan bahwa orang-orang Ahli 
Kitab yang tidak mau beriman, tetap mempertahankan kefasikan 
dan kekufurannya, semua amal mereka, meski menurut pandangan 
kemanusiaan baik, tetap tidak akan memberikan manfaat sedikit pun, 
dan tidak akan bisa sama sekali menghalangi azab yang akan ditimpakan 
kepada mereka atas kefasikan dan kekufurannya.

Penjelasan Ayat
 

                           
                      

Sesungguhnya orang-orang ka r, baik harta maupun anak-anak mereka, 
sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, 
(dan) mereka kekal di dalamnya. (QS Âli ’Imrân [3]: 116)

Allah Swt memberitakan bahwa amal perbuatan orang-orang kafir, 
seperti orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik 
pada hari kiamat nanti tidak ada gunanya. Mereka  bermegah-megahan 
dengan harta kekayaan, mencerca dan merendahkan martabat Nabi Saw 
dan para sahabatnya. Mereka berkata, ”Kalaulah Muhammad dan para 
pengikutnya itu orang yang benar dan dapat dipercaya, kenapa mereka 
hidupnya dalam kemiskinan dan kemelaratan. Sedangkan kehidupan kami 
jauh lebih bahagia dengan berlimpah ruahnya kekayaan dan banyak anak.” 

Ucapan mereka tersebut diabadikan dalam Surah Saba’ (34): 35, 
dan mereka berkata, ”Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak 
(daripada kamu) dan kami tidak akan diazab.” Mereka selalu membanggakan 
hal ini kepada orang-orang Muslim, agar mereka bisa kembali menjadi kafir 
mengikuti agama nenek moyang mereka.

Sebagai jawaban atas tantangan dan hinaan yang mereka lontarkan 
kepada Nabi Saw dan para pengikutnya, bahwa harta kekayaan yang 
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berlimpah ruah penuh dengan gemerlap keduniaan serta anak-anak 
mereka, sama sekali tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari siksa 
api neraka di akhirat kelak.

Disebutkannya harta dan anak-anak, karena pada umumnya 
manusia memertahankan diri dari bencana adalah dengan harta, dan 
meminta pertolongan yang paling terdekat selain dirinya adalah anak yang 
memiliki nasab dengan dirinya. Demikian komentar Wahbah Al-Zuhaili (IV, 
1991: 51). Ayat-ayat yang mengarah pada hal tersebut cukup banyak, di 
antaranya: 

Surah Al-Baqarah (2): 48, Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) 
tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun ....

Surah Al-Syu’arâ` (26): 88, (yaitu) pada hari (ketika) harta dan 
anak-anak tidak berguna

Surah Âli ’Imrân (3): 91, Sungguh, orang-orang yang ka r dan mati 
dalam keka ran, tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara 
mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak 
menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab 
yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Allah Swt memberikan perumpamaan harta yang dilimpahkan 
mereka sebagai mana pada ayat berikut ini,

 
                         

                           

            

Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia 
ini, ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa 
tanaman (milik) suatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu 
merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang men-zalimi 
diri sendiri. (QS Âli ’Imrân [3]: 117)

Shirrun, menurut Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan 
Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, adalah dingin yang sangat 
mencekam. (Al-Syaukani, I, t.t.: 375).

Dzalamû anfusahum, menganiaya diri mereka sendiri, karena 
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kekafiran, kefasikan, dan kemunafikan yang mereka perbuat.
Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan, tidak ubahnya 

bagaikan angin yang mengandung hawa sangat dingin, berhembus sangat 
kencang memporak-porandakan segala tanaman dan seluruh benda yang 
berada di hadapannya. Pemilik tanaman itu tidak  mendapatkan hasilnya 
sedikit pun.

Orang-orang kafir, secara lahiriyah, telah menafkahkan hartanya 
untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan, jembatan, benteng 
pertahanan, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan kepentingan umum 
lainnya. Mereka berharap di akhirat kelak nanti mereka akan mendapatkan 
pahala dari Allah dan dapat menolong dari siksa yang sangat menyedihkan. 
Namun, harapan itu sangat jauh dari kenyataan, karena amal baik tanpa 
diikat dengan keimanan dan akidah yang benar akan sia-sia, bagaikan 
debu yang berterbangan. 

Ini, sebagaimana firman Allah Swt pada Surah Al-Furqân (25): 23, 
Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami 
akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.

Dan rman-Nya pula pada Surah Al-Nûr (24): 39, Dan orang-orang yang 
ka r, perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah yang datar, yang 
disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi 
tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah baginya. Lalu Allah 
memberikan kepadanya perhitungan (amal-amal) dengan sempurna, dan 
Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Pada penghujung ayat, Allah Swt menegaskan, Dia sekali-kali tidak 
berbuat aniaya terhadap diri mereka dengan menghapuskan kemanfaatan 
bagi infak mereka. Namun, mereka sendirilah yang berbuat aniaya terhadap 
dirinya sendiri. Mereka telah membelanjakan harta kekayaannya bukan di 
jalan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, melainkan di jalan hawa 
nafsu. Mereka pamrih akan pujian manusia, bahkan membelanjakannya di 
jalan setan dengan menghalang-halangi dakwah Islam, dan memprovokasi 
kaum Muslimin agar jauh dari ajaran agamanya.

Syaikh Musthafa Al-Maraghi (IV, 1971: 41-42) mengomentari, ayat 
ini diturunkan berkenaan dengan harta kekayaan yang telah dibelanjakan 
penduduk Mekah, atau yang telah dibelanjakan orang-orang Yahudi 
Madinah dalam rangka memusuhi Nabi Saw dan menghalang-halangi 
tegaknya agama Islam. Apa yang mereka pilih sudah menjadi keputusan 
mereka sendiri. Namun, apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak 
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membahayakan Nabi Saw dan para pengikutnya. Perilaku mereka itu 
bahkan menjadi penyebab keberhasilan Nabi dan pengikutnya.

Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal-hal 
yang telah dibelanjakan oleh kaum munafik di jalan kebajikan dengan 
tujuan karena pujian. Dikatakan pula bahwa perumpamaan ini cocok 
bagi orang-orang kafir yang menginfakkan hartanya di jalan kebaikan, 
dengan harapan dapat imbalan kebaikan serupa. Padahal, syarat utama 
untuk mendapatkan imbalan pahala adalah iman. Dengan demikian, 
pada kenyataannya mereka telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. 
Mereka mengabaikan akal pikirannya yang sehat dalam menggunakan 
alasan pada hal-hal yang telah jelas aturannya. Mereka tetap bersikeras 
berada dalam kekufuran dan kemungkaran, setelah tampak jelas dalil-dalil 
yang nyata di depan mata mereka.

Hikmah dan Pesan

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dan disimpulkan dari 
pembahasan di atas, yaitu:
(1) Segala amal kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di 

dunia ini, sama sekali tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah 
Swt. Demikian pula, harta kekayaan yang bertumpuk dan anak-anak 
mereka yang telah dibesarkannya, di akhirat nanti, sama sekali tidak 
akan bisa menolong mereka dari  panasnya siksa api neraka.

(2) Syarat utama dapat diterimanya suatu amal kebajikan di sisi Allah 
Swt dengan imbalan pahala dari-Nya adalah iman dan akidah yang 
benar.

(3) Amal kebajikan yang dilakukan orang kafir laksana angin badai yang 
sangat dingin meluluh-lantahkan semua tetanaman, sehingga tidak 
memberikan keuntungan dan kemaslahatan bagi pemiliknya.

***
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Larangan Menaruh Kepercayaan dan Mengumbar Rahasia Kepada 
Orang-Orang Kafir (Ayat 118-120)

 
                             

                                  

                               

                                 

                          

                            

                            

           

         

(118) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan 
teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman 
kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan 
kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata 
kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka 
lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), 
jika kamu mengerti; (119) Beginilah kamu! Kamu menyukai mereka, 
padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua 
kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, “Kami beriman,” 
dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah 
dan benci kepadamu. Katakanlah, “Matilah kamu karena kemarahanmu 
itu!” Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati; (120) Jika kamu 
memperoleh kebaikan, (niscaya) mereka bersedih hati, tetapi jika kamu 
tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan 
bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. 
Sungguh, Allah Maha Meliputi segala apa yang mereka kerjakan. (QS Âli 
’Imrân [3]: 118-120)
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Latar dan Konteks

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Thabari dan Ibnu Ishak, yang 
diterima dari Ibnu Abbas. Sekelompok laki-laki Muslim menjalin hubungan 
dengan orang-orang Yahudi,  kemudian di antara mereka terjalin ikatan 
ketetanggaan dan ikatan perjanjian pada saat mereka masih jahiliyah. 
Berdasarkan peristiwa ini, maka Allah Swt menurunkan wahyu, yang isinya 
melarang keintiman ikatan persahabatan dengan mereka, dalam rangka 
menghindari fitnah. Turunlah ayat, Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu 
(seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-
hentinya menyusahkan kamu.... (QS Âli ’Imrân [3]: 118). Hadis  seperti ini 
juga diriwayatkan oleh Mujahid.

Ayat sebelumnya menerangkan sifat-sifat orang-orang kafir dari Ahli 
Kitab dan kaum musyrikin serta penjelasan tentang ancaman azab kepada 
mereka di akhirat. Kemudian, juga mengungkapkan keadaan orang-orang 
beriman dan pahala yang akan mereka peroleh.

Adapun ayat ini menjelaskan peringatan tentang ikatan pertemanan 
dan  kepercayaan yang mendalam kepada orang-orang kafir. Perbuatan 
seperti itu akan menguak rahasia dan membuka kondisi (kelemahan) umat 
Islam yang semestinya ditutupi, demi suatu kemaslahatan. Perlakuan 
seperti itu juga menyakiti perasaan umat Islam. Peringatan dan larangan 
Allah Swt dituntunkan, semata-mata demi kebaikan dan kehati-hatian 
dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Keadaan setiap umat  
pada umumnya tidak akan merasa nyaman apabila terkuak rahasianya, 
kecuali orang-orang tertentu saja yang tidak ambil peduli. Untuk itu, 
tidak dibenarkan adanya kaitan kekerabatan, pertemanan, perjanjian, 
ketetanggaan, kekeluargaan, dan keturunan, menjadi sebab terjadinya 
jalinan yang intim dan kepercayaan yang mendalam dengan musuh.

Penjelasan Ayat
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman 
orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman 
kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan 
kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata 
kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka 
lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), 
jika kamu mengerti. (QS Âli ’Imrân [3]: 118)

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dilarang 
untuk mengangkat orang-orang kafir dari Yahudi, Nasrani, dan munafikin 
menjadi teman kepercayaan dan sahabat yang intim sebagai teman curah 
pendapat. Perbuatan seperti  itu akan menjadikan orang-orang beriman  
mengungkapkan rahasia dan pernak-pernik kelemahannya. Larangan 
seperti ini dilakukan karena  beberapa sebab:

Pertama, orang-orang kafir itu tidak akan mengurangi sedikit pun 
kemudaratan dan persoalan orang-orang beriman. 

Kedua, justru hati kecil mereka selalu mengharapkan kemadaratan, 
kesulitan, dan kehancuran untuk agama dan kehidupan dunia orang-orang 
Islam.

Ketiga, kalau dicermati dengan baik, sebenarnya mereka 
memerlihatkan permusuhan dan  kebencian yang terpancar dari mimik 
dan tutur kata mereka dengan cara mendustakan kitab dan agama Islam.

Keempat, sebenarnya apa-apa yang disembunyikan di dalam hati 
mereka dalam bentuk  kebencian, iri, dengki, dan permusuhan dengan 
Islam dan pengikutnya lebih besar dan lebih dahsyat dari apa-apa yang 
mereka tampakkan.

Larangan yang senada diturunkan Allah Swt seperti pada ayat di 
atas jumlahnya cukup banyak. Sebagaimana diterangkan pada QS  Al-
Mumtahanah (60): 8-9, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan 
berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan 
agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya 
melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang 
memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kam¬pung 
halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa 
men¬jadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Ayat di atas, menurut Sayid Quthub (I, 1973: 452), berkaitan 
dengan sifat Ahli Kitab yang berada di Madinah pada awal Hijrah. Mereka 
terlihat menyembunyikan ketidaksukaannya yang kuat kepada Islam dan 
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kaum Muslimin. Mereka menyembunyikan di dalam hati niat jahat dan 
makar. Pada waktu itu, sebagian kaum Muslimin masih mudah tertipu oleh 
musuh-musuh Allah Swt. Mereka masih menjalin keakraban dan kasih 
sayang dengan musuh-musuh Allah Swt, masih merasa nyaman dengan 
rahasia-rahasia umat Islam yang diumbar kepada mereka.

 Kemudian mengambil teman kepercayaan dan sahabat karib 
dari kalangan mereka: kaum Muslimin tidak merasa khawatir dengan 
mengalirnya rahasia ke dalam kelompok mereka (musuh-musuh Allah). 
Ayat ini turun sebagai peringatan dan penjelasan yang sebenarnya tentang 
hakikat yang tersembunyi di dalam hati mereka. Hal ini dimaksudkan agar 
orang-orang beriman menyadari tipu muslihat dan makar yang dimainkan 
musuh-musuhnya secara alami. Bahwasanya perilaku yang mereka 
tunjukkan kepada kaum Muslimin, tidak akan menghilangkan kebencian 
dan ketidaksukaan mereka. Ini adalah fakta hakiki yang akan terjadi 
sepanjang masa, tidak hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa sejarah 
tertentu saja. Di sinilah Allah Swt menurunkan penjelasan dan keterangan 
yang sebenar-benarnya agar kaum Muslimin mengambil pelajaran dan 
berhati-hati.

Akan tetapi, apabila para tokoh dan pemimpin Islam merasa aman 
dan tentram  menjalin persahabatan dan kepercayaan dengan mereka, 
diperbolehkan untuk menolong, sebagaimana terjadi  pada orang-
orang Yahudi  yang membantu orang-orang Islam pada saat memasuki 
Andalusia. Demikian juga terjadi pada orang-orang Nasrani Qibthi yang 
membantu pasukan Islam pada saat memasuki Mesir. Dalam situasi seperti 
itu, diperbolehkan mengangkat mereka sebagai pegawai negara Islam. 
Ini, sebagaimana dilakukan Umar Ibnu Khaththab, mengangkat pegawai 
kantornya dari bangsa Romawi. Langkah Umar Ibnu Khaththab ini diikuti  
oleh para khalifah setelahnya.  Pada saat Dinasti Abasiyah, mereka 
mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pejabat negara. 
Pada zaman Dinasti Turki Utsmani mengangkat banyak duta besar mereka 
dari golongan Nasrani.
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Beginilah kamu! Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak 
menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka 
berjumpa kamu, mereka berkata, “Kami beriman,” dan apabila mereka 
menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci 
kepadamu. Katakanlah, “Matilah kamu karena kemarahanmu itu!” 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati. (QS Âli ’Imrân [3]: 119)

Al-Quran kembali mengingatkan orang-orang beriman dengan 
pesan yang bermakna (seolah-olah) begini, “Sungguh telah Kami jelaskan 
dan perlihatkan kepada kalian (orang-orang beriman) berbagai bukti dan 
pelajaran yang menunjukkan kalian kepada kebaikan, dan menuntun 
kalian kepada jalan yang sama (Tauhidullah). Jika demikian, hendaknya 
kalian mengetahui berbagai hakikat yang mendesak perlunya menjauhi 
musuh dan  berwali (makmum) kepada mereka.”

Al-Quran menekankan peringatannya terdahulu, yaitu menjadikan 
musuh sebagai teman kepercayaan dan sandaran, disebabkan oleh 
tiga alasan lain. Alasan-alasan itu menjadi sebab dilarangnya menaruh 
kecintaan, persahabatan, dan sandaran kepercayaan kepada mereka, 
yaitu: 

Pertama, orang-orang beriman mencintai orang-orang kafir, padahal 
mereka menaruh kebencian dan permusuhan; 

Kedua, orang-orang beriman mengimani kitab-kitab samawi 
termasuk kitab mereka, membenarkan setiap nabi dan rasul, termasuk 
nabi dan rasul mereka, sementara itu justru mereka menentang Kitab dan 
Nabi Islam; 

Ketiga, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, 
mereka memerlihatkan kelembutan karena takut, bahkan kadang berkata, 
“Kami beriman dan membenarkan apa-apa yang dibawa Muhammad Saw.” 
Akan tetapi, apabila mereka kembali kepada kaumnya dan pemimpin 
mereka, mereka memerlihatkan: kebencian, permusuhan, penyesalan, sakit 
hati, dan menggigit ujung jari, lantaran marah bercampur benci terhadap 
kamu. Menggigit ujung jari adalah lambang kebencian, penyesalan, dan 
amarah. Alasan-alasan itu menjadi sebab dilarangnya menaruh kecintaan, 
persahabatan, dan sandaran kepercayaan kepada mereka.“

Oleh sebab itu, orang-orang beriman tidak dibenarkan untuk 
memercayai kepada orang munafik dan kafir. Di dalam larangan itu tersirat 
celaan  yang besar: mereka tetap di dalam kebatilannya, sementara diberi 
kesempatan untuk merampas hak orang-orang beriman. Kondisi mereka, 
menurut Zamakhsyari, seperti yang diungkapkan di  dalam QS Al-Nisâ` 
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(4): 104, Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka 
(musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka 
pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan, sedang 
kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka 
harapkan. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Allah Swt memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk berkata kepada 
mereka, yang seolah-olah berbunyi seperti ini, “Wahai orang-orang kafir, 
matilah kalian dengan amarah kalian, sesungguhnya Allah Swt.  Maha 
Mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam hati. Sekalipun kalian benci 
dan marah kepada orang-orang beriman, ketahuilah bahwa sesungguhnya 
Allah Swt melengkapi nikmat-Nya kepada orang-orang yang beriman dan 
menyempurnakan agama-Nya. Dia akan selalu membela agama-Nya, 
menjaga wahyu-Nya,  memuliakan orang-orang yang beriman kepada-
Nya. Maka, matilah kalian dengan  amarah dan kebencian. Allah Swt Maha  
Mengetahui apa-apa yang membersit dari hati kecil (dhâmir) kalian, serta 
hakikat rahasia, kebencian, hasad, dan amarah kalian kepada orang-orang 
beriman. Dia pun akan membalas di dunia dengan memerlihatkan kegagalan 
apa-apa yang kalian harapkan. Adapun di akhirat telah disediakan azab 
yang pedih. Kalian akan dipanggang oleh api neraka, kekal di dalamnya,  
tidak ada keringanan dan jalan keluar bagi kalian darinya.”

Allah Swt  menjelaskan keadaan yang menunjukkan akan 
permusuhan sengit mereka  kepada orang-orang beriman. Apabila orang-
orang beriman memeroleh kenikmatan atau karunia, baik dalam bentuk 
materi, pertolongan, kekuatan, dukungan maupun kemuliaan, orang-
orang munafik merasa sakit hati. Sebaliknya, apabila orang-orang beriman 
tertimpa ujian, seperti  kemarau dan dikalahkan musuh, mereka bersuka 
cita. Terdapat pengungkapan Al-Quran yang mengetengahkan dua  kata 
yang berlawanan makna, yaitu memeroleh kebaikan dan ditimpa kejelekan. 
Artinya, orang-orang munafik merasa sakit tatkala orang-orang beriman 
memeroleh kebaikan, dan tidak bergembira hingga orang-orang beriman 
ditimpa kejelekan.

 
             

               

Jika kamu memperoleh kebaikan, (niscaya) mereka bersedih hati, tetapi 
jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu 
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bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan 
kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha Meliputi segala apa yang mereka 
kerjakan. (QS Âli ’Imrân [3]: 120)

Allah Swt  menuntun orang-orang beriman  untuk  mengatasi setiap 
ujian dengan tepat,  menunjuki pada keselamatan dari setiap bentuk 
kejelekan yang menimpa dan tipu muslihat musuh, dengan cara bersabar, 
bertakwa, dan  bertawakal kepada Allah Swt. Sikap mental seperti ini harus 
selalu melekat di dalam menghadapi musuh, tiada daya dan kekuatan 
kecuali dari sisi-Nya. Dia-lah yang apabila menghendaki sesuatu jadi, maka 
jadilah ia, dan apabila tidak menghendaki sesuatu, maka tidak akan jadi.  
Tidak akan terwujud sesuatu kecuali dengan ketetapan dan kehendak-Nya. 
Maka, barang siapa bertakwa kepada-Nya, akan dipenuhi kebutuhannya.

Apabila mereka bersabar dalam menunaikan kewajiban syarak dan 
menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Swt, maka tipu muslihat dan makar 
orang kafir tidak membahayakan sedikit pun bagi orang-orang beriman. 
Perhatikan firman Allah Swt  QS Al-Thalâq (65): 2-3, ... Barang siapa 
bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. 
Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan 
barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, 
Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Allah Swt Maha Mengetahui, dan ilmu-Nya meliputi seluruh amal 
perbuatan yang dilakukan dua golongan itu (kafir dan Mukmin). Dia-lah 
yang  mengungkap tipu muslihat musuh dan rahasia mereka, menghapus 
amal perbuatan dan mengembalikan mereka kepada keadaan semula 
(jahiliyah), serta akan membalas perbuatan mereka. Dia pula Maha 
Mengetahui perilaku orang-orang beriman yang senantiasa memohon 
pertolongan dengan penuh kesabaran dan berpegang teguh kepada 
ketakwaan. Sikap mental seperti inilah yang menjadi syarat dalam 
memeroleh keberhasilan dan kemenangan terhadap musuh.

Hikmah dan Pesan

Ayat 118 QS Âli ’Imrân (3) di atas mengisyaratkan tentang 
“Pengangkatan teman kepercayaan” yang berimplikasi pada empat hal:
(1) Penegasan larangan bergantung kepada orang-orang kafir. 
(2) Larangan orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir dan 

Yahudi sebagai teman curah pendapat dalam memutuskan hal-hal 
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penting,  serta larangan untuk bersandar  dalam urusan-urusan 
negara yang strategis kepada mereka. Akan tetapi, mengangkat 
mereka sebagai tenaga administrasi dalam pekerjaan kehakiman 
yang tidak ada kewenangan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan 
negara, sebagaimana dilakukan oleh para pemimpin negara Islam 
setelah Rasulullah Saw wafat, maka tidak dilarang. 

(3) Makna ayat yang menyebutkan min dûnikum (selain dari golongan 
kalian) dalam kaitan dengan teman kepercayaan (bithânatan) 
adalah larangan mengangkat teman kepercayaan yang diambil dari 
golongan non-Muslim. 

(4) Mengangkat musuh  sebagai kawan kepercayaan dilarang. 
(5) Tuntunan kepada orang-orang beriman untuk bersabar dalam 

menghadapi setiap kesulitan, kepatuhan di dalam menunaikan 
perintah-perintah Allah, dan berpegang teguh pada ketakwaan di 
dalam menjauhi larang-larangan-Nya. Apabila orang-orang beriman 
berpegang teguh pada kesabaran dan ketakwaan dengan sepenuh 
hati, maka tipu muslihat dan makar musuh sedikit pun tidak akan 
membahayakannya.

***
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Kegagalan Perang Uhud dan Cermin Kesuksesan Perang Badar 
(Ayat 121-129)

 
              

                          

                            

                            

                         

          
                             

                         

                          

                            
                            

(121) Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berangkat pada pagi 
hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman 
pada pos-pos pertempuran. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui; 
(122) ketika dua golongan dari pihak kamu  ingin (mundur) karena takut, 
padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada 
Allah saja orang-orang mukmin bertawakal; (123) Dan sungguh, Allah 
telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan 
lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukuri-Nya; 
(124) (Ingatlah), ketika engkau (Muhammad) mengatakan kepada orang-
orang beriman, “Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu 
kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?”; (125) 
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“Ya” (cukup). Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang 
menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan lima 
ribu malaikat yang memakai tanda; (126) Dan Allah tidak menjadikannya 
(pemberian bala-bantuan itu) melainkan sebagai kabar gembira bagi 
(kemenangan)mu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada 
kemenangan itu, selain dari Allah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana; (127) 
(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan) adalah 
untuk membinasakan segolongan orang ka r, atau untuk menjadikan 
mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apa pun; (128) 
Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima tobat 
mereka, atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang 
zalim; (129) Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan mengazab siapa 
yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS 
Âli ’Imrân [3]: 121-129)

Latar dan Konteks

Abu  Hatim dan Abu Ya’la meriwayatkan peristiwa perang Uhud 
yang diterima dari Al-Miswar Ibnu Makhramah. Aku memohon kepada 
Abdurrahman Ibnu Auf, pamanku, “Ceritakanlah kepadaku tentang kisah 
perang Uhud.” 

Ia menjawab, “Bacalah setelah ayat seratus dua puluh dari Surah Âli 
’Imrân, maka akan engkau dapatkan kisah kami (tentang perang Uhud), 
yaitu, Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berangkat pada pagi 
hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman 
pada pos-pos pertempuran, sampai pada, Kemudian setelah kamu ditimpa 
kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu (berupa) kantuk 
yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah 
dicemaskan oleh diri mereka sendiri.... (QS Âli ’Imrân [3]:154)

Sebab turun ayat ini, menurut Ahmad dan Muslim yang diterima 
dari Anas, terkait dengan Nabi Saw yang pada saat perang Uhud terluka 
gusinya dan tergores kepalanya, hingga menetes darah pada wajahnya. 
Beliau berkata, “Bagaimana mungkin  kaum  yang telah melukai Nabinya 
itu akan selamat, sedangkan dia berdoa kepada Tuhannya?”

Allah Swt kemudian menurunkan ayat, laisa laka mina l-amri syaiun, 
Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.

Sementara itu, Ahmad dan Al-Bukhari meriwayatkan hadis lain, 
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yang diterima dari Ibnu Umar. Aku mendengar Rasulullah Saw berdoa, 
“Ya Allah celakakanlah fulan, ya Allah celakakanlah Al-Harits Ibnu Hisyam, 
ya Allah celakakanlah Suhail Ibnu Amr, ya Allah celakakanlah Sufyan Ibnu 
Umayyah. Setelah itu, turunlah ayat laisa laka mina l-amri syaiun…., Tak 
ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.... Dalam 
Hadis riwayat Al-Bukhari, yang diterima dari Abu Hurairah, dinyatakan, 
“Kemudian orang-orang yang disebutkan Nabi itu dimohonkan ampunan 
atas mereka seluruhnya” (Al-Zuhaili, IV, 1991:  64).

Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatukan keterangan dua hadis di atas 
bahwa Nabi Saw berdoa sebagaimana disebutkan di atas pada saat 
salat, setelah terjadi perang Uhud. Maka, turunlah ayat yang merespons 
keterangan dua hadis di atas.

Pada ayat sebelumnya, Allah Swt  melarang orang-orang beriman 
mengangkat teman kepercayaan dari kelompok pendurhaka. Hal ini pernah 
dialami umat Islam dalam berbagai  perisitiwa perang yang terjadi di medan 
pertempuran, yaitu keinginan sekelompok orang untuk berbelot. Pada 
perang Uhud, misalnya, ada dua kelompok yang berkeinginan membelot 
(Bani Harits dan Bani Salmah). Ini disebabkan intrik kaum munafikin yang 
dipimpin Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul. 

Ayat selanjutnya turun berkaitan dengan peristiwa perang Uhud dan 
Badar.  Perhatikan keterangan dari Al-Syaikhani, yang diterima dari Jabir: 
“Pada kami turun ayat, Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) 
karena takut (QS Âli ’Imrân [3]: 122). Dua golongan dari kami itu adalah 
Bani Harits dan Bani Salmah. Maka, kami merasa senang dengan turunnya 
ayat ini, sehingga Allah Swt menyebutkan,  padahal Allah adalah penolong 
bagi kedua golongan itu.

Ayat-ayat yang akan dibahas adalah ayat-ayat yang berkaitan 
dengan perang Uhud. Jumlah keseluruhannya adalah 60 ayat, dari ayat 
121 s.d. 180.  Di sela-sela keterangan tentang perang Uhud,  pada sisi 
yang berbeda, Allah Swt  mengungkapkan tentang perang Badar. Hal 
ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang beriman tentang 
kenikmatan Allah Swt pada mereka, berupa pertolongan dan kemenangan 
pada saat perang Badar, padahal jumlah mereka sedikit.

Penjelasan Ayat
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Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berangkat pada pagi hari 
meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada 
pos-pos pertempuran. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Âli 
’Imrân [3]: 121)

Ayat  di atas mengingatkan Nabi Saw pada saat berangkat menuju 
medan perang Uhud pada Sabtu, 7 Syawwal tahun ketiga Hijrah. Pada saat 
itu, Nabi Saw memobilisasi dan menyiagakan pasukan kaum Muslimin, 
menempatkan sekelompok pasukan pemanah di atas bukit,  yang lainnya 
di sebelah kanan dan kiri. Pasukan berkuda ditempatkan di lokasi yang 
khusus.

Allah Swt  Maha Mengetahui atas apa-apa yang dikatakan orang-
orang beriman dalam musyawarah mereka. Ada yang mengatakan, 
”Janganlah kalian pergi menghadapi mereka, dan tetaplah menetap di 
Madinah sampai mereka (musuh)  memasuki wilayah kita (Madinah).”  
Atau, orang yang mengatakan, “Lebih baik kita keluar sampai bertemu 
dengan mereka di luar Madinah.”  Allah Swt Maha Mengetahui setiap niat 
dan perbuatan hamba-Nya yang ikhlas sekalipun salah; atau orang-orang 
yang berbuat kemunafikan sekalipun benar, seperti Abdullah Ibnu Ubai 
dan jamaah kaum munafikin.

 
                          

         

Ketika dua golongan dari pihak kamu  ingin (mundur) karena takut, padahal 
Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja 
orang-orang mukmin bertawakal. (QS Âli ‘Imrân [3]: 122)

Sesungguhnya, Allah Swt juga Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui tatkala sepertiga dari kelompok kaum Anshar, dari kalangan 
Bani Salamah (Bani Aus)  dan Bani Haritsah (Bani Khazraj),  berkeinginan 
keluar dari pasukan Muslimin. Mereka merasa takut dan kecil hati untuk 
bertempur, dan tidak keluar untuk berperang setelah melihat kaum 
munafikin membelot. 

Akan tetapi, Allah Swt  menjadi wali (pelindung) urusan kedua 
kelompok itu disebabkan kejujuran iman mereka. Allah Swt  melindungi 
mereka dari sifat  hina dan  pengecut, serta memelihara mereka dari 
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rasa takut dan lari dari medan laga. Keinginan (niat) belum dihitung pada 
perilaku maksiat, dengan dasar firman Allah Swt pada ayat tersebut, 
padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu, kepada 
Allah saja hendaknya orang-orang Mukmin bertawakal, berteguh hati, dan 
bergantung pada  kekuatan-Nya; bukan pada kekuatan dan pertolongan 
diri mereka sendiri.  

Pertolongan Allah Swt tersebut akan datang setelah pasukan 
itu memiliki perlengkapan diri sebaik-baiknya, persiapan sematang-
matangnya, pengerahan pasukan dan persenjataan yang memadai. 
Manusia diperintahkan untuk membekali diri dengan sebab (kemenangan), 
kemudian menyerahkan hasil dan akhir segalanya kepada Allah Swt. Dia-
lah yang akan menolong golongan kecil orang beriman dari gempuran 
kelompok besar orang kafir, sebagaimana pertolongan pada perang Badar.

Perang Uhud

Kaum musyrikin bertambah marah dan benci kepada orang-orang 
Islam setelah perang Badar. Abu Sufyan (tokoh Quraisy) memobilisasi 
kekuatan kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah Saw. Mereka 
mengumpulkan harta benda untuk perbekalan dan peralatan perang, 
merekrut pasukan tempur yang terlatih. Maka, terkumpullah tiga ribu 
pasukan. Tujuh ratus orang berbaju besi (pakaian anti-senjata), dan dua 
ratus pasukan berkuda di bawah komando Sufyan Ibnu Umayyah. 

Nabi Saw kemudian menyelenggarakan rapat dan musyawarah 
dengan para sahabat. Orangtua-orangtua, yang di dalamnya terdapat 
Abdullah Ibnu Abu Za’im, seorang munafik tokoh Yahudi Madinah, 
mengusulkan agar pertempuran disiapkan di  kota Madinah, sehingga 
pertempuran bisa dilakukan dari jalan-jalan.  Nabi Saw  menyetujui 
pendapat itu. 

Akan tetapi,  kaum muda yang didukung sekelompok laki-laki yang 
tidak ikut perang Badar, mengusulkan, “Wahai Rasulullah Saw,  marilah 
keluar bersama kami untuk menyongsong musuh kita, jangan sampai 
terkesan bahwa kita lemah dan takut  terhadap mereka.”

Mereka semua tetap berkumpul bersama Rasulullah Saw, hingga 
beliau  menimbang-nimbang, tergerak dan menyepakati  pendapat untuk 
bertempur di luar kota  Madinah.  

Orang-orang yang tidak sepakat, dan mengkritik pendapat untuk 
bertempur di luar kota, merasa menyesal. Mereka berkata, “Kami kecewa 
terhadap sikapmu ya Rasulullah? Itu bukan pendapat kami, jika engkau 
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tetap suka kepada kami, hendaknya engkau memilih pertahanan kota. 
Allah Swt pun akan menyejahterakanmu.”

Rasulullah Saw menjawab, “Tidak selayaknya bagi seorang Nabi 
melepas kembali baju perang (dari besi) yang telah dikenakan untuk terjun 
ke medan tempur dalam membela umatnya.” 

Maka, keluarlah seribu orang atau sembilan ratus orang untuk 
bertempur. Seratus orang berpakaian baju besi dengan dua penunggang 
kuda (kavaleri) saja. Sampailah pasukan itu di lembah Gunung Uhud, yang 
berjarak sekitar 3 km dari Selatan kota Madinah, pada Sabtu, 7 Syawwal, 
tahun ketiga Hijrah. Setiba di lembah Uhud, Rasulullah Saw menerapkan 
strategi perangnya. Secara khusus, pasukan pemanah, yang berjumlah 
lima puluh orang, ditempatkan di atas bukit yang dipimpin Abdullah Ibnu 
Jabir. Nabi Saw bersabda, “Siagalah dengan panah-panah kalian, baik kita 
dalam posisi menang maupun kalah.”

 Dalam Sirah ibnu Hisyam disebutkan, “Hujanilah pasukan berkuda 
musuh dengan anak panah, jangan tinggalkan posisi itu, baik kita menang 
maupun kalah.” 

Dalam kitab Zâdu l-Ma’âd disebutkan, “Bertahanlah terus di 
markas itu, jangan berpencar, sekalipun andaikata terlihat seekor burung 
menyambar salah seorang pasukan.“ 

Bendera Rasulullah Saw dibawa oleh Mush’ab Ibnu Umair, didampingi 
Zubair Ibnu Awwam dan Mundzir Ibnu Amr. Pasukan musuh diapit  Khalid 
Ibnu Walid di sebelah kanan, dan Ikrimah Ibnu Abu Jahal di sebelah kiri, 
sedangkan bendera dipegang Thalhah Ibnu Abu Thalhah dari Bani Abdi 
Al-Dar. Pasukan pemanah mereka berjumlah seratus orang, di bawah 
komando Abdullah Ibnu Abu Rabi’ah.  

Tokoh kaum munafikin, yang keluar bersama tiga ratus orang, 
membelot. Mereka berkata kepada kelompoknya, “Apakah kalian 
akan menentangku kemudian mengikuti ajakan para pemuda (untuk 
bertempur)?” 

Inilah makna ayat pada QS Âli ’Imrân (3): 167, Dan untuk menguji 
orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, “Marilah berperang 
di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu).” Mereka berkata, “Sekiranya 
kami mengetahui (bagaimana cara) berperang, tentulah kami mengikuti 
kamu. 

Ucapan ini ditujukan kepada Nabi dan para sahabat sebagai ejekan. 
Mereka memandang Nabi tidak tahu taktik berperang, sebab melakukan 
peperangan ketika jumlah kaum Muslimin sedikit. 
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Sementara itu, Bani Salamah dan Bani Haritsah dari kelompok 
Anshar hampir-hampir tidak ikut berangkat ke bukit Uhud. Akan tetapi, 
setelah Allah Swt meneguhkan hati mereka, maka berangkatlah mereka 
ke medan tempur. Inilah makna dari firman Allah Swt  QS Âli ’Imrân (3): 
122, Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin (mundur) karena takut, 
padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada 
Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Pasukan yang tertinggal bersama Rasulullah hanya tujuh ratus orang, 
setelah keluarnya kelompok kaum munafikin dari barisan dan membelot. 

Pada saat terjadi pertempuran, Hindun Ibnu Utbah (istri Abu Sufyan) 
menyemangati pasukan musyrikin Quraisy dengan menabuh genderang, 
sambil berjalan di belakang barisan pasukaan. Dari pihak Muslimin, 
tampillah Abu Dujanah dengan mengambil pedang dari Rasulullah Saw 
dan bersumpah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidaklah 
tersisa siapa pun yang dihadapinya kecuali ditebasnya. Diikuti kemudian 
Hamzah Ibnu Abdul Muthallib, yang menjalankan tugas perang dengan 
sangat gigih, menewaskan banyak dari pasukan musuh. 

Bendera perang pada mulanya dipegang oleh Mush’ab Ibnu Umair, 
yang kemudian terbunuh. Dialihkan oleh Rasulullah Saw kepada Ali Ibnu 
Abu Thalib. 

Wahsyi budak dari Jabir Ibnu Muth’im menewaskan Hamzah dengan 
tombak. Gugurlah Hamzah sebagai syahid dalam perang Uhud.

Pasukan musuh (musyrikin Quraisy) terpukul mundur dan kacau 
balau. Bendera yang dibawa oleh Thalhah pun jatuh. Diambil alih anaknya 
dan dilanjutkan oleh saudaranya. Kemenangan nyaris berada di tangan 
kaum Muslimin andaikata pasukan pemanah yang ditempatkan di  atas 
bukit tidak  menyalahi perintah Nabi Saw. Mereka turun dari gunung untuk 
mengumpulkan harta rampasan perang, meninggalkan tempat tugasnya.

Khalid Ibnu Walid memanfaatkan kelemahan pasukan Muslimin. 
Dengan segera memutarbalikkan pasukan berkuda kaum musyrikin dari 
balik gunung yang ditinggalkan para pemanah kaum Muslimin. Terjadi 
serangan balik yang sangat mematikan, sampai tersebar berita bahwa 
Nabi Saw tewas dalam pertempuran. 

Pasukan Muslim pun mundur. Sebagian lari dari medang perang. 
Nabi Saw terluka oleh batu, terjerembab ke dalam lubang, potong gigi 
yang terletak antara gigi seri dan gigi taring, terluka di kepalanya, terluka di  
bibirnya, dan mengalir darah di wajahnya. Ali Ibnu Abu Thalib memegang 
tangan Nabi Saw dan mengangkatnya berdiri. Malik Ibnu Sinan mengelap 
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darah yang mengalir di wajah Rasulullah Saw.  Pada saat mengusap darah, 
Nabi Saw bersabda, “Bagaimana mungkin suatu kaum akan memeroleh 
kebaikan sedangkan mereka telah melukai wajah Nabinya yang selalu 
mengadukan (kejahatan) mereka kepada Tuhan.“  

Setelah pulih kembali, Rasulullah Saw memanggil pasukan Muslimin 
yang masih tersisa, dan bersabda, “Kemarilah wahai hamba Allah, aku ini 
Rasulullah Saw (masih hidup).” Hal ini selaras dengan firman Allah Swt QS 
Âli ’Imrân (3):  153, (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada 
siapa pun, sedang Rasul (Muhammad) yang berada di antara (kawan-
kawan)mu yang lain memanggil kamu (kelompok yang lari), karena itu 
Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak 
bersedih hati (lagi) terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa 
yang menimpamu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Setelah peristiwa tragis terjadi pada pasukan Muslimin, Abu 
Sufyan  bertanya, Wahai kaum Quraisy, apakah di antara kalian ada yang 
membunuh Muhammad?”

Amr Ibnu Qamiah menjawab, “aku telah membunuhnya.”
Sementara itu, orang yang pertama kali memberitakan tentang 

keselamatan Nabi Saw adalah Ka’ab Ibnu Malik. Allah Swt telah 
menyelamatkannya dari  serangan kaum musyrikin, sebagaimana firman-
Nya, Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia  (QS Al-Mâ`idah 
[5]: 67). 

Selama hidup, Nabi Saw tidak pernah membunuh orang dengan 
tangannya sendiri. Terkecuali Ubai Ibnu Khalaf: dia orang yang sangat 
berambisi untuk membunuh Nabi Saw. Pada saat itu, turunlah ayat, Dan 
bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang 
melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan 
untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin (QS Al-Anfâl 
[8]: 17).

Saat itu merupakan bencana bagi pasukan Muslimin. Jumlah 
pasukan kaum Muslimin yang gugur, tujuh puluh orang sebagai syahid, 
dan dua puluh dua orang dari pihak musyrikin. Terdapat peristiwa yang 
mengenaskan pada jasad Hamzah (penghulunya para syuhada).  Dadanya 
dibelah oleh Hindun dan diambil hatinya dan dikunyahnya. Berteriaklah 
Abu Sufyan, “Peperangan ada kalah dan ada menang, inilah balasan 
terhadap perang Badar,  hai Hubal (berhala di sekitar Kabah) agamamu 
telah memeroleh kemenangan.” 

Tatkala  pergi bersama dengan kroni-kroninya, Abu Sufyan berkata, 



72 Tafsir Juz IV

“Kami berjanji, akan menghadapi kalian di Badar, tahun depan.” Nabi Saw 
bersabda, “Sampaikan kepadanya, itu adalah janji antara kalian dengan 
kami.” 

Akhirnya, pasukan musyrikin Quraisy ditarik mundur ke Mekah, dan 
pasukan kaum Muslimin pun ditarik mundur ke Madinah.

Rasulullah Saw kemudian mencari jasad pamannya, Hamzah. 
Setelah ditemukan dalam kondisi perut yang robek, hidung dan telinganya 
terpotong, beliau merasa sangat bersedih, lalu bersabda, ” Jika Allah Swt 
memberikan kemenangan kepadaku, niscaya akan aku lakukan balasan 
yang sama dengan Hamzah terhadap tiga puluh orang dari mereka.“

Pernyataan ini sebenarnya hanya sebagai ungkapan kesedihan 
yang sangat mendalam. Dalam sejarah hidup beliau, Rasulullah Saw tidak 
pernah merealisasikan ungkapan itu.

Rasulullah Saw menutupi jasad Hamzah dengan purdah (jubah)-
nya, lalu menyalatkannya. Beliau kemudian bertakbir tujuh kali. Setelah itu, 
beliau meletakkan jasad-jasad syuhada lainnya yang berjumlah 71 orang 
di sisi jasad Hamzah, lalu menyalatkan mereka. Setelah mengebumikan 
jasad Hamzah, Rasulullah Saw bersabda, “Kuburkan para syuhada itu di 
tempat mereka gugur (di lembah Uhud)”. Seperti yang dapat disaksikan 
para peziarah.

Hikmah yang dapat dipetik dari kekalahan tersebut. Bencana yang 
dialami pasukan Muslimin dalam perang Uhud disebabkan pasukan pemanah 
menyalahi perintah Rasulullah Saw demi rampasan perang. Pelajaran yang 
dapat dipetik dari peperangan ini adalah bahwa pertolongan Allah Swt 
senantiasa terkait dengan usaha dan langkah-langkah yang dilakukan oleh 
pelaku. Kekalahan itu tidak memperlemah keimanan atau menggoncang 
ketakwaan, sebagaimana firman-Nya, (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak 
menoleh kepada siapa pun, sedang Rasul (Muhammad) yang berada di 
antara (kawan-kawan)mu yang lain memanggil kamu (kelompok yang 
lari), karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, 
agar kamu tidak bersedih hati (lagi) terhadap apa yang luput dari kamu 
dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu 
kerjakan. (QS Âli ’Imrân [3]: 153) 

Bencana ditimpakan secara umum, tidak khusus hanya kepada 
mereka yang berbuat kesalahan saja. Perhatikan firman Allah Swt, Dan 
peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang 
yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras 
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siksa-Nya. (QS Al-Anfâl [8]: 25)

 
                              

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal 
kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, agar 
kamu mensyukuri-Nya. (QS Âli ’Imrân [3]: 123)

Di sinilah relevansinya Allah Swt mengingatkan orang-orang 
beriman dengan datangnya pertolongan Allah Swt pada saat perang Badar. 
Pertolongan itu datang tatkala mereka bertawakal dan mematuhi perintah 
Allah Swt serta Nabi-Nya. Padahal pada saat itu, mereka berjumlah tiga 
ratus pasukan. Adapun orang-orang musyrikin berjumlah seribu pasukan.  
Sementara itu, pada pasukan kaum Muslim hanya terdapat dua tentara 
berkuda. Sebaliknya, pada kaum musyrikin memiliki sejumlah kuda perang, 
perbekalan yang melimpah, baju besi, dan para pemberani.

Hal itulah menjadi bukti bahwa pertolongan hanya datang dari sisi 
Allah Swt tidak dengan jumlah pasukan yang banyak dan perbekalan yang 
berlimpah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt  QS Al-Taubah (9): 25-
27, Sungguh, Allah telah menolong kamu (mukminin) di banyak medan 
perang, dan (ingatlah) Perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu 
membanggakan kamu, tetapi (jumlah yang banyak itu) sama sekali tidak 
berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian 
kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Kemudian Allah 
menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang 
beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak 
terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang ka r. 
Itulah balasan bagi orang-orang ka r.Setelah itu Allah menerima tobat 
orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Oleh karena itu, hendaknya  orang-orang beriman bertakwa dengan 
selalu mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya; gigih di dalam 
berjuang bersama Rasul-Nya, bersabar atas segala kesulitan,  dan senantiasa 
bersyukur atas segala karunia-Nya. Ketaatan,  kesabaran, keteguhan,  dan 
bersyukur, akan mendatangkan kenikmatan dan pertolongan.



74 Tafsir Juz IV

 
                            

            

(Ingatlah), ketika engkau (Muhammad) mengatakan kepada orang-orang 
beriman, “Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu 
dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?” (QS Âli ’Imrân 
[3]: 124)

Selanjutnya, seakan Allah Swt mengingatkan Nabi-Nya, “Ingatlah 
engkau wahai Muhammad tatkala berkata kepada orang-orang beriman, 
’Hadapilah mereka dengan tenang walaupun  musuh merasa bangga 
dengan jumlah mereka yang banyak’. Apakah belum cukup bagi kalian 
dengan pertolongan tiga ribu malaikat dari Allah Swt untuk memerangi 
orang-orang kafir?” 

Diriwayatkan oleh Abu Syaibah dan Ibnu Al-Mundzir dan lainnya, 
yang diterima dari Al-Sya’bi. Nabi Saw dan para sahabat pada suatu saat 
tiba pada hari pertempuran Badar,  kemudian Kurza Ibnu Jabir Al-Maharibi 
berkeinginan untuk membantu kaum musyrikin, maka kondisi tersebut 
mempersulit Nabi Saw dan kaum Muslimin. Maka Allah Swt  menurunkan 
QS Âli ’Imrân (3): 124, (Ingatlah), ketika engkau (Muhammad) mengatakan 
kepada orang-orang beriman, “Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah 
membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)? 

Sampailah berita kemenangan kaum Muslimin kepada Kurza, lalu ia 
pulang dari medang perang dan belum sempat membantu mereka (kaum 
musyrikin). Demikian juga Allah Swt belum sempat membantu kaum 
Mukminin dengan lima ribu malaikat, akan tetapi baru dengan seribu 
malaikat.

 
                                

               

“Ya” (cukup). Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang 
menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 
lima ribu malaikat yang memakai tanda. (QS Âli ’Imrân [3]: 125)
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Qatadah berpendapat, pertolongan Allah Swt pada saat perang 
Badar dilakukan secara bertahap.  Pada mulanya dengan seribu malaikat, 
kemudian menjadi tiga ribu malaikat, akhirnya dengan lima ribu malaikat. 

Hal yang sedemikian itu sesuai dengan firman Allah Swt QS Al-Anfâl 
(8): 9,  (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, 
lalu diperkenankan-Nya bagimu, “Sungguh, Aku akan mendatangkan bala 
bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.

Kemudian firman Allah Swt QS Âli ’Imrân (3): 124, (Ingatlah), 
ketika engkau (Muhammad) mengatakan kepada orang-orang beriman, 
”Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan tiga 
ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?

Juga firman Allah Swt QS Âli ’Imrân (3): 125, “Ya” (cukup). Jika 
kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu 
dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan lima ribu malaikat 
yang memakai tanda.

Realitanya, orang-orang beriman tetap bersabar dan bertakwa pada 
saat menghadapi perang Badar. Maka, Allah Swt menurunkan lima ribu 
malaikat untuk membantu mereka, sebagaimana yang telah dijanjikan 
kepada mereka. Semuanya itu terjadi pada saat perang Badar.

Bantuan yang diturunkan Allah Swt dalam bentuk  fisik, kekuatan 
yang riil,  yaitu penambahan jumlah pasukan. Para malaikat terjun langsung 
dan bekerjasama dalam peperangan. Riwayat yang menegaskan pendapat 
ini sangat banyak.

Sebagaimana hadis  yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim 
yang menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukan bantuan dalam bentuk 
ma’nawî (spiritual). 

Sebaliknya, menurut Muhammad Abduh, penyusun Tafsîr Al-Manâr 
berpendapat bahwa “Sesungguhnya manfaat dari  banyaknya jumlah 
malaikat adalah berdoa dan bertasbih, sehingga jumlah dari mereka yang 
berperang terlihat semakin banyak. Jadi, pada kasus ini malaikat tidak 
ikut langsung bertempur  pada saat perang Badar, akan tetapi kehadiran 
mereka untuk berdoa dan meneguhkan hati.” 

Menurut Al-Qurthubi (IV, t.t.: 194), pendapat yang pertama, yang 
menyatakan bantuan malaikat adalah dalam bentuk fisik, adalah yang 
paling banyak dipegang oleh para ahli tafsir. Ibnu Abbas dan Mujahid 
berpendapat, “Tidak pernah malaikat itu bertempur kecuali pada saat 
perang Badar.  Selain peristiwa Badar, malaikat hanya menyaksikan dan 
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tidak ikut bertempur, tetapi jumlah mereka banyak dan berlipat.”
Al-Fakhrurrazi (VIII, t.t.: 213), di dalam Tafsîr Al-Kabîr, berpendapat, 

“Para ahli tafsir sepakat bahwa Allah Swt menurunkan malaikat pada saat 
perang Badar  dan mereka ikut bertempur melawan orang-orang kafir.”  
Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt QS Âli ’Imrân (3): 124, (Ingatlah), 
ketika engkau (Muhammad) mengatakan kepada orang-orang beriman, 
“Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan tiga 
ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)? yang berkaitan dengan perang 
Badar.  

Sementara itu, menurut suatu riwayat yang diterima dari Ikrimah 
dan Dlahak menyebutkan, ”Sesungguhnya ayat itu berkaitan dengan 
perang Uhud. Allah Swt menjanjikan kepada mereka penambahan 
pasukan apabila bersabar, akan tetapi karena tidak bersabar maka tidak 
ditambahkan kepada mereka malaikat, sekalipun demikian mereka tetap 
dibantu pada saat bertempur.”

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat perbedaan pendapat. 
Perbedaan tersebut bermula dari keterangan ayat  idz taqûlu li l-mu`minîna, 
Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang Mukmin. Apakah konteks 
keterangan ini berkaitan dengan perang Badar atau perang Uhud? 

Pendapat pertama dikemukakan Al-Hasan Bashri dan  jamaah 
yang menegaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan ayat  123, QS 
Âli ’Imrân (3):  Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang 
Badar...

Pendapat kedua adalah Mujahid dan lainnya menjelaskan bahwa 
janji Allah Swt untuk memberi bantuan malaikat berdasarkan bunyi 
ayat Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) 
keluargamu…. adalah berkaitan dengan perang Uhud.  

Apabila dicermati dari argumentasi keduanya, maka pendapat yang 
paling kuat adalah pendapat pertama, sebab dalil yang digunakan lebih 
eksplisit dan runut dengan penjelasan ayat sebelumnya.

 
                            

           

Dan Allah tidak menjadikannya (pemberian bala-bantuan itu) melainkan 
sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar hatimu tenang 
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karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu, selain dari Allah Yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Âli ’Imrân [3]: 126)

Penyebutan Allah Swt tentang kalimat Tidakkah cukup bagi kalian 
dengan  penambahan tiga ribu malaikat? Kemudian ditambah lagi hingga 
lima ribu malaikat apabila bersabar dan bertakwa adalah semata-mata 
sebagai anjuran untuk berpegang pada kedua perkara tersebut (sabar dan 
takwa) dan untuk meneguhkan hati mereka. 

Artinya, apabila orang-orang beriman bersabar dalam menghadapi 
musuh, menjaga diri dalam kemaksiatan, mematuhi Nabi Saw, kemudian 
datang kaum musyrikin untuk bertempur, maka Allah Swt akan membantu 
dengan lima ribu malaikat, yang memakai tanda pada diri dan simbol-
simbol mereka, seperti tanda sorban kuning di kepala. Oleh karena itu, 
Rasulullah Saw menasihatkan kepada para sahabat, “Pakailah tanda, 
karena para malaikat pun telah memakai tanda (dalam bertempur)” (Al-
Zuhaili, 1993: 74).

Hikmah dari adanya bantuan  malaikat, tidak lain, adalah sebagai 
berita gembira berupa pertolongan Allah Swt agar hati  orang-orang 
beriman menjadi tenang. Oleh karena itu, tujuan diturunkannya bantuan 
malaikat agar: (1) berita gembira dan pertolongan atas musuh dan 
menanamkan rasa bahagia di dalam hati orang-orang beriman; (2) hati 
orang-orang beriman menjadi tenang, sebab Allah Swt selalu bersama 
mereka dan menolongnya, sehingga tidak ada rasa gentar di dalam 
pertempuran. Sebab, tidak ada pertolongan yang hakiki kecuali hanya dari 
Allah Swt Yang Maha Kuat, tidak ada yang mampu mengalahkan. Yang 
Maha Bijaksana mengatur seluruh urusan dengan sangat tepat dan sangat  
benar berdasarkan aturan yang konsisten. Yang Maha Pemberi batuan dan 
menahannya apabila ada kemaslahatan di dalamnya.

 
                           

(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan) adalah 
untuk membinasakan segolongan orang ka r, atau untuk menjadikan 
mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apa pun. (QS 
Âli ’Imrân [3]: 127)

            Allah Swt telah menegaskan bantuan bagi orang-orang beriman pada 
saat perang Badar dengan mengirimkan malaikat untuk menghancurkan 
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kelompok orang-orang kafir  dan musyrik sehingga ada yang terbunuh 
dan ditawan. Pada perang Badar,  yang tewas tujuh puluh orang, dan 
tujuh puluh orang ditawan dari  kelompok tokoh-tokoh kafir Quraisy dan 
para pendukungnya. Mereka menjadi terhina dan terendahkan dengan 
kekalahan tersebut, kembali dengan kegagalan dan kemarahan yang 
sangat mendalam. Gagallah tujuan  dan  keinginan yang mereka cari. 

Hal ini senada dengan penjelasan Allah Swt QS Al-Ahzâb (33): 
25, Dan Allah menghalau orang-orang ka r itu yang keadaan mereka 
penuh kejengkelan, karena mereka Quga) tidak memperoleh keuntungan 
apa pun. Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang 
mukmin dalam peperangan. Dan Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

Sekalipun demikian, Allah Swt pun akan mengampuni mereka 
apabila masuk Islam dan kembali kepada Allah Swt. Mereka akan diazab 
apabila tetap dalam kekafiran dan permusuhan, karena pada hakikatnya 
mereka telah menganiaya diri mereka sendiri.

 
                        

        

Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima tobat 
mereka, atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang 
zalim. (QS Âli ’Imrân [3]: 128)

Terdapat kalimat ayat yang isi pesannya seakan-akan berbeda dengan 
kalimat sebelum dan sesudahnya, yaitu berkaitan dengan penjelasan 
tentang segala urusan pada dasarnya berada di  tangan (genggaman) 
Allah Swt. Allah Swt  seakan-akan menyampaikan pesan, “Tidaklah engkau 
wahai Muhammad memiliki kewenangan untuk menetapkan urusan 
manusia, dan tidaklah engkau lakukan kecuali mematuhi dan menaati 
perintah-Ku. Tugasmu hanyalah menyampaikan kebenaran dan Kami-lah 
yang akan memperhitungkannya. Janganlah engkau merasa disakiti oleh 
mereka, atau mendoakan untuk kecelakaan mereka, bisa jadi sebagian 
dari mereka akan bertaubat.“ 

Setelah itu, ternyata benar, sebagian dari mereka, musuh-musuh 
Nabi Saw itu bertaubat,  antara lain:  Abu Sufyan, Al-Harits Ibnu Hisyam, 
Suhail Ibnu Amr, dan Sufyan Ibnu Umayyah.
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Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia 
mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan mengazab siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang  (QS Âli ’Imrân 
[3]: 129)

Allah Swt menegaskan pernyataan bahwa segala urusan berada 
di tangan-Nya (genggaman-Nya). Pada sisi Allah-lah pengaturan dan 
pengusaan langit dan bumi serta seisinya. Seluruh alam semesta ini adalah 
ciptaan-Nya dan hamba-Nya. Dia memutuskan segala perkara di antara 
mereka sesuai dengan kehendak-Nya,  memberikan ampunan kepada siapa 
saja yang dikehendaki,  menyiksa siapa saja yang dikehendaki, berdasarkan 
prinsip hikmah dan keadilan. Dia-lah Zat Yang Maha Pengampun yang 
menghapus dosa orang-orang yang dicintai dari mereka yang saleh. Dia 
Zat Yang Maha Kasih Sayang, memaafkan dan menyantuni, menghapuskan 
siksa dunia maupun akhirat bagi orang-orang yang beriman.  

Dalam konteks ini, merupakan proses pembelajaran juga bagi Nabi 
Saw dan umatnya bahwa seluruh urusan pada dasarnya  berada di sisi-
Nya, segala sesuatu juga tunduk kepada-Nya,  tidak ada perbedaan antara 
malaikat dengan para Nabi dan manusia pada umumnya, karena semuanya 
itu adalah makhluk-Nya. Kecuali makhluk yang telah  Allah Swt tundukkan 
sesuatu padanya, karena suatu kepentingan,  atau atas izin-Nya diberi 
syafaat. Untuk itu, pada umumnya seluruh makhluk tunduk pada ketentuan 
hukum alam yang telah ditetapkan-Nya  berdasarkan kehendak-Nya yang 
mutlak. Hikmah dari seluruh ketentuan Allah Swt itu  akan diketehui di hari 
Akhir nanti.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan penjelasan  pada  pesan-pesan di atas,  maka dapat 
dikemukakan pesan dan kesan sebagai berikut:
(1) Setiap manusia harus mempertimbangkan secara rasional dalam 

menangani setiap urusan dan memutuskan solusinya dengan teguh 
pada kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap 
dan mental yang sedemikian itu harus di tunjukkan, baik di saat 
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damai maupun di saat perang, seperti menyiapkan kekuatan yang 
dibutuhkan pasukan, dan mengorganisasikan para petempur.

(2) Menyiapkan berbagai bekal yang dibutuhkan, baik secara fisik 
maupun melalui perbuatan, dengan cara menaati perintah-perintah 
Allah Swt dan  pimpinan perang yang bertugas. 

(3) Kemenangan yang dicita-citakan senantiasa tertambat pada 
pertolongan Allah Swt dan agama-Nya. Adapun tentang hakikat 
hasilnya tergantung sepenuhnya pada ketetapan Allah Swt. Pada 
sisi Allah-lah setiap urusan, dan Dia-lah yang menguasai langit dan 
bumi serta seisinya.

(4) Salah satu peristiwa tragis yang terjadi pada saat perang Uhud 
adalah terbutuhnya Hamzah, paman Nabi Saw. Ia dibunuh oleh 
seorang budak yang bernama Wahsyi milik Jabir Ibnu Muth’im.

(5) Bertawakal adalah bagian dari iman kepada Allah Swt. Maksud 
tawakal adalah bersandar kepada Allah Swt dan meyakini 
ketetapan-Nya,  patuh kepada sunah Nabi-Nya dalam segala usaha 
yang disertai dengan persyaratan rasional: perbekalan makanan, 
minuman, benteng dan  alat-alat perang.

(6) Pertolongan Allah Swt pada saat perang Badar bagi orang-orang 
beriman dengan menurunkan bantuan malaikat adalah agar hati 
orang-orang beriman menjadi tenang dan kalimat Allah Swt dapat 
ditegakkan. Pertolongan itu datang dengan syarat sabar, teguh hati, 
dan ketakwaan.

(7) Bantuan malaikat yang diturunkan Allah Swt dalam perang Badar 
adalah dalam bentuk konkret, yaitu wujud diri yang ikut bertempur, 
bukan dalam bentuk spiritual.

(8) Terlukanya Nabi Saw pada Perang Badar adalah menjadi persoalan 
yang besar dan berpengaruh pada pribadi Nabi Saw dan kaum 
Muslimin. Rasulullah Saw nyaris mendoakan mereka agar celaka. 
Namun, hal itu tidak jadi  dilakukan. Dan ternyata, sebagian dari 
mereka akhirnya masuk Islam, seperti Khalid Ibnu Walid dan lainnya

***



Surah Âli-’Imrân (3) 1 81

Perintah Meninggalkan Riba dan Pahala Bagi Orang yang 
Bertaqwa (Ayat 130-136)

 
                              

                              

                          

                          

                          
                             

                         

                             

                         

        

(130) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung; 
(131) Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-
orang ka r; (132) Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar 
kamu diberi rahmat; (133) Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari 
Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi 
yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa; (134) (yaitu) orang 
yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang 
yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan 
Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan; (135) dan (juga) orang-
orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, 
(segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan 
siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka 
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tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui; (136) 
Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan 
(itu lah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. (QS Âli ’Imrân 
[3]: 130-136)

Latar dan Konteks

Diriwayatkan oleh Al-Faryabi yang diterima dari Mujahid, “Mereka 
menghimpun (keuntungan dari hasil utang-piutang setiap cicilannya) 
sampai pada waktu pelunasan.  Setelah tiba waktu pelunasan, maka 
ditambahkan lagi (jumlah bunga yang dibayarkan).” 

Maka berdasarkan peristiwa ini turunlah ayat, Wahai orang-orang 
yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.  
(QS Âli ’Imrân [3]: 130). 

Demikian juga diriwayatkan oleh Atha, “Tsaqif berutang kepada 
Bani Al-Nashir, apabila datang waktu pelunasan, mereka berkata, ’Kami 
telah mengenakan tambahan utang (riba) atas kalian, dan kalian pun tetap 
terlambat melunasinya (maka kami tambah lagi bunganya)’.” 

Berdasarkan peristiwa ini turunlah ayat, Wahai orang-orang yang 
beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.   (QS Âli 
’Imrân [3]: 130).

Adapun peristiwa yang terjadi berkaitan dengan turunnya ayat 
135 QS Âli ’Imrân (3), Ibnu Abbas menjelaskan di dalam riwayat Atha’.  
“Turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Nabhan 
Al-Tumar, nama panggilannya  Abu Muqbil, yang didatangi wanita cantik, 
menjual kurma kepadanya. Maka, dia (Nabhan Al-Tumar) mendekatkan 
dirinya kepadanya, menciumnya, dan kemudian menyesali perbuatannya 
itu. Setelah itu, ia mendatangi Nabi Saw, mengungkapkan peristiwa 
tersebut.” 

Maka turunlah ayat, Dan (juga) orang-orang yang apabila 
mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat 
Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang 
dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan 
perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. (QS Âli ’Imrân [3]: 135)

Setelah Allah Swt mengingatkan orang-orang beriman yang 
mengangkat teman kepercayaan dari kalangan non-Muslim, kemudian 
menjelaskan bahwa apabila mereka bersabar dan bertakwa, maka 
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mereka tidak berbahaya sedikit pun. Contoh, perintah sabar dan takwa 
pada perang Badar dan Uhud, yang tidak dilakukan oleh orang-orang 
musyrikin dan Yahudi. Pada kajian sekarang adalah peringatan Allah Swt 
kepada kaum Muslimin tentang kehinaan sifat orang-orang musyrikin dan 
Yahudi yang suka memakan riba. Keterangan ini diikuti dengan penjelasan 
tentang berbagai bentuk ancaman, berita gembira, dan tuntunan serta 
buah (konsekuensi)  dari perbuatan baik dan perbuatan buruk.

Penjelasan Ayat
 

                              

           

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS 
Âli ’Imrân [3]: 130)

Ayat di atas seakan dimulai dengan ungkapan ”Wahai orang-orang 
beriman, jauhilah dari kalian memakan riba sebagaimana yang dilakukan 
manusia pada zaman jahiliyah.” Hal ini merupakan larangan yang tegas 
bagi orang-orang beriman untuk memungut riba dan memakannya secara 
berlipat-lipat. Hal ini terjadi pada masa zaman jahiliyah. Apabila terjadi utang-
piutang, alternatifnya dibayar kontan atau dikenai riba (tambahan jumlah 
uang). Andaikata dibayar kontan, maka dibayar sebagaimana semestinya. 
Apabila ditunda pembayarannya maka dikenai riba (tambahan), kemudian 
dikenai lagi di akhir (pelunasan) utangnya  sesuai dengan kepentingannya. 
Demikian ini terjadi setiap tahunnya, sehingga jumlah utang yang kecil 
menjadi besar dan berlipat.

Allah Swt telah menyandingkan larangan tentang riba yang harus 
dihindari,  dan perintah takwa kepada orang-orang beriman yang akan 
memberikan keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. Allah Swt  
menambahkan ketegasannya tentang  larangan riba dengan acaman api 
neraka, lalu menguatkan perintahnya untuk taat kepada Allah Swt dan 
Rasul-Nya, dan mendorong mereka segera untuk berbuat kebaikan dan  
menyerap setiap perbuatan yang mendekatkan diri  kepada Allah Swt.

Telah diterangkan pada juz tiga di dalam menafsirkan ayat-ayat riba 
(ayat 275-276; 278-279) dari Surah Al-Baqarah, yang turun pada periode 
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ketiga masa perkembangan syar’î (hukum Islam) dalam pelarangan riba. 
Sedikit saja riba, meski hanya 1% apalagi lebih banyak, adalah haram. 
Ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada Surah Al-Baqarah, yang merupakan 
akhir dari ayat-ayat hukum yang turun, menjelaskan tentang dua macam 
riba, yaitu riba nasiah (pembayaran lebih yang dipersyaratkan) dan riba 
fadhlî (penukaran barang sejenis yang diberi tambahan). Pengharaman 
Allah Swt  terhadap dua riba tersebut semata-mata untuk kemaslahatan 
umat. Di dalamnya terdapat keburukan bagi individu maupun masyarakat. 
Pengharaman terhadap riba fadhlî merupakan pintu untuk menahan akses 
(saddu l-dzdzarâ’î), sampai tertutup jalan untuk terjadinya riba nasî`ah. 
Pada prinsipnya, setiap  bentuk dari pinjaman yang dikenai tambahan 
(bersyarat), maka itu bagian dari riba, baik tambahan cicilan maupun 
kontan, banyak maupun sedikit.

Riba nasî`ah disebut juga riba jahiliyah, yang pada zaman sekarang 
disebut dengan simpan-pinjam dengan tambahan (bunga) melewati 
rentang waktu tertentu: ini  adalah nyata-nyata haram menurut keterangan 
ayat di atas. Adapun kaitannya dengan jumlah yang berlipat-lipat, adalah 
suatu ikatan pada tradisi jahiliyah yang meninggalkan keburukan. Terjadi 
kezaliman bagi si peminjam dan pemerasan yang nyata bagi pemberi 
pinjaman. Hal ini tidak berarti bahwa riba yang dilakukan dengan cara 
halus dan mudah menjadi halal, kemudian apabila dilakukan dengan cara 
keji menjadi haram. 

Maka itu, dapat dipahami bahwa riba bisa terjadi dalam bentuk 
jumlah yang banyak maupun yang sedikit, yang besar maupun yang 
kecil. Dengan demikian, riba nyata-nyata dilarang, kecuali terpaksa yang 
disebabkan adanya kedaruratan yang sangat mendesak, seperti memakan 
bangkai karena terdesak pilihan hidup atau mati; atau  untuk membeli 
tempat tinggal yang tanpa itu akan terlunta-lunta hidupnya. Dengan 
demikian sangat jelas, suatu tuntunan yang nyata tentang kehidupan 
yang sejahtera dan sehat yang menjadi dasarnya simpan-pinjam dan  
bersyarikat yang dijamin oleh Islam. Asas-asas yang diajarkan adalah 
dalam bentuk mudlârabah, murâbahah, dhimân, serta berbagai bentuk 
lain yang dibenarkan oleh para fuqaha. Bukan traksaksi keuangan  yang 
terdapat  di dalamnya riba,  tipu muslihat, dan  judi, karena diharamkan 
oleh syariat Islam.

Allah Swt  menegaskan larangan riba dengan anjuran untuk bertakwa 
berdasarkan beberapa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tersebut 
antara lain untuk keberuntungan dan kebaikan kehidupan di dunia, yaitu 
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dengan lahirnya semangat  saling menolong, kasih sayang, kesejahteraan, 
dan keberuntungan di akhirat dengan surga atas rida Allah Swt.

 
                  

Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang 
ka r. (QS Âli ’Imrân [3]: 131)

Allah Swt  menambahkan peringatan larangan memakan riba yang 
menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Api neraka disediakan bagi 
orang-orang yang kafir, dan orang yang memakan riba. Bagi mereka 
yang tidak  menjalani tuntunan takwa dan tidak menjauhkan diri dari 
kemaksiatan, akan menjadi calon ahli neraka. 

Diriwayatkan oleh Abu hanifah ra, “Sesungguhnya ayat ini (riba) 
merupakan ayat  di dalam Al-Quran yang paling ditakuti. Allah Swt telah 
menyediakan bagi orang-orang kafir api neraka apabila tidak bertakwa 
kepada-Nya dan tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan-Nya. Dan, 
pada Surah Al-Baqarah, Allah Swt telah mengumumkan perang dan 
permusuhan terhadap riba.” Dikuatkan larangannya dengan sangat jelas, 
karena akibat yang sangat berbahaya. 

 
                    

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi 
rahmat. (QS Âli ’Imrân [3]: 132)

Diperintahkan untuk taat dan patuh kepada Allah Swt dan  Rasul-
Nya serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarangnya, yaitu memakan 
riba. Hal ini dimaksudkan agar terjalin  kasih sayang di dalam menciptakan 
kehidupan yang dipenuhi dengan kemaslahatan, dan di akhirat memeroleh 
pahala yang terbaik atas amal yang telah dilakukannya.
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Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-
orang yang bertakwa.  (QS Âli ’Imrân [3]: 133)

Perintah Allah Swt selanjutnya adalah agar bersegera menuju 
ampunan-Nya yang luas dan menyebabkannya masuk ke dalam surga, yang 
telah disediakan Allah Swt bagi orang-orang yang bertakwa. Keterangan 
ini menunjukkan penjelasan bahwa surga telah diciptakan dan pada saat 
ini sudah ada.  

Tentang hakikat surga dan neraka, Imam Ahmad meriwayatkan di 
dalam Musnadnya, “Herokel menulis (surat) kepada Nabi Saw, ‘Engkau 
telah mengajakku kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, 
maka di manakah neraka’?”

Nabi Saw menjawab, “Mahasuci Allah, maka di manakah malam 
apabila siang datang?”  

Riwayat ini menjelaskan makna, apabila bintang-bintang ini beredar, 
maka sesungguhnya siang itu berada di satu belahan, sementara itu malam 
berada di belahan yang lain. Demikian juga surga yang berada di atas, 
maka neraka berada di bawahnya. Keduanya  tidak saling melenyapkan 
keberadaannya,  seperti luasnya langit dan bumi (sebagai gambaran 
dari luasnya surga), tidak berarti meniadakan wujud neraka, tapi justru 
menegaskan keberadaan neraka pada sisi yang lain. Ini semisal wujud 
siang dan malam yang berdampingan pada satu bentangan alam yang 
Allah Swt ciptakan. 

Dalam makna lain, tidaklah akan terlihat malam apabila datang 
siang, sekalipun manusia tidak mengetahui hakikat keberadaannya 
(malam). Demikian juga neraka, hakikat keberadaannya tergantung pada 
kehendak Allah Swt. 

Ibnu Katsir meriwayatkan hadis yang diterima dari Abu Hurairah 
pada Al-Bazzar, sebagai berikut, “Datang kepada Rasulullah Saw seorang 
lelaki dan bertanya, ’Bagaimanakah pendapatmu tentang firman Allah Swt 
(QS Âli ‘Imrân [3]: 133), dan mendapatkan surga yang luasnya seluas 
langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, maka 
di manakah neraka?’

“Nabi Saw menjawab, ‘Apakah Anda melihat malam apabila telah 
meliput segala sesuatu, maka di  manakah siang’?”

Orang itu menjawab, “Terserah pada kehendak Allah.” 
Nabi Saw melanjutkan penjelasannya, ’Demikian juga siang, 
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keberadaannya tergantung  pada kehendak Allah Swt.”
Terdapat empat ungkapan yang dengan tegas memperingatkan agar 

menjauhi riba, yaitu bertakwalah kepada Allah Swt (ittaqû l-lâha), jagalah 
diri dari api neraka (ittaqû l-nnâra), taatilah Allah Swt (athî’u l-lâha), dan 
patuhilah Rasulullah (wa athî’u l-rrasûla). 

Allah Swt kemudian memberikan kabar gembira bagi orang-orang 
yang berbuat kebaikan, setelah menyampaikan ancamannya. Untuk itu, 
menganjurkan segera kepada ketaatan, yaitu shadaqah, silaturrahim, 
kasih sayang, tolong-menolong, dan menjauhi dosa seperti riba. 
Perbuatan baik seperti itulah yang menjadikan masyarakat Islam aman, 
tentram, sejahtera, dan terjalin kasih sayang. Tidak sebaliknya, melahirkan 
kebencian, permusuhan, amarah, dan pertikaian antara si kaya dengan si 
miskin.

 
                       

               

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang 
lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. (QS Âli ’Imrân [3]: 
134)

Setelah itu, Allah Swt  kemudian menyebutkan sifat-sifat ahli surga 
sebagai berikut:

Orang-orang yang berinfak, baik di kala lapang maupun sempit, 
yaitu baik di kala banyak maupun sempit rezeki, baik di kala suka maupun 
duka, baik pada saat sehat maupun sakit. Artinya, pada setiap keadaan. 
Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, Orang-orang yang menginfakkan 
hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun 
terang-terangan... (QS Al-Baqarah [2]: 274). Artinya, orang-orang yang 
tidak disibukkan oleh suatu urusan, sehingga lupa kepada ketaatan dan 
infak di jalan yang diridai-Nya. Juga, tidak lupa untuk berbuat kebaikan 
kepada sesama hamba Allah Swt, khususnya kerabatnya. Sebagaimana 
diterangkan dalam hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Ahmad dan Al-
Syaikhani yang diterima dari Adi, “Jagalah diri kalian dari api neraka 
sekalipun hanya dengan  sebiji kurma.”

Mengapa sedekah menjadi bagian yang sangat penting di dalam 
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kebaikan? Terdapat dua alasan: 
Pertama, sedekah merupakan bantuan bagi orang yang 

membutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Sementara, riba adalah 
eksploitasi (pemerasan) kekayaan dari kebutuhan fakir-miskin. Oleh sebab 
itu, Allah Swt menjelaskan sebagai berikut: 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 
keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya). (QS Al-Rûm [30]: 39)

Dan QS Al-Baqarah (2): 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 
sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam keka ran 
dan bergelimang dosa. 

Alasan kedua, sesungguhnya berinfak dalam berbagai keadaan, baik 
tatkala sulit maupun tatkala ada kemudahan atau lainnya, sesungguhnya 
bukti ketakwaan. Hal tersebut akan sangat membantu untuk menanggulangi 
kebutuhan yang seringkali berulang secara bertahap. Tidak akan menjadi 
beban yang memberatkan bagi orang yang berinfak, dan orang-orang 
yang membutuhkan akan tertolong pada tingkat yang paling mendesak. 

Di dalam kata-kata hikmah disebutkan, “Berinfak sekalipun sedikit, 
lebih baik dari pada tidak berinfak.” Kecintaan kepada kebaikan dan ingat 
akhirat adalah faktor yang menggerakkan di dalam diri manusia rasa kasih 
sayang, dan dorongan untuk berinfak secara konsisten (terus-menerus) 
sekalipun sedikit. Berinfak secara terus-menerus walaupun sedikit lebih 
baik daripada berinfak banyak tapi terputus (jarang sekali). Infak yang 
sedikit, apabila dikumpulkan dari sejumlah individu dan masyarakat, 
akan menjadi banyak dan akan sangat berarti (berguna) bagi orang yang 
memintanya. Oleh karena itu, Allah Swt berfirman, Hendaklah orang yang 
mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan 
orang yang terbatas rezekinya, hendaklah mem beri nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan 
(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS Al-Thalâq [65]: 7)

Orang-orang yang mengendalikan amarahnya, ketika terbangkitkan 
amarahnya ditahan dan dikendalikan, tidak melampiaskan dengan 
kekuatannya maupun kelemahannya, kemudian melakukan pembenaran. 
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Diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diterima dari Abu Hurairah ra  
Rasulullah Saw bersabda, ”Bukanlah orang yang kuat itu yang mengumbar 
amarah, akan tetapi orang yang kuat  adalah yang dapat mengendalikan 
dirinya tatkala marah.” 

Masih diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Harits Ibnu Qudamah Al-
Sa’di memohon kepada Rasulullah Saw, “ Ya Rasulullah Saw, nasihatilah 
aku.” Rasulullah Saw menjawab, “Jangan marah”.

Selanjutnya, diterangkan cara mengatasi marah. Diriwayatkan 
oleh Ahmad, Abu Daud yang diterima dari Athiyyah Ibnu Sa’ad Al-Sa’di, 
“Sesungguhnya marah adalah dari sifat setan. Sesungguhnya setan itu 
diciptakan dari api. Mematikan api adalah dengan air. Maka, apabila salah 
seorang dari kalian marah, berwudhulah.”  

Kemudian Abdul Razzaq meriwayatkan, yang diterima dari Abu 
Hurairah. Nabi Saw bersabda, “Barang siapa yang menahan amarah dan 
dia berkuasa untuk melampiaskannya, maka Allah Swt memenuhi di dalam 
dirinya keamanan dan keimanan.” 

Dikisahkan dari Aisyah ra  bahwa pembantunya marah. Aisyah ra 
menasihatinya, “Pada sisi Allah Swt kelembutan takwa, maka barang siapa 
yang meninggalkan amarah adalah obat (kesehatan).”

Orang-orang yang pemaaf atas kekhilafan manusia, yaitu orang-
orang yang toleran dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk 
kepadanya dengan tetap tegar dan menjauhi permusuhan.  Itulah 
tingkat pengendalian diri yang menunjukkan keluasan akal, kematangan 
pemikiran, kemauan yang teguh, dan kepribadian yang mulia. Posisi 
memaafkan lebih tinggi dari sekadar mengendalikan diri, sebagaimana 
seseorang yang menahan amarahnya karena kebencian dan  dendam. Hal 
ini senada dengan firman Allah Swt, dan juga (bagi) orang-orang yang 
menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila 
mereka marah segera memberi maaf. (QS Al-Syûrâ [42]: 37). 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Thabrani diterima dari Abu 
Ka’ab. Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa yang berkeinginan untuk 
dimuliakan kedudukannya dan diangkat derajatnya, maka hendaklah 
memaafkan orang yang menzaliminya, memberi kepada orang yang pelit 
kepadanya, menyambungkan hubungan silaturahim kepada orang yang 
memutuskannya.”  

Kisah diterima dari Ibnu Abbas ra menyebutkan, Rasulullah Saw 
bersabda, “Apabila hari kiamat tiba, maka akan datang seorang pemanggil 
yang menyeru, manakah orang-orang yang pemaaf kepada sesama 
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manusia?  Kemarilah kepada Tuhan kalian, ambillah pahala kalian, dan hak 
untuk masuk surga bagi orang Muslim yang pemaaf.”

Keterangan ayat ini merupakan isyarat kepada sifat pemaaf Nabi 
Saw, khususnya pada para pasukan pemanah yang tidak mematuhi 
perintah Nabi Saw pada perang Uhud, dengan meninggalkan posisinya di 
atas bukit. Pembelotan ini menjadikan musuh (kaum musyrikin) menyerang 
balik dengan leluasa, dan berbuat sadis kepada paman Nabi Saw, Hamzah 
ra.

Sesungguhnya, Allah Swt mencintai orang-orang yang berbuat 
kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang apabila mendapati kejelekan 
membalasnya dengan kebaikan, apakah dengan  balasan-kemanfaatan 
bagi orang yang berbuat buruk padanya, atau menghindari marabahaya di 
dunia dan tidak melakukan pembalasan keburukan yang serupa. 

Posisi orang yang muhsinîn (berbuat kebaikan), menempati martabat 
tertinggi, dari martabat  sifat-sifat sebelumnya. 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Budak wanita Ali Ibnu Husain ra 
diminta menyediakan air untuk berwudhu. Pada saat itu, kendi yang 
dibawa terlepas dari tangannya dan jatuh, kemudian melukai tuannya (Ali 
Ibnu Husain).Tuannya memelototinya (marah). Segera setelah itu, budak 
wanita tersebut menyatakan, sesungguhnya Allah Swt berfirman, Dan 
orang-orang yang menahan amarahnya.

Tuannya menjawab: ”Aku telah menahan amarahku”. 
Budak wanita tersebut melanjutkan firman Allah Swt, “Dan 

memaafkan (kesalahan) orang.”
Tuannya menjawab, “Allah Swt telah memaafkanmu.” 
Budak wanita tersebut membacakan lagi firman Allah Swt, “Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”
Tuannya menjawab, “Pergilah, kamu sekarang merdeka semata-

mata karena Allah Swt.”
 

                             

                         

        

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan 
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atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa 
selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang 
mereka mengetahui.  (QS Âli ’Imrân [3]: 135)

Orang-orang yang apabila berbuat keji, ingat dan memohon 
ampun kepada Allah Swt. Artinya, orang-orang yang berbuat dosa yang 
menyebabkan marabahaya bagi orang lain, seperti zina, riba, mencuri, dan 
ghîbah (gosip). Demikian juga orang-orang yang menzalimi diri sendiri, 
yaitu orang-orang yang berbuat dosa dan akibatnya mengenai dirinya 
sendiri, seperti minum khamar dan sebagainya. Setelah itu, ingat janji 
dan ancaman Allah Swt, keagungan dan kemuliaan-Nya, bertaubat dan 
memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan mengharap rahmat-Nya.

Selanjutnya, peringatan dari Allah Swt,  suatu kalimat yang bermakna 
khusus bahwa tidak ada suatu Zat pun yang dapat memberikan ampunan 
kecuali Allah Swt.  Atas kemuliaan-Nya, kemurahan-Nya, kemuliaan-Nya.  
Dia mengampuni dosa para pendurhaka, sekalipun dosanya sangat banyak 
kecuali dosa syirik, sebagaimana firman-Nya, Sesungguhnya Allah tidak 
akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan 
Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia 
kehendaki. (QS Al-Nisâ` [4]: 48).

Dan juga: ... dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.... (QS Al-A’râf 
[7]: 156).

Syarat diterimanya taubat adalah tidak mengulangi perbuatan dosa. 
Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, Dan mereka tidak meneruskan 
perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.  Artinya, bertaubat 
atas dosa-dosanya, segera kembali kepada Allah Swt, tidak mengulangi 
perbuatan maksiat dan tidak terus menerus berada di dalam dosa. Sekalipun 
dosa itu kadang-kadang terulang, segera bertaubat atas kekhilafannya. 

Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya’la di dalam Musnadnya, demikian 
juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Al-Bazzar di dalam 
musnad-nya, yang diterima dari Abu Bakar ra  Rasulullah Saw bersabda: 
“Tidak akan terulang (dosa) bagi orang yang memohon ampunan, sekalipun 
datang dalam sehari sampai tujuh puluh kali.”

Mereka mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah 
kemaksiatan, tapi kemudian mengingat dosa-dosanya dan bertaubat. 
Barang siapa yang bertaubat, Allah Swt akan mengampuninya. Hal ini 
selaras dengan firman-Nya, Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah 
menerima tobat hamba-hamba-Nya (QS Al-Taubah [9]: 104).

Dan firman-Nya, Dan barang siapa berbuat kejahatan dan 
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menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, 
niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
(QS Al-Nisâ` [4]: 110)

 
                         

                  

Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan 
(itu lah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. (QS Âli ’Imrân 
[3]: 136)

Setelah Allah Swt menjelaskan sifat  orang-orang bertakwa 
sebagaimana diterangkan terdahulu, diterangkan kemudian bahwa mereka 
akan mendapat ampunan dosa dari Tuhan mereka:  selamat dari ancaman 
siksa, akan mendapat pahala yang  agung dari Tuhan, yaitu surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, disediakan berbagai hidangan yang 
nikmat-nikmat, dan kekal di dalamnya. Itulah balasan terbaik atas kesalehan 
amal-amal mereka, yaitu surga yang abadi, sebaik-baik kenikmatan mutlak 
dan abadi. Kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah 
terdengar oleh telinga, tidak pernah  juga terlintas dalam hati manusia.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan  berbagai penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan 
di sini hikmah dan pesan, sebagai berikut:
(1) Diharamkannya riba, diterangkan dalam empat ungkapan: 

(a) larangan terhadapnya dan perintah untuk menjauhi serta 
tidak memakan riba; (b) ancaman api neraka bagi orang yang 
menghalalkan riba dan disetarakan dengan kufur; (c) perintah 
untuk taat kepada Allah Swt di dalam pelarangan riba, dan agar taat 
kepada Rasulullah Saw atas apa-apa yang dilarangnya, supaya Allah 
Swt menyayanginya.

(2) Kalimat “berlipat-lipat”, dalam masalah riba, menekankan buruk dan 
kejinya  perbuatan tersebut. Kelipatan tersebut biasanya dilakukan 
dari tahun ke tahun, tatkala utang belum lunas.

(3) Perintah untuk bersegera kepada ampunan dengan ketaatan.  
Ampunan merupakan persyaratan utama masuk ke dalam surga.  
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 Tidaklah seseorang itu akan masuk surga sebelum bersih dari dosa.
(4) Luasnya surga, seluas langit dan bumi, tiada yang tahu hakikatnya 

kecuali Allah Swt.
(5) Perintah untuk bersegera kepada amal akhirat, yaitu bertaubat dan 

berlomba dalam kebaikan.
(6) Sifat orang-orang bertakwa yang mulia adalah berinfak, baik di  

saat lapang maupun sempit, menahan dan mengendalikan amarah, 
memaafkan kesalahan orang, dan berbuat kebaikan kepada orang 
yang berbuat keburukan kepadanya,.

(7) Memohon ampunan adalah perbuatan mulia, pahalanya sangat 
besar. Waktu yang paling baik untuk beristighfar adalah di pagi hari, 
waktu sahur.

(8) Tidak seorang pun yang berhak untuk mengampuni dosa, hanya 
Allah Swt semata yang memiliki ampunan.

(9) Bertaubat adalah tidak mengulangi dosa, tapi mengakui, menyesali, 
dan menghindarinya karena ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-
Nya. 

***
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Balasan bagi Pendusta Rasul dan Orang Takwa (Ayat 137-141)

 
                             

                         
                        

                             

                           

                            

(137) Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), 
karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul); (138) 
Inilah (Al-Quran) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan 
menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa; (139) 
Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, 
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman;(140) Jika 
kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang 
Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) 
itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), 
dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-
orang ka r) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) 
syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim; (141) dan agar 
Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan 
membinasakan orang-orang ka r. (QS Âli ’Imrân [3]: 137-141)

Latar dan Konteks

Menurut Ibnu Abbas, ayat 139 turun berkaitan dengan keadaan 
sahabat Rasulullah Saw yang menderita kekalahan saat perang Uhud. 
Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Khalid Ibnu Walid datang 
dengan pasukan berkuda orang-orang musyrik menaiki bukit. Seketika itu 
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juga Rasulullah Saw berdoa, “Ya Allah, janganlah mereka mengalahkan 
kami. Ya Allah, kami tidak memiliki kekuatan kecuali bergantung kepada 
Engkau. Ya Allah, tidak ada yang menyembah Engkau di negeri ini kecuali 
orang-orang ini.” Kemudian, sekelompok orang Mukmin mendapatkan 
panah, lalu menaiki bukit dan menghujani pasukan berkuda kaum 
musyrikin dengan panah, sehingga orang musyrik itu kalah. Inilah bukti 
firman-Nya, wa antumu l-a’launa.   

Asbâbu l-nnuzûl awal ayat 140 yang menyebutkan bahwa jika kamu 
menderita luka, maka sesungguhnya orang kafir juga mendapat luka 
yang sama; menurut cerita Rasyid Ibnu Sa’ad bahwa ketika Rasulullah 
Saw pulang dari perang Uhud dengan penuh duka dan sedih, datanglah 
seorang perempuan dengan membawa suami dan anaknya yang terbunuh  
dan dia bersuara gaduh. Maka Rasulullah Saw berkata, seperti inikah dia 
berlaku terhadap Rasulmu? 

Asbâbu l-nnuzûl akhir ayat 140, menurut riwayat Abu Hatim dari 
Ikrimah, adalah berkaitan dengan telatnya berita tentang suasana perang 
Uhud sampai kepada kaum perempuan. Mereka keluar untuk mencari 
kabar tentang keluarga mereka. Kemudian datanglah dua orang laki-
laki naik unta. Salah seorang perempuan bertanya, “Apa yang terjadi 
terhadap Rasulullah Saw?” Kedua laki-laki itu menjawab, “Beliau masih 
hidup.” Kemudian perempuan itu berkata lagi, “Kalau begitu aku tidak 
peduli dengan keluargaku. Allah menjadikan sebagian hamba-Nya sebagai 
syuhada.” Maka Al-Quran mengabadikan kata-kata tersebut dengan 
firman-Nya,

 
            

Pada beberapa ayat terdahulu diceritakan tentang peristiwa yang 
terjadi pada perang Uhud dan beberapa peristiwa penting lainnya. 
Kemudian Allah mengingatkan tentang perang Badar dan apa-apa yang 
telah dipastikan menjadi hak kaum Mukminin berupa kemenangan, 
sekalipun dengan jumlah personil dan peralatan yang terbatas. Dalam ayat-
ayat berikut, Allah mengingatkan kaum Mukminin tentang sunatullah pada 
makhluk-Nya. Barang siapa yang berjalan pada tatanan sunah tersebut, ia 
akan mendapat kebahagiaan. Dan barang siapa yang menyimpang darinya, 
maka ia akan tersesat, mendapatkan kesengsaraan, dan kehancuran (Al-
Maraghi, t.t.:  75). 

Peristiwa yang menimpa pada perang Uhud dan perang Badar serta 
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balasan bagi orang Mukmin dan orang kafir adalah merupakan sunatullah 
bagi makhluk-Nya disertai penjelasan hikmah, baik berupa pertolongan 
maupun kekalahan. Kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan 
walaupun lama waktu kemunculannya. Hal demikian sudah banyak terjadi 
kepada para pengikut nabi-nabi terdahulu. Balasan yang baik diberikan 
kepada mereka dan balasan buruk bagi orang-orang kafir. Hal demikian 
sebagaimana janji Allah dalam QS Al-Shâffât (37): 171-172, 173, (171) 
Dan sungguh, janji Kami telah tetap bagi hamba-hamba Kami yang menjadi 
rasul; (172) (yaitu) mereka itu pasti akan mendapat pertolongan; (173) 
Dan sesungguhnya bala tentara Kami  itulah yang pasti menang.

Demikian pula firman Allah dalam  QS Al-Anbiyâ` (21): 105, Dan 
sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur  setelah (tertulis) di dalam Az-
Zikr (Lauh Mahfûzh), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku 
yang saleh.

Penjelasan Ayat
 

                              

        

Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu 
berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul). (QS Âli ’Imrân [3]: 137)

Kata sunan merupakan bentuk jamak dari kata sunnah, yang berarti 
jalan hidup atau cara yang sudah lazim. Kata sunnatu l-lâh sudah menjadi 
istilah yang serupa dengan istilah hukum alam, yaitu tatanan atau jalan 
kehidupan yang berlaku secara konsisten dan berulang-ulang, sehingga 
dapat dijadikan pelajaran. 

Setidaknya, ada dua macam sunatullah yang diterangkan dalam 
beberapa ayat berikut. Sunatullah yang pertama adalah bahwa orang yang 
tidak mengikuti cara yang lazim dan rasional akan menemui kegagalan. 
Sunatullah yang kedua adalah bahwa orang jahat dan mendustakan Allah 
serta Rasul-Nya akan mendapat hukuman Allah  berupa malapetaka dan 
bencana cepat ataupun lambat.

Sesungguhnya, kehendak Allah berjalan di atas aturan yang tetap 
dan jalan yang rasional. Terdapat keterkaitan antara sebab dengan akibat, 
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antara perbuatan dan hasil sekalipun Allah Mahakuasa untuk melakukan 
yang berbeda atau bertentangan dengan itu. Hukum demikian terus 
berlaku sejak dulu sampai yang akan datang. Barang siapa yang berjalan 
di atas ketaatan, keimanan, dan memegang teguh kesepakatan; pasti 
akan mendapat bagian kehormatan, pertolongan, dan kebahagiaan. Dan 
barang siapa yang berjalan di jalan kemaksiatan, mendustakan Rasul dan 
mengingkari kesepakatan, maka akan mendapat balasan berupa kerugian, 
kebinasaan, dan kehancuran.

Dalam suasana normal, seseorang yang bertindak sesuai tuntutan 
asas dan aturan yang ilmiah disertai informasi yang sudah jelas kebenarannya 
dalam masalah pertanian, perindustrian, perdagangan dan lain sebagainya, 
pasti akan berhasil dan dapat mencapai tujuannya, sekalipun dia seorang 
ateis atau penyembah berhala atau pun beragama Majusi. Sedangkan 
orang yang menyampingkan akal sehat serta menyimpang dari kewajaran,  
maka akan mendapat kerugian walaupun dia seorang yang saleh lagi 
takwa bahkan seorang nabi sekalipun. 

Berkaitan dengan masalah perang, komandan harus melakukan 
persiapan yang matang setiap waktu untuk memerangi musuh. 
Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Anfâl (8): 60, Dan persiapkanlah 
dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan 
yang kamu miliki. Latihan yang dilakukan anggota pasukan sesuai taktik 
dan strategi perang dengan latihan yang benar dan bermutu, akan 
memperkuat pertolongan dan kemenangan. Jika mengabaikan persiapan 
dan latihan ini, maka pastilah akan menderita kekalahan.

Dalam kalimat qad khalat min qablikum sunan terkandung peringatan 
bagi orang yang menyalahi perintah Rasul Saw serta berita gembira dan 
janji akan adanya kemenangan. Terkandung pula di dalamnya: aturan, 
ancaman, perintah, dan larangan. Barang siapa yang mengikuti jalan 
orang sesat, maka akan menerima akibat buruk (Al-Maraghi, t.t.: 76).

Selanjutnya, Allah memerintahkan untuk mengambil pelajaran dari 
sejarah mengenai jalan hidup umat masa lalu dengan cara berkelana dan 
mengembara. Mempelajari sejarah bisa dengan membaca buku, namun 
pengaruhnya tidak akan sebaik bila menyaksikan sendiri peninggalan 
sejarah secara langsung (Al-Maraghi, t.t.: 77).

Barang siapa yang berjalan di muka bumi dan mengamati keadaan 
masyarakat, mencermati sejarah, serta menyelidiki berita, pastilah ia 
menemukan fakta sejarah bahwa pada masa lalu telah terjadi pertarungan 
antara kebenaran dan kebatilan dan menemukan kebenaran sunatullah 
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yang tetap, yaitu kemenangan bagi orang baik dan kegagalan bagi orang 
jahat. 

Ketahuilah bahwa umat masa lalu menentang para nabi dan rasul 
karena rakus terhadap harta dan sangat menyukai kelezatan duniawi. 
Kemudian, mereka hancur. Mereka mendapat hukuman selagi masih di 
dunia dan di akhirat tetap mendapat laknat. Allah Swt menginginkan 
umat Nabi Muhammad Saw merenungkan keadaan umat terdahulu agar 
berpaling dari tipuan duniawi yang fana dan berupaya secara maksimal 
untuk meraih sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal (Al-Buruswi, 1996: 
161).

Bukti-bukti sejarah telah begitu banyak, baik sejarah tentang 
orang baik maupun sejarah tentang orang jahat. Bukti sejarah itu bukan 
sekadar untuk dipelajari, tetapi yang terpenting adalah diambil pelajaran 
dan dijadikan bahan renungan. Barang siapa yang mengikuti jalan hidup 
orang baik, maka akan mendapatkan kebaikan; dan sebaliknya, barang 
siapa yang mengikuti cara-cara orang jahat, maka pasti akan menemui 
pembalasan yang buruk, cepat ataupun lambat.  

 
                     

Inilah (Al-Quran) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan 
menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Âli 
’Imrân [3]: 138)

Semua ini dalam Al-Quran merupakan penjelasan yang terang 
bagi seluruh manusia. Ayat 137 di atas merupakan bantahan terhadap 
perkataan orang-orang musyrik dan munafik yang mengatakan “Jika 
Muhammad itu benar-benar seorang Rasul, kenapa ia kalah di perang 
Uhud.” Jelas bahwa sunatullah berlaku juga terhadap para nabi, para 
rasul, dan seluruh makhluk. Tidak ada seorang komandan pun yang tidak 
ditaati oleh prajuritnya dan mereka menyalahi perintahnya; kecuali bala 
tentaranya itu akan menjadi sasaran musuh. Inilah penjelasan yang dapat 
diterima oleh semua manusia.   

Bayân maksudnya adalah penjelasan tentang betapa buruknya 
akibat dari perbuatan mendustakan rasul. Dalam kejadian ini terdapat 
peringatan bagi orang yang jahat dan menyalahi perintah Nabi Muhammad 
Saw ketika perang Uhud  dan peringatan bahwa pertolongan yang didapat 
ketika perang Badar adalah disebabkan keteguhan dan keyakinan akan 
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pertemuan dengan Allah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, 
bertawakal kepada-Nya, serta yakin akan kekuasaan, rahmat dan karunia-
Nya.

Al-Quran menjadi petunjuk dan nasihat serta pelajaran khusus bagi 
orang yang bertakwa saja karena merekalah yang mengambil manfaat 
terhadap Al-Quran itu. Hudan adalah bertambah terangnya mata hati yang 
menjadi petunjuk ke jalan agama yang lurus. Mauizhah adalah sesuatu 
yang melunakkan hati dan mendorong untuk berpegang kepada ketaatan. 
Hudan dan mauizhah hanya bagi orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan di dalam QS Al-Baqarah (2): 2, Kitab (Al-Quran) ini tidak ada 
keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Demikian pula di dalam QS Luqmân (31): 2-3, Inilah ayat-ayat 
Al-Quran yang mengandung hikmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi 
orang-orang yang berbuat kebaikan.

Al-Quran menjelaskan berbagai urusan dengan sangat terang, 
serta menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang di masa lalu bersama 
musuh-musuh mereka. Al-Quran pun menegur orang-orang yang menolak 
dan melanggarnya.

Jika orang Mukmin mengetahui hakikat ini, maka mereka tidak boleh 
merasa lemah untuk berperang serta selalu membayangkan senjata musuh 
yang akan menimpanya karena tragedi yang dialami pada perang Uhud. 
Demikian pula tidak perlu bersedih terhadap yang terbunuh pada perang 
Uhud. Mereka yang terbunuh itu mati syahid kedudukannya terhormat 
dalam pandangan Allah di hari kiamat. Kejadian tersebut menjadi pelajaran 
dan pendidikan bagi orang-orang Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad 
Saw bersabda “Jika aku disuruh memilih antara kekalahan dan pertolongan 
pada perang Uhud, maka aku akan memilih kekalahan.”

 
                         

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, 
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. (QS Âli 
’Imrân [3]: 139)

Peristiwa yang terjadi pada perang Uhud dan perang-perang lainnya 
di mana kamu berada di pihak yang kalah jangan lantas membuat kamu 
menjadi lemah atau merasa lemah untuk berperang kembali melawan 
orang kafir. 

Al-hazan artinya rasa sakit pada jiwa karena kehilangan sesuatu 
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yang dicintai. Allah Swt melarang bersedih terhadap sesuatu yang telah 
terjadi atau karena kehilangan sesuatu, sebab rasa sedih yang berlarut-
larut dapat menghilangkan semangat. Sebaliknya, Allah tidak melarang 
hubungan seseorang dengan yang dicintai berupa harta, kekayaan, atau 
teman yang dapat memulihkan kekuatan dan mengisi hatinya dengan 
kegembiraan. Tujuan larangan merasa lemah dan bersedih di sini adalah 
untuk mengobati jiwa dengan cara bekerja walaupun dengan cara 
memaksakan diri (Al-Maraghi, t.t.: 78-79). 

Kalimat lâ tahzan yang berarti jangan bersedih, ditampilkan 
dalam ayat ini adalah untuk memberikan ketentraman dan menimbulkan 
kesabaran, bukan tidak boleh bersedih (Al-Burusywi, 1996: 165). Maksud 
larangan merasa lemah dan sedih adalah tidak boleh menyerah dan harus 
kembali bersiap-siap disertai tekad yang bulat dan keinginan yang kuat 
serta berbaik sangka kepada Allah disertai tawakal dan percaya akan 
datangnya pertolongan.

Kalian jangan merasa lemah dan bersedih. Kamulah orang yang 
paling tinggi derajatnya. Balasan baik dan pertolongan adalah bagianmu 
wahai orang-orang Mukmin sesuai sunatullah untuk menjadikan akibat 
yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang terbunuh di 
kalangan orang Mukmin akan berada di surga. Dan orang yang terbunuh 
di antara orang-orang kafir akan masuk neraka. 

Kalimat wa antumu l-a’launa maksudnya adalah bahwa kalian 
akan menang melawan musuh-musuhmu setelah perang Uhud. Kalimat 
in kuntum mu’minîn maksudnya adalah apabila kamu meyakini akan 
kebenaran janji Allah Swt (Al-Qurthubi, 1999: 168-169). Ini merupakan 
berita gembira tentang kemenangan yang akan diperoleh di kemudian 
hari. Barang siapa yang hatinya telah diterobos oleh keimanan yang benar 
dan bersemayam di dalam kalbu; pastilah dia meyakini akan adanya akibat 
baik sebagai hasil pengamatannya terhadap sunatullah dan sebab-sebab 
yang mengantarkan kepada keberhasilan dan kemenangan (Al-Maraghi, 
t.t.: 79).
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Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun 
(pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan 
dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka 
mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang 
beriman (dengan orang-orang ka r) dan agar sebagian kamu dijadikan-
Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang 
zalim. (QS Âli ’Imrân [3]: 140)

Mengapa kamu menjadi lemah karena rasa sakit, luka, dan sebagian 
kamu terbunuh? Jika kamu telah terluka dan sebagian kamu terbunuh 
pada perang Uhud, maka sesungguhnya musuhmu pun telah mendapat 
luka dan terbunuh pada waktu yang baru lalu, bahkan mereka mendapat 
luka yang lebih berat ketika perang Badar. Jika pada perang Uhud kamu 
kalah, kamu menang pada perang Badar. Hari-hari terus berputar, menang 
dan kalah silih berganti. Terkadang kamu menang dan terkadang kamu 
kalah. Itu semua mengandung hikmah. Allah memberikan kemenangan 
kepada kebatilan dalam satu hari dan memberikan kemenangan kepada 
kebenaran dalam beberapa hari dan memberikan kemenangan pada 
akhirnya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang ikhlas. 

Kemenangan yang diraih oleh orang Mukmin adalah berkat 
pertolongan Allah untuk menjaga agama-Nya. Kemenangan yang diraih 
oleh orang kafir adalah dikarenakan orang Mukmin berbuat maksiat, 
dan agar Allah membersihkan dosa dan kesalahan mereka. Jika mereka 
tidak berbuat maksiat, maka golongan yang berada di jalan Allah pastilah 
menang (Al-Qurthubi, 1999: 169).

Kalian tidak pantas berdiam diri tidak mau berjihad dengan alasan 
telah kalah dan terluka. Musuh-musuhmu pun pernah mengalami hal 
seperti itu, akan tetapi mereka tidak merasa lemah dan tidak berhenti 
berperang, padahal yang mereka perjuangkan adalah kebatilan. Kalian 
lebih pantas untuk memiliki tekad yang kuat dengan keyakinan kalian 
tentang adanya balasan baik dan kebenaranlah yang kalian perjuangkan 
(Al-Maraghi, t.t.: 79). 

Pada saat perang Uhud itu, Abu Sufyan datang menaiki bukit 
kemudian diam sebentar lalu bertanya, “Mana anak Abu Kabsyah? 
(maksudnya adalah Nabi Muhammad Saw. Abu Kabsyah adalah Suami 
Halimah Al-Sa’diyah, ibu susu Nabi Muhammad Saw), mana anak Abu 
Quhafah? (maksudnya adalah Abu Bakar), mana Ibnu Khaththab? Umar 
menjawab, “Ini Rasulullah Saw, ini Abu Bakar, dan ini saya Umar.” Abu 
Sufyan berkata lagi, “Satu hari lawan satu hari, hari-hari terus berputar, 
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kemenangan silih berganti”. Umar ra berkata, “Tapi tidaklah sama. Orang-
orang yang terbunuh di antara kami akan masuk surga. Orang yang 
terbunuh di antara kalian akan masuk neraka.” Abu Sufyan berkata lagi, 
“Kamu mengaku seperti itu. Kalau begitu kami sia-sia dan merugi.”

Silih bergantinya kemenangan adalah untuk memerlihatkan 
keseimbangan dan konsistensi sebuah tatanan, dan menjadi ilmu bagi 
orang yang mau menelaah sunatullah secara umum. Adanya perputaran 
kemenangan dan kekalahan merupakan sunatullah. Dalam Bahasa Arab 
ada pepatah:

Ada hari yang membawa keberuntungan bagi kita, ada hari yang membawa 
kerugian. Satu hari kita sedih, satu hari kita gembira.

Sekali waktu, kemenangan berada di pihak yang batil; di waktu lain 
berada di pihak yang benar, akan tetapi kemenangan terakhir selalu berada 
di pihak yang benar. Kemenangan akan diraih oleh orang yang mengetahui 
faktor-faktor keberhasilan dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya. 
Di antara faktor keberhasilan itu adalah: adanya kesepakatan dan tidak 
pernah berselisih, teguh pendirian, berpikir positif dan rasional, memiliki 
tekad yang kuat, melakukan persiapan dan menyusun segala kekuatan 
yang dimiliki (Al-Maraghi, t.t.: 79).

Hikmah lain dari kekalahan pada perang Uhud adalah agar Allah 
menampakkan ilmu-Nya tentang kebenaran iman seseorang serta 
membuka jalan bagi orang yang sabar untuk melawan musuh. Hal 
ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfâl (8): 37, agar Allah 
memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik.

Maksudnya adalah agar manusia bisa membedakan antara orang 
baik dan orang jahat. Oleh karena itu, Rasulullah Saw bersabda setelah 
kejadian perang Uhud untuk mengusir musyrikin: “Jangan berangkat 
bersama kami untuk berperang, yakni pada perang Hamra Al-Asad, kecuali 
orang yang ikut perang Uhud.” Maka, orang-orang yang benar-benar 
Mukmin berangkat perang walaupun masih cape dan kepayahan. Kata li 
ya’lama l-lâh adalah agar Allah memerlihatkan ilmu-Nya kepada manusia. 
Pengetahuan Allah tentang sesuatu telah ada sejak azali. Apa pun yang 
terjadi pastilah sesuai dengan ilmu Allah yang ada sejak azali itu. 

Kejadian tersebut juga agar Allah memberi kesempatan kepada 
orang-orang yang ingin mati syahid di jalan Allah. Mereka ingin terbunuh di 
jalan Allah dan menyerahkan nyawanya dalam rida Allah. Sebagian kaum 
Muslimin tidak sempat mati syahid dalam perang Badar. Mereka berharap 
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dapat bertemu dengan musuh agar dapat mencapai derajat syuhada. Allah 
telah memuliakan para syuhada dalam kehidupan alam barzakh, yaitu 
sederajat dengan para Nabi. Firman Allah dalam Surah Âli ’Imrân (3): 169, 
jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan 
Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat 
rezeki. 

Demikian pula firman Allah dalam Surah Al-Nisâ` (4): 69, Dan 
barang siapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu 
akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, 
(yaitu) para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid 
dan orang-orang saleh.

Allah sengaja menyebut syuhada adalah sebagai pujian terhadap 
keikhlasan mereka. 

Bertentangan dengan kalimat di atas, Allah menegaskan bahwa Dia 
tidak menyukai orang-orang zalim lagi kafir disebabkan mereka menzalimi 
diri sendiri dan melakukan kerusakan di bumi, serta perbuatan mereka 
yang melewati batas kepada manusia. Itulah yang menyebabkan cepat 
lenyapnya kedaulatan serta kekuasan mereka. Kezaliman tidak akan 
bertahan lama. Adapun orang zalim yang diberi nikmat adalah merupakan 
penangguhan yang akan menerima balasan jelek di kemudian hari.

Menurut Al-Qurthubi (1999: 170), ayat 140 diakhiri dengan kata 
Inna l-lâha lâ yuhibbu l-zhzhâlimîn, pengertiannya adalah bahwa Allah 
tetap tidak menyukai orang zalim walaupun mereka menang; Allah tetap 
menyukai orang Mukmin walaupun mereka kalah.

 
                 

 
Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa 
mereka) dan membinasakan orang-orang ka r. (QS Âli ’Imrân [3]: 141)

Yumahhisha memiliki tiga pengertian. Pertama adalah menguji. 
Kedua adalah membersihkan. Ketiga, melepaskan. Arti ketiga ini yang 
paling sering dipakai. Pengertian dari ayat di atas adalah bahwa Allah ingin 
menguji orang-orang Mukmin, memberi pahala, dan melepaskan mereka 
dari segala dosa (Al-Qurthubi, 1999: 171). Jika mereka tidak berdosa, 
maka Allah ingin mengangkat derajat mereka sesuai dengan musibah yang 
mereka alami. 

Allah Swt menegaskan bahwa pertempuran itu sebagai media untuk 
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menyingkap dan memerlihatkan kesucian. Allah ingin menyucikan orang 
Mukmin dari dosa dan membersihkan dari cacat yang pernah menimpa. 
Dalam pertempuran tersebut, orang yang benar-benar beriman terang 
sekali perbedaannya dari orang munafik. Melalui pertempuran tersebut 
dapat diketahui kebenaran iman, kekuatan tekad, serta keteguhan ketika 
mendapat cobaan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah Âli ’Imrân 
(3): 143, yang akan kami jelaskan pada bagian lain tafsir ini. 

Pada perang Uhud, orang-orang munafik mundur dan melarikan diri, 
bahkan sebagian orang Mukmin pun lari ketika pertengahan pertempuran, 
sedangkan yang lainya tetap berada di sekeliling Nabi Muhammad Saw. 
Maka jelaslah keinginan bertemu dengan musuh itu hanya angan-angan 
semata tanpa kesungguhan. Dalam Shahîh Al-Bukhârî dan Muslim 
diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw  pernah bersabda,

Wahai manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. 
Mintalah sehat aat kepada Allah. Akan tetapi, jika kalian bertemu dengan 
mereka, maka bersabarlah. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah 
bayang-bayang pedang….

Manfaat lain dari pertempuran tersebut adalah untuk menjelaskan 
keadaan orang kafir. Mereka itu jika memeroleh kemenangan sebagaimana 
pada perang Uhud, begitu sombong luar biasa. Itulah yang mengakibatkan 
mereka binasa dan hancur. Mereka tidak dapat bertahan lama. Mereka 
tidak tangguh di hadapan orang Mukmin yang sejati. Dan jika mereka 
kalah, sebagaimana pada perang Badar, Allah mempercepat kehancuran 
mereka. Maka kemenangan berada di tangan orang yang bertakwa.

Banyak sekali ayat yang menjadi penjelas bagi kumpulan ayat di 
atas, antara lain, firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2): 214, 

Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum 
datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu 
sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang 
(dengan berbagai cobaan)....

Ayat lainnya terdapat di dalam Surah Al-‘Ankabût (29): 1-2, 

(1) Alîf Lâm Mîm; (2) Apakah manusia mengira bahwa mereka akan 
dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka 
tidak diuji?

Demikian pula terdapat di dalam Surah Âli ’Imrân (3): 182 yang 
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akan dijelaskan kemudian.
Ayat-ayat di atas sebagai pujian dan hiburan serta motivasi bagi 

kaum Mukminin agar tidak terpengaruh dan tidak tergoyahkan oleh insiden 
yang terjadi dalam pertempuran.

Hikmah dan Pesan

(1) Kehidupan harus dijalani berdasarkan aturan ilmu, kebiasaan, 
kelayakan, dan kepatutan. Siapa saja yang mengindahkan semua 
aturan di atas, niscaya akan berhasil walaupun kafir. Dan siapa 
pun yang tidak mengindahkannnya maka niscaya akan mengalami 
kegagalan sekalipun beriman.

(2) Terdapat keterkaitan yang erat antara sebab dan akibat, antara aksi 
dan reaksi. Usaha untuk mencapai suatu cita-cita harus dilakukan 
penuh perjuangan disertai keyakinan terhadap kemahakuasaan 
Allah Swt. Kemenangan dan keberhasilan pasti akan didapat oleh 
orang-orang yang beriman.

(3) Roda kehidupan terus berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya 
di bawah. Ketika sedang berada di atas, maka tidak pantas berlaku 
sombong; dan ketika berada di bawah, tidak perlu berputus asa.

(4) Kegagalan yang menimpa harus dijadikan cambuk untuk berjuang 
lebih keras. Kegagalan sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan 
harus dijadikan peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang 
sama. 

(5) Di balik ujian dan kegagalan, tentu ada hikmah yang luar biasa bila 
diterima dengan ikhlas dan dijadikan bahan renungan.

(6) Keberhasilan yang diperoleh jangan sampai membuat lupa diri dan 
membutakan hati, sehingga terlena dan tidak sadar akan bahaya 
yang mengintai.

***
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Celaan terhadap Sebagian Pasukan Uhud dan Peringatan Ihwal 
Kematian (Ayat 142-148)

 
                            

                             

                            

                                

                          

                              

                            

                            

                               

                                   

                          

           

(142) Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal 
belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan 
belum nyata orang-orang yang sabar; (143) Dan kamu benar-benar 
mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya; maka 
(sekarang) kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya; 
(144) Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu 
beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke 
belakang (murtad)? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan 
merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang 
yang bersyukur; (145) Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali 
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dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. 
Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya 
pahala (dunia) itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami 
berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi 
balasan kepada orang-orang yang bersyukur; (146) Dan betapa banyak 
nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut(nya) yang 
bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah ka rena bencana yang menimpanya 
di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada 
musuh). Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar; (147) Dan tidak 
lain ucapan mereka hanyalah doa, “Ya Tuhan kami, am punilah dosa-dosa 
kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan kami  
dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang 
ka r”; (148) Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang 
baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 
(QS Âli ’Imrân [3]: 142-148)

Latar dan Konteks

Asbâbu l-nnuzûl ayat 143 menurut riwayat Abu Hatim dari Ibnu 
Abbas ra bahwa banyak sahabat yang berkata, “Ya Allah, mudah-mudahan 
kami terbunuh seperti syuhada perang Badar. Ya Allah, mudah-mudahan 
kami diberi kesempatan mengalami perang seperti perang Badar, kami bisa 
membunuh orang musyrik dan  mendapatkan pahala berupa kebaikan, 
atau kami mati syahid dan masuk surga, tetap hidup dan mendapat rezeki 
di sisi Allah”. Ketika mereka diberi kesempatan untuk ikut perang Uhud, 
ternyata hanya beberapa orang saja yang bertahan.

Mengenai asbâbu l-nnuzûl ayat 144 ada beberapa riwayat. Pertama 
riwayat Ibnu Al-Mundzir dari Umar Ibnu Khaththab ra yang menceritakan 
bahwa ia terpisah dari Rasulullah pada waktu perang Uhud. Kemudian ia 
menaiki bukit dan mendengar orang Yahudi berteriak, “Muhammad Mati!” 
Maka Umar marah dan berkata, “Tidak seorang pun yang mengatakan 
bahwa Muhammad telah mati kecuali akan aku tebas lehernya.” Kata-
kata ini sebagai bentuk kekecewaan dan tidak rela Nabi Muhammad Saw 
meninggal. Maka turunlah ayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad 
itu manusia biasa yang akan meninggal sebagaimana Rasul  yang 
sebelumnya.

Riwayat kedua adalah yang diceritakan oleh Ibnu Abu Hatim dari 
Rabi’ yang mengatakan bahwa pada saat perang Uhud, banyak sahabat 
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yang terluka. Mereka mengerumuni Rasulullah Saw dan di antara mereka 
ada yang berkata, “Beliau telah meninggal.” Orang-orang tidak percaya, lalu 
berkata, “Kalau benar dia Nabi, tidak mungkin akan terbunuh.” Sebagian 
lain berkata, “Nabi juga bisa meninggal sebagaimana Nabi-Nabi yang lain, 
kecuali Allah memberikan kemenangan kepadamu atau kalian meninggal 
dan bertemu dengan-Nya.” 

Riwayat lain dari Ibnu Rahawaih berdasarkan penuturan Al-Zuhri 
bahwa setan berteriak ketika perang Uhud, “Muhammad mati!”. Ka’ab Ibnu 
Malik bercerita bahwa dia yang pertama menemukan Rasulullah Saw. Ia  
melihat kedua mata Rasulullah Saw dari bawah topeng besinya. Maka dia 
berteriak sekeras-kerasnya, “Ini Rasulullah masih hidup!” 

Kumpulan ayat berikut masih bercerita tentang perang Uhud. Pada 
kumpulan ayat yang lalu, Allah memberi petunjuk untuk tidak bersedih 
dan merasa lemah. Ujian dan cobaan yang datang silih berganti adalah 
merupakan sunatullah yang senantiasa berputar di antara manusia. Cobaan 
dan ujian menjadi penghapus dosa. Pada ayat-ayat tersebut terkandung 
dorongan semangat dan hiburan agar terpelihara kecintaan terhadap jihad 
dan terisi dengan sifat-sifat yang akan meraih pertolongan Allah.

Ayat-ayat berikut menjelaskan bahwa jalan kemuliaan di akhirat 
adalah dengan berjihad dan bersabar. Kemuliaan di dunia dapat dicapai 
dengan keteguhan terhadap prinsip, tetap berada di sekeliling Rasulullah 
ketika berperang, berkurban, berlaku ihsan, tetap berpegang kepada 
keadilan dan kebenaran.

Penjelasan
 

                            

       

 Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum
 nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum
(nyata orang-orang yang sabar. (QS Âli ’Imrân [3]: 142

Jihad artinya menanggung kesulitan dan melawan orang-orang 
kuat. Jihad ada dua macam yaitu jihad akbar (besar) dan jihad ashgar 
(kecil). Jihad akbar adalah melawan hawa nafsu. Jihad kecil dapat berupa 
memerangi musuh Islam dan melindungi orang-orang Islam, menginfakkan 
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harta untuk kemajuan agama dan umat, memberantas kebatilan, dan 
menegakkan kebenaran.

Jihad melawan hawa nafsu agar dapat melaksanakan hak Allah dan 
hak orang lain terkadang lebih utama dari pada jihad di medan perang. 
Jihad yang paling berat  adalah mengajak manusia kepada kebaikan 
dunia akhirat, atau menanamkan pemikiran yang benar untuk mengubah 
kebiasaan dan tradisi yang sudah berjalan, atau melawan bid’ah yang sudah 
membudaya di kalangan anggota masyarakat. Sang da’i akan mendapatkan 
perlawanan baik dari kelompok khusus maupun dari kelompok awam. 
Mereka akan mengangkat tinggi-tinggi panji kemaksiatan di hadapan 
sang da’i dengan menggunakan berbagai cara dan sarana. Terlebih lagi 
apabila yang diubah adalah adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara 
turun temurun, maka akan ada pemimpin yang membantu dan menolong 
mereka dalam mempertahankan kebatilannya. Banyak terjadi sang da’i 
mengalami kehancuran, bahkan kematian, atau kehormatannya dirusak, 
atau dikeluarkan dari lingkungan agamanya (Al-Maraghi, t.t.: 85).

Abu Muslim Al-Ashfahani mengatakan bahwa kata am hasibtum 
yang arti secara bahasa adalah bertanya yaitu “apakah kalian mengira”, 
maksud dalam ayat ini adalah melarang. Jadi, arti kalimat tersebut adalah 
“jangan kalian mengira” dengan tujuan sebagai celaan. Orang Arab biasa 
menggunakan kalimat tanya seperti itu dengan tujuan menguatkan isi 
pembicaraan (Al-Maraghi, t.t.: 84-85).   

Jangan kalian mengira akan dapat masuk surga padahal kalian tidak 
berjihad dan tidak bersabar dalam peperangan. Kalian tidak akan dapat 
masuk surga sebelum diuji dan diberi cobaan dan sebelum Allah melihat 
orang-orang yang berjihad di jalan-Nya serta bersabar menghadapi musuh. 

Kesabaran diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban 
agama yang terus-menerus dan terbatas waktunya, dalam pelaksanaan 
taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika mendapat cobaan dan ujian yang 
berat, dan ketika menghadapi musuh.

Kalimat wa lammâ ya’lami l-lâh yang arti secara bahasanya adalah 
Allah belum mengetahui, maksudnya adalah belum diketahui secara 
nyata atau tidak tampak dan tidak terlaksana. Ini menunjukkan bahwa 
kamu belum berjihad dan belum bersabar. Pada hakikatnya Allah Maha 
Mengetahui sejak azali. Maksud kalimat tersebut adalah agar manusia mau 
melakukan pekerjaan yang menyebabkan ia berhak, bahkan wajib masuk 
surga dan mendapat ampunan. 

 Mustahil seseorang dapat mencapai kebahagiaan surga tanpa 
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melaksanakan jihad dan kesabaran atas berbagai kemelut. Tidak 
selayaknya seseorang mengira ia akan masuk surga sebagaimana orang-
orang yang sudah berperang menyerahkan nyawa, tetap teguh di atas 
puncak kepedihan dan tikaman senjata lawan (Al-Buruswi, 1996: 142).

 
                

Dan kamu benar-benar mengharapkan mati (syahid) sebe-
lum kamu menghadapinya; maka (sekarang) kamu sungguh te-
lah melihatnya dan kamu menyaksikannya. (QS Âli ’Imrân [3]: 143)

Tamannauna l-mauta maksudnya adalah mengharapkan mati syahid 
di jalan Allah, membela kebenaran walaupun harus mengorbankan jiwa. 
Sekelompok orang yang tidak ikut perang Badar, berharap mati syahid. 
Sebelum perang Uhud, mereka menganjurkan agar Nabi Muhammad 
Saw keluar dari kota Madinah memerangi orang-orang kafir. Mereka ingin 
bersama Rasulullah Saw berperang agar mendapat kemuliaan sebagai 
syuhada sebagaimana syuhada perang Badar. 

Ketika terjadi perang Uhud dan mereka menyaksikan penyebab 
kematian berupa hunjaman anak panah serta musuh bersiap-siap 
menyerang, mereka takut dan merasa lemah. Mereka meninggalkan 
Rasulullah dihujani anak panah, padahal beliau berteriak agar tetap berada 
di sekelilingnya, mengajak berdoa kepada Allah dan meyakini pertemuan 
dengan-Nya serta tetap teguh dalam pendirian.

Allah mengatakan kepada mereka, “Wahai orang-orang Mukmin, dulu 
kalian berharap dapat bertemu musuh. Kalian terus mendorong Rasulullah 
untuk menemui lawan. Kalian berharap dapat memerangi mereka. Kini, 
yang kalian harapkan dan kalian minta sudah tercapai. Ayolah berperang 
dan bersabarlah!” Pada perang Uhud, ternyata sebagian besar dari mereka 
lari tunggang langgang. Pembicaraan pada ayat ini ditujukan kepada 
mereka sebagai celaan terhadap sikap mereka itu.

Di akhir ayat terdapat dua kata yang sama artinya, yaitu ra`â dalam 
kalimat faqad ra`aitumûhu dan kata nazhara dalam kalimat wa antum 
tanzhurûn. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu melihat. 
Pengulangan tersebut untuk menguatkan (Al-Qurthubi, 1999: 168). Dalam 
Bahasa Indonsia, kira-kira sama dengan kalimat “kamu sudah melihatnya 
dengan mata kepala sendiri”. 

Banyak di antara manusia yang mengaku mencintai agama dan 
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tanah airnya serta berpikir untuk mengabdi kepadanya. Ia berharap 
mendapat kesempatan untuk mengabdi dengan jiwa dan hartanya. Ketika 
ia dibutuhkan untuk itu, ternyata dirinya menjadi lemah dan menyerah 
sebelum bekerja, atau dia meninggalkan pengabdian itu setelah merasakan 
pahit dan beratnya pengabdian (Al-Maraghi, t.t.: 86).

Hal demikian sebagaimana yang sering kita saksikan saat ini, banyak 
orang yang sebelum menjadi pemimpin atau pejabat atau mendapat suatu 
kedudukan, ia berteriak-teriak ingin memerangi kejahatan, ketidakadilan, 
korupsi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketika sudah mendapatkan 
jabatan atau kesempatan untuk melakukannnya, ia menjadi lemah, 
kehilangan ide, meninggalkan medan perjuangan yang harus ia lawan, 
atau bahkan ada yang larut dalam kejahatan tersebut.

Orang Mukmin sejati adalah yang sampai meyakini kebenaran yang 
ia yakini itu adalah benar. Hal ini jelas menuntut untuk bekerja walaupun 
berat, berjuang bagaimana pun sulitnya, sabar menghadapi hal-hal yang 
tidak disukai dan mendahulukan kebenaran di atas kebatilan (Al-Maraghi, 
t.t.: 86).

Demikian pula kecintaan kepada Allah dan kepada akhirat tidak 
cukup dengan pengakuan bibir semata. Perlu pembuktian dalam bentuk 
menjauhi hal-hal yang dilarang dan diharamkan. Apabila cinta tetap ada 
walaupun didera berbagai derita dan kepahitan, barulah disebut cinta 
sejati (Al-Burusywi, 1996: 143). 

 
                            

       .... 

Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah ber-
lalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat8 atau dibunuh, kamu 
berbalik ke belakang (murtad)?... (QS Âli ’Imrân [3]: 144)

Ketika umat Islam kalah pada perang Uhud dan banyak yang 
terbunuh diantara mereka, berteriaklah setan, “Muhammad terbunuh!” 
Ibnu Qamiah kembali kepada kaum musyrikin sambil berkata, “Saya telah 
membunuh Muhammad”. Padahal ia hanya memukul Nabi Muhammad 
Saw dan melukai kepala beliau. Orang-orang mengira bahwa beliau telah 
terbunuh.

Maksud ayat ini ialah bahwa Nabi Muhammad Saw itu seorang 
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manusia yang diangkat Allah menjadi Rasul. Rasul-Rasul sebelumnya telah 
wafat, ada yang wafat karena terbunuh seperti Nabi Zakaria dan Nabi 
Yahya as; ada pula yang karena wafat biasa seperti Nabi Musa dan Nabi 
Isa as. Karena itu, Nabi Muhammad Saw juga akan wafat seperti halnya 
rasul-rasul yang terdahulu itu. Tugas para nabi adalah menyampaikan 
dakwah Islam dan ketika dakwah itu telah tersampaikan, maka berakhirlah 
tugasnya dan setelah itu akan wafat. 

Sementara itu, orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau 
Nabi Muhammad itu seorang nabi tentulah dia tidak akan mati terbunuh. 
Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menentramkan hati kaum Muslimin 
dan membantah kata-kata orang-orang munafik itu. Para nabi dan rasul 
terdahulu telah wafat, akan tetapi agama mereka tetap seperti semula 
dan para pengikutnya tetap berpegang teguh kepada ajarannya. Kaum 
Muslimin harus tetap teguh pada agama seperti semula walaupun beliau 
telah wafat. Rasul Saw itu manusia sebagaimana nabi-nabi lainnya. Ia 
memiliki tugas dan akan berakhir seiring dengan berakhirnya usia. Barang 
siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad akan mati; akan 
tetapi barang siapa yang menyembah Allah; maka Allah itu tetap hidup 
kekal dan tidak akan mati.

Anas Ibnu Al-Nadhar paman Anas Ibnu Malik menceritakan bahwa 
ketika kaum Muslimin sedang sangat kebingungan pada saat perang Uhud 
dan tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad Saw telah terbunuh, keluarlah 
ucapan dari orang Mukmin yang lemah imannya, “Seandainya yang 
menjadi rasul itu Abdullah Ibnu Ubai, pasti ia bisa melindungi kita dari 
Abu Sufyan.” Sebagian orang munafik juga berkata, “Kalau Muhammad 
telah mati, maka kalian kembali saja kepada agama kalian yang dulu!”. 
Anas menjawab, “Jika Muhammad telah meninggal, akan tetapi Tuhan 
Muhammad tidak meninggal. Apa yang akan kalian perbuat  dengan 
kehidupan ini sepeninggal Muhammad? Berperanglah untuk membela 
apa yang beliau bela, dan berkorbanlah sebagaimana beliau berkorban!” 
Kemudian ia berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada 
Engkau dari semua ucapan mereka, dan aku menyerahkan kepada Engkau 
apa yang akan terjadi akibat dari semua ini.” Kemudian ia memegang 
pedangnya erat-erat, dan melanjutkan perang hingga mati syahid.

Arti kalimat inqalabtum ‘alâ a‘qâbikum ada dua. Pertama arti hakiki 
adalah lari dari medan pertempuran. Arti kedua adalah kata kiasan dari 
murtad, yaitu keluar dari ajaran Islam. Kedua arti tersebut saling berkaitan 
karena orang yang mundur dari medan perang dipandang telah melakukan 
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perbuatan yang dilakukan oleh orang murtad walaupun tidak benar-benar 
murtad (Al-Qurthubi, 1999: 145) .  

Pada masa kini pun banyak terjadi sebuah lembaga dakwah bubar 
atau masjid menjadi sepi sepeninggal sesepuh atau kiainya. Para pendukung 
kiai atau sesepuh itu menjadi berpencar dan melemah semangat jihadnya 
atau kembali kepada ajaran dan tradisi lama setelah ditinggal oleh orang 
yang mereka dukung. Ini tidak ubahnya bagaikan yang disinyalir dalam 
ayat di atas. 

Ayat di atas juga memberikan isyarat agar manusia mempersiapkan 
para ahli dalam jumlah yang memadai untuk setiap bidang pekerjaan. 
Ketika salah seorang di antara mereka meninggal, maka masih ada ahli 
yang lain yang akan menggantikannya dan melanjutkan tugas yang 
menjadi tanggungjawabnya (Al-Maraghi, t.t.: 88).

Ayat ini dibacakan kembali oleh Abu Bakar ketika Rasulullah Saw 
benar-benar meninggal, akan tetapi banyak sahabat, antara lain Umar 
Ibnu Khaththab, yang tidak percaya dan berat untuk menerima keadaan 
yang sangat memilukan itu. 

Menurut riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Salamah berdasarkan 
cerita Siti Aisyah ra yang mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar ra 
datang dari tempat kediamannya di Sunha naik kuda, kemudian turun 
dan masuk masjid. Ia tidak berkata apa pun kepada orang yang ada di 
sana dan langsung masuk ke kamar Siti Aisyah. Ia mendekati Rasulullah 
yang seluruh tubuhnya diselimuti dengan baju. Ia singkapkan selimut dari 
wajah beliau, kemudian memeluk dan menciuminya sambil menangis. Lalu 
ia berkata, “Demi ayahku, demi engkau, dan demi ibuku. Demi Allah, Allah 
tidak  menggabungkan dua kematian untukmu. Adapun kematian yang 
sudah ditentukan untukmu maka sungguh telah tiba saatnya.”

Ayat ini menjadi persiapan akan wafatnya Rasulullah Saw dan sebagai 
peringatan bagi orang yang seperti Umar ra Abu Bakar ra membacakan 
kembali ayat ini ketika terjadi kegelisahan di kalangan para sahabat di hari 
wafat Nabi Muhammad Saw untuk menentramkan Umar Ibnu Khaththab 
ra dan sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi itu.

 
 

  ...                 .... 
 

... Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah 
sedikit pun .... (QS Âli ’Imrân [3]: 144)



114 Tafsir Juz IV

Allah mengingatkan siapan pun yang kembali kepada agamanya 
yang dahulu (murtad) dan melarikan diri dari jihad melawan musuh, maka 
ia sama sekali tidak akan mendatangkan madarat bagi Allah, justru akan 
mendatangkan madarat bagi dirinya sendiri. Ia akan mendapat murka 
Allah dan terhalang dari mendapat pahala.

Pertolongan Allah juga tidak akan terhalang karena adanya sebagian 
orang yang lari dari medan perang atau berpaling kembali kepada ajaran 
lama yang sesat. Allah Swt telah berjanji akan menolong hamba-Nya yang 
menolong-Nya dan memuliakan agama-Nya dan meninggikan kalimah-
Nya. Allah akan memperteguh orang-orang Mukmin dan menyucikannya 
sehingga bagaikan emas murni. Merekalah yang akan menegakkan agama-
Nya, menyebarkan dakwah dan mengangkat kebesaran-Nya (Al-Maraghi, 
t.t.: 88).

 
    ...       

 
... Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. (QS Âli 
’Imrân [3]: 144)

Allah akan memberi balasan berupa nikmat kepada orang yang 
menegakkan ketaatan, membela agama-Nya, mengikuti rasul dalam 
keadaan masih hidup ataupun sudah meninggal. Dia akan memberikan 
rahmat dan karunia di dunia dan akhirat sesuai sikap syukur dan amal 
seseorang.   

Setelah menyindir dan mewanti-wanti bahwa mundur dari medan 
perang dan kembali kepada ajaran jahiliyah itu akan merugikan diri sendiri, 
Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang bersabar, berjihad, dan 
syahid di jalan Allah. Inilah gambaran janji baik dan ancaman (Al-Qurthubi, 
1999: 145). Demikianlah Allah senantiasa berlaku adil dan seimbang. Ada 
peringatan ada berita gembira. Ada reward ada punishment. Ada amang-
amang ada iming-iming. 

 
                      ....  

 
Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, 
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya .... (QS Âli ’Imrân [3]: 
145)
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     Mu`ajjalâ artinya waktu yang telah ditentukan yang tidak dapat 
dipercepat maupun ditunda-tunda. Melalui ayat ini, Allah menjelaskan 
bahwa seseorang tidak akan mati kecuali sesuai dengan ketentuan Allah 
dan telah mencukupi waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam 
ayat ini disebut kitâba mmu`ajjalâ. Seorang pemberani bisa tetap hidup 
walaupun ia menyongsong maut ke medan perang. Seorang penakut bisa 
mati walaupun ia berlindung di tempat persembunyian. 

Banyak orang yang melibatkan diri dalam urusan yang sering 
menyebabkan kematian seperti terjun ke medan perang, melibatkan  diri 
ke daerah yang terkena wabah penyakit menular atau daerah bencana 
alam. Meski demikian, mereka tetap selamat. Terkadang, suatu penyakit 
menyerang anak muda yang kuat dan tidak menyerang orang yang lemah 
lagi kurus. Bencana alam terkadang mengakibatkan kematian di kalangan 
orang yang kuat, akan tetapi justru tidak menimpa orang yang tua renta 
(Al-Maraghi, t.t.: 89). 

Demikianlah sebagaimana firman Allah dalam Surah Fâthir (35): 
11, ...  Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi 
umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Laûh Mahfûz).

Demikian pula firman Allah dalam Surah Al-An’âm (6): 2, 

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal 
(kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya... 

Ayat lain yang serupa terdapat pula dalam Surah Al-Nahl (16): 61, 

...apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-
malaikat Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.

Umur sudah dibatasi. Ajal sudah ditentukan. Takdir yang 
memutuskan. Allah sendiri yang mengatur segala sesuatunya. Dia yang 
mengizinkan kematian setiap yang bernyawa sesuai ilmu-Nya tanpa 
dipercepat maupun ditunda-tunda, baik dalam suasana perang maupun 
suasana aman. Tidak pantas untuk mengatakan “Seandainya tidak ikut 
berperang, atau seandainya tidak terbunuh pastilah ia masih hidup.” Allah 
berfirman  dalam Surah Yûnus (10): 49,

...bagi setiap umat mem punyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, 
mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Sebait syair yang diucapkan oleh Sayyidina Ali ra, berbunyi: Pada 
hariku yang mana aku dapat lari dari kematian. Apakah pada hari takdirku 
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ataukah hari bukan takdirku. Pada hari bukan takdirku aku tidak merasa 
takut. Pada hari yang ditentukan, tidak ada seorang pun yang bisa selamat 
walaupun bertindak hati-hati (Al-Maraghi, t.t.: 89-90).

Ayat dalam Surah Yunus di atas menjadi pendorong semangat untuk 
berjihad. Setiap manusia akan mati. Dibunuh atau tidak dibunuh, kalau 
ajal sudah datang pastilah akan mati (Al-Qurthubi, 1999: 145). Maju terus 
melawan musuh ataupun mundur melarikan diri tidak akan menambah 
dan tidak akan mengurangi umur. Bagaimana bisa merasa takut dan lemah 
padahal umur berada di tangan Allah dan ketentuannya sesuai dengan 
kehendak Allah?

 
 ...                        

   .... 

... Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan 
kepadanya pahala (dunia) itu, dan barang siapa menghendaki pahala 
akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) .... (QS Âli ’Imrân 
[3]: 145)

Melalui kalimat ini, Allah menjelaskan tujuan akhir dari perbuatan 
manusia, yaitu ada yang ingin mendapatkan hal yang bersifat duniawi dan 
ada pula yang berharap pahala di akhirat. Barang siapa yang beramal hanya 
berharap balasan duniawi, maka pasti ia akan mendapatkannya sedikit 
saja sesuai dengan yang ditentukan Allah dan tidak akan mendapatkan 
bagian apa pun di akhirat nanti. Barang siapa yang beramal dan berharap 
pahala untuk kehidupan di akhirat, pasti Allah akan membalasnya dengan 
pahala di akhirat dan memberinya pula pahala di dunia. Pahala dunia dapat 
berupa kemenangan-kemenangan, memeroleh harta rampasan, pujian-
pujian, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw riwayat 
Al-Bukhari dan Muslim dari Umar ra yang berbunyi, Sesungguhnya segala 
amal itu harus didasari dengan niat. Dan setiap orang akan mendapat 
balasan sesuai niatnya.

Demikian pula dijelaskan dalam Surah Al-Syûrâ (42): 20, 

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan 
keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di 
dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), 
tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.
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Ayat lain yang senada dengan itu terdapat di dalam Surah Al-Isrâ` 
(17): 18-19, 

(18) Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka 
Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang 
yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) neraka 
Jahanam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir; (19) 
Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah 
itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah 
orang yang usahanya dibalas dengan baik

Pada perang Uhud, ternyata banyak orang yang mencari harta dunia 
dan bersegera mengumpulkan rampasan perang dengan meninggalkan 
perintah Nabi yang sekaligus sebagai panglima perang. Mereka itu 
mungkin berhasil mendapatkan harta duniawi, akan tetapi mengabaikan 
ajakan Nabi untuk mendapat kebaikan dunia akhirat. Ayat 145 Surah Âli 
’Imrân di atas sebagai sindiran terhadap mereka. Kata yurid mengandung 
arti bahwa kepentingan pribadi dapat menentukan karakter amal. 

Demikian pula ada manusia yang mencari mata pencaharian untuk 
memenuhi segala keinginan hawa nafsunya yang rakus tanpa memerhatikan 
batas halal dan haram. Mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya 
dengan cara riba yang berlipat ganda, tidak mau memberi pertolongan 
kepada yang membutuhkan dan tidak mau pula menganjurkan orang 
lain untuk memberi makan orang miskin. Apabila diminta bantuan untuk 
kepentingan umum, mereka adalah orang yang paling kikir dan paling 
pelit. Di sisi lain, ada orang yang mencari nafkah hanya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga dan kaumnya. Mereka bekerja dengan  cara 
yang halal, amanah, menjauhi penyelewengan dan pengkhianatan. 
Meskipun keadaan demikian, mereka masih mampu berinfak, menolong 
orang yang membutuhkan, dan gemar melakukan amal yang bermanfaat 
bagi orang banyak. Mereka mendirikan sekolah, masjid, dan rumah sakit 
(Al-Maraghi, t.t.: 91).

 
    ...    .... 

... dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.... 
(QS Âli ’Imrân [3]: 145)

Orang yang bersyukur adalah yang mengetahui nikmat-nikmat Allah 
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pada dirinya, menggunakannya untuk meningkatkan dirinya mencapai 
derajat kesempurnaan, mengerjakan amal saleh yang dapat mengangkat 
jiwanya, dan memberi manfaat bagi umatnya (Al-Maraghi, t.t.: 92). Allah 
akan memberikan rakhmat dan karunia di dunia dan di akhirat sesuai 
dengan sikap syukur dan amal mereka, dan akan memberi pahala yang 
abadi di akhirat disebabkan mereka tidak lari dari medan perang.

 
                            

                         

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar 
dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah ka rena 
bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak 
(pula) menyerah (kepada musuh). Dan Allah mencintai orang-orang yang 
sabar. (QS Âli ’Imrân [3]: 146)

Ayat ini menjadi penghibur terhadap tragedi yang terjadi pada perang 
Uhud. Betapa banyak nabi yang berperang di jalan Allah bersama para 
pengikutnya untuk meninggikan kalimatullah. Mereka diancam dan diteror, 
akan tetapi tidak menjadi lemah walaupun nabi mereka telah terbunuh. 
Semangat jihad mereka tidak menurun, dan tidak mau menyerah kepada 
musuh. Mereka tidak tunduk kepada harta duniawi, tidak lari dari medan 
perang, bahkan tetap sabar dan teguh setelah nabi mereka terbunuh, 
sebagaimana tangguhnya ketika Nabi mereka masih hidup.

Al-wahnu adalah lemah hati. Al-dha’fu adalah hilangnya kekuatan 
badan. Istakâna artinya menyerah dan tunduk kepada musuh yang berlaku 
semaunya.

Allah mencintai orang yang sabar dan semakin sabar, tetap siap-
siaga serta bertakwa. Sabar dalam  menanggung beban berat dan 
melaksanakan yang tidak disukai. Allah akan memberi hidayah kepada 
mereka dan memberi pahala yang berlimpah. Ini adalah bagian dari 
kemuliaan amal mereka. 

Ayat ini juga merupakan sindiran terhadap keadaan yang menimpa 
kaum Muslimin yang dilanda kelemahan dan perpecahan ketika tersebar 
berita mengerikan tentang meninggalnya Rasulullah Saw. Mereka pun 
hilang keberanian untuk berjihad melawan kaum musyrikin, bahkan 
menyerah kepada kaum musyrikin itu, sehingga kemudian  meminta suaka 
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dari serangan Abu Sufyan.
 

                                 

                       

Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, “Ya Tuhan kami, am punilah 
dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) 
urusan kami  dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap 
orang-orang ka r.” (QS Âli ’Imrân [3]: 147)

Di antara kebaikan para pengikut nabi-nabi terdahulu adalah 
ketika dilanda malapetaka; tidak ada kata-kata yang terucap selain doa 
sebagaimana yang terdapat dalam ayat di atas. Mereka mohon ampun 
dari segala dosa, dari sifat isrâf, yaitu berlebihan dalam segala hal, dan 
mohon dikuatkan pendirian untuk tetap berperang melawan musuh, serta 
mohon pertolongan agar dapat mengalahkan kaum kafir.Tsabbit aqdâmanâ 
maksudnya kuatkanlah hati kami untuk berjihad dan hilangkan bisikan 
setan dari hati kami.

Mereka memohon ampunan dari segala dosa dan kesalahan lainnya, 
padahal mereka adalah pengikut setia; ini merupakan pengakuan terhadap 
kelalaian. Mereka pun mendahulukan permohonan ampun dari segala 
dosa ketimbang doa agar dikuatkan hati untuk berperang padahal dalam 
keadaan perang. Ini semua dilakukan dengan keyakinan bahwa kesucian 
jiwa dan kepasrahan lebih menjamin terkabulnya doa.

Umat Islam seharusnya mengambil teladan dari para ribbiyyûn 
dalam kesabaran, keteguhan, dan ucapan. Umat Islam harus mengetahui 
kisah orang terdahulu dan beramal sebagaimana amal para shiddîqîn dan 
orang-orang yang bersabar dari kalangan mereka. Mereka mendahulukan 
permohonan ampunan dari segala dosa dan sikap berlebihan ketimbang 
permohonan untuk mendapat pertolongan adalah agar doa tersebut 
dikabulkan. Doa yang disertai sikap merendah diri dan ketaatan kepada 
Allah yang timbul dari kesucian jiwa lebih besar harapan untuk diijabah 
(Al-Maraghi, t.t.: 93).

Rasulullah Saw sendiri sering berdoa, sebagaimana yang diriwayatkan 
dalam Shahîh Muslim  dari Abu Musa Al-Asy’ari:

 
َْملُ ِبِه ِمّينِ  نَْت  ِه َوَما  ْمِري ُلكِّ اِيف ِيف  ِيل َواْرسَ ْ َ َِيت َو  َرّبِ اْغِفْر ِيل َخِطْی
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Ya Allah, ampunilah segala dosaku, kebodohanku, sikap berlebihanku dalam 
segala urusan, dan segala kesalahanku yang Engkau lebih mengetahuinya 
dari  padaku.  

 
                

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di 
akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS Âli 
’Imrân [3]: 148)

Berdasarkan semua sikap di atas, maka Allah memberikan kepada 
mereka balasan di dunia berupa kemenangan atas musuh, kemuliaan, dan 
termasyhur dengan kebaikan. Mereka pun mendapat pahala di akhirat 
berupa keridaan, kasih sayang, dan dekat dengan Allah di tempat yang 
mulia. Demikian sebagaimana diungkapkan di dalam Surah Al-Sajdah (32): 
17, 

Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka 
yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai 
balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Demikian pula sabda Rasulullah yang menggambarkan kenikmatan 
surga sebagaimana terungkap dalam hadis berikut, Di surga itu ada 
kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar 
oleh telinga, dan belum pernah tergambar oleh hati manusia.

Mereka diberi dua balasan sekaligus, yaitu dunia dan akhirat, karena 
mereka adalah orang Mukmin yang melakukan amal saleh dan ingin 
mendapat dua kemuliaan, yaitu dunia dan di akhirat. Hal ini, sebagaimana 
dinyatakan dalam doa mereka, Dan di antara mereka ada orang yang 
bendoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”

Allah mensifati mereka dengan kata-kata muhsinîn sebagai sifat 
orang yang dicintai  Allah, yaitu yang menegakkan sunah-sunah Allah di 
muka bumi, taat, dan beribadah tertuju hanya kepada-Nya. Semua itu 
tercapai dengan pertolongan, karunia, taufik, dan kebaikan Allah Swt.

Pada ayat 147, para ribbiyyûn (sahabat setia para Nabi) mengaku 
sebagai orang yang banyak dosa dan suka melakukan perbuatan yang 
melebihi batas. Pada ayat 148, Allah menyifati mereka sebagai orang 
muhsinîn yang dicintai-Nya. Di sini, terkandung isyarat bahwa untuk 
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menjadi orang yang dicintai Allah, haruslah dengan menonjolkan 
pengakuan terhadap dosa, kelemahan, dan kehinaan (Al-Burusywi, 1996: 
148).

Kisah para pengikut Nabi terdahulu ini sebagai pelajaran bagi 
pengikut nabi Muhammad Saw berdasarkan bahwa para pengikut Nabi 
Muhammad Saw itu lebih berhak untuk mendapatkan semua kemuliaan 
itu. Tidak ada yang lebih pantas mereka lakukan kecuali meniru para 
pengikut nabi terdahulu itu berupa kesabaran menghadapi musuh, 
melaksanakan amal saleh, dan berdoa seperti mereka. Agama Allah itu 
sama dan sunatullah juga sama.  

Hikmah dan Pesan

(1) Kenikmatan surga harus ditempuh dengan perjuangan yang berat, 
pengorbanan yang tinggi, dan memerlukan kesabaran yang luar 
biasa.

(2) Banyak manusia yang ketika belum ada kesempatan untuk 
berjihad berangan-angan untuk dapat berjihad, akan tetapi ketika 
waktunya untuk berjihad itu datang, mereka tidak melaksanakannya 
sebagaimana seharusnya, malah ada yang berpaling dan melarikan 
diri.

(3) Berjuang di jalan Allah tidak boleh bergantung pada seseorang, 
karena ketika orang itu meninggal, akan menyebabkan hilangnya 
semangat juang tersebut.

(4) Orang yang berpaling dari jalan Allah setelah beriman atau 
dikarenakan orang yang menjadi panutannya meninggal, sama 
sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Allah, melainkan merugikan 
dirinya sendiri.

(5) Kematian seseorang merupakan harga mati yang sudah ditentukan 
sejak semula, dan atas izin Allah, tidak dapat dipercepat maupun 
ditunda. Kematian tidak dapat diangan-angankan dan tidak dapat 
ditakuti. Setiap orang akan mati, baik dibunuh atau tidak dibunuh. 
Betapa banyak orang yang selamat dari bahaya karena belum 
saatnya untuk meninggal dan betapa banyak orang yang meninggal 
di atas kasur padahal tengah dalam kondisi sehat walafiat.

(6) Orang yang hanya berharap kehidupan duniawi hanya akan 
mendapat sedikit kehidupan duniawi, sedangkan orang yang 
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mencari balasan di akhirat akan mendapat kenikmatan di akhirat 
dan di dunia sekaligus.

(7) Perlunya mengetahui dan memelajari perjuangan para pengikut 
nabi-nabi, tidak lain, untuk memberikan semangat keagamaan dan 
perjuangan hidup.

(8) Pentingnya kesucian jiwa untuk terkabulnya doa dan pentingnya isi 
doa yang mencakup kebahagiaan dunia akhirat.

(9) Ketaatan, keyakinan, dan pendirian yang teguh, menjadi penyebab 
kemenangan dan pertolongan Allah.  

***

Ancaman Tunduk kepada Kaum kafir (Ayat 149-151)

 
                      

                    
                            

                          

(149) Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menaati orang-orang 
yang ka r, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang 
(murtad), maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. (150) Tetapi 
hanya Allah-lah Pelindungmu, dan Dia penolong  yang terbaik. (151) 
Akan Kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang ka r, karena 
mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan 
keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan 
(itulah) seburuk-buruk tempat tinggal (bagi) orang-orang zalim. (QS Âli 
’Imrân [3]: 149-151)

Latar dan Konteks

Sayidina Ali ra menuturkan  bahwa ayat 149 turun berkaitan dengan 
perkataan orang-orang munafik terhadap orang Mukmin ketika kalah pada 
perang Uhud, “Larilah kepada saudara-saudara kalian, dan masuklah 
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ke dalam agama mereka.” Menurut Hasan Bashri, jika kalian meminta 
pendapat kepada Yahudi dan Nasrani, dan menerima pendapat mereka, 
pastilah kamu akan kembali kepada agamamu yang dulu dan menjadi 
orang yang merugi. Mereka ingin menimbulkan keraguan terhadap agama 
kalian. Mereka mengatakan, jika Muhammad benar-benar Nabi, kenapa 
dia dan para sahabatnya menderita kekalahan. Dia hanyalah manusia biasa 
tidak ada bedanya dari yang lain. Satu hari menang dan satu hari kalah.

Ditegaskan Al-Suddi, “Jika kalian menyerah dan meminta 
perlindungan kepada Abu Sufyan dan teman-temannya, pastilah mereka 
akan mengembalikan kamu kepada agama lamamu”.

Asbâbu l-nnuzûl ayat 151, menurut Al-Suddi, pada saat perang Uhud, 
Abu Sufyan dan teman-temannya berangkat menuju Mekah. Di tengah 
perjalanan, mereka menyesal dan berkata, “Alangkah bodohnya kita ini. 
Kenapa tidak kita bunuh mereka dan kita tinggalkan beberapa orang saja.” 
Ketika mereka ingin kembali, Allah memasukkan rasa takut yang luar biasa 
ke dalam hati mereka sehingga mereka membatalkan rencananya.

Keterkaitan ayat-ayat berikut dengan ayat sebelumnya, yaitu masih 
bercerita tentang perang Uhud. Pada ayat yang lalu, Allah memerintahkan 
untuk meniru ribbiyyûn, dan pada ayat berikut, Allah mewanti-wanti 
jangan sampai menuruti keinginan orang kafir yang terdiri atas Musyrik 
Arab, Yahudi, Nasrani, dan orang munafik yang mengadakan permufakatan 
buruk terhadap dakwah Islam dengan menghalang-halangi cita-cita orang 
Mukmin. 

Penjelasan Ayat
 

                     

                

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menaati orang-orang yang 
ka r, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang (murtad), 
maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. (QS Âli ’Imrân [3]: 
149)

Allah mewanti-wanti agar tidak tunduk kepada keinginan orang 
munafik yang dalam ayat ini disebut orang kafir. Menurut Al-Buruswi (1996: 
200), penyebutan demikian agar benar-benar dijauhi. Jika mengikuti 
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keinginan mereka, ketika tersebar berita tentang kematian Rasulullah 
Saw, yang menyuruh kaum Muslimin kembali lagi kepada agama jahiliyah, 
pastilah mereka telah mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah 
kalian beriman. Dengan demikian, kalian akan menderita dua macam 
kerugian, yaitu kerugian di dunia dan kerugian di akhirat.

Kerugian di dunia berupa penguasaan oleh musuh, menukarkan 
kemuliaan berada dalam Islam dengan kehinaan berada dalam kekufuran, 
dan haram mendapatkan kesenangan berupa kekuasaan dan tempat 
kediaman di bumi, sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Surah Al-Nûr 
(24): 55, 

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang 
beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan 
menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan 
orang-orang sebelum me reka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan 
bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar 
mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi 
aman sentosa....

Kerugian kedua, yaitu kerugian di akhirat berupa pencampakkan ke 
dalam siksaan neraka, haram mendapat nikmat dan pahala dari Allah Swt.

 
                

Tetapi hanya Allah-lah Pelindungmu, dan Dia penolong  yang terbaik. (QS 
Âli ’Imrân [3]: 150)

Janganlah kalian mengingat dan memerdulikan pertolongan dan 
bantuan orang kafir. Allah-lah yang akan menolong dan membela kalian. 
Maulâ artinya pembela, pelindung. Ayat lain yang semakna terdapat di 
dalam Surah Al-Anfâl (8): 40, 

... maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah 
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong

Allah telah menentukan bahwa kemuliaan menjadi hak Rasul-Nya 
dan orang-orang Mukmin. Demikian sebagaimana yang terdapat di dalam 
Surah Al-Munâfiqûn (63): 8, 

...Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-
orang mukmin....

Merupakan sunatullah untuk menjadi pelindung bagi orang-orang 
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saleh dan membiarkan orang-orang kafir, sebagaimana terdapat di dalam 
Surah Muhammad (47): 10-11, 

(10) Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, 
sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang 
sebelum me reka. Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-
orang ka r akan me nerima (nasib) yang serupa itu; (11) Yang demikian 
itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman; sedang orang-
orang ka r tidak ada pelindung bagi mereka.

 
                                

        .... 

Akan Kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang ka r, karena 
mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan 
keterangan tentang itu .... (QS Âli ’Imrân [3]: 151)

Di antara pertolongan dan perlindungan Allah Swt bagi kaum 
Muslimin adalah dengan dimasukkannya rasa takut ke dalam hati orang-
orang kafir. Al-ru’bu adalah rasa takut luar biasa yang mencekam dan 
memenuhi lubuk hati. Hal ini senada dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim dari Jabir Ibnu Abdullah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, Aku 
diberi oleh Allah lima hal yang tidak diberikan kepada nabi yang lain: aku 
diberi pertolongan dengan perasaan takut yang dimasukkan ke dalam hati 
musuhku dalam tempo perjalanan satu bulan....

Rasa takut itu timbul dikarenakan rasa berdosa mereka telah 
menyekutukan Allah Swt dengan sesuatu benda berupa patung, batu, dan 
benda-benda lain yang mereka jadikan sembahan. 

Benda-benda tersebut dijadikan sembahan dan dianggap sebagai 
perantara antara Allah dengan makhluknya. Perilaku tersebut sama sekali 
tidak ada dasar tuntunan dari mana pun dan tidak sesuai dengan logika 
akal sehat. Sulthân maksudnya argumen yang logis. Menurut Al-Qurthubi 
(1999: 180), arti sulthân adalah argumen, penjelasan, alasan, keterangan, 
terambil dari kata al-salîth, yaitu minyak yang dapat menyalakan lampu 
sehingga menjadi terang. Seorang sultan harus dapat memberikan 
penerangan untuk menampakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. 
Arti lain dari al-salîth adalah laki-laki yang fasih dalam berbicara. Sulthân 
berarti juga kekuatan. Seorang sultan memiliki kekuatan dan kekuasaan.

Argumen mereka melakukan perbuatan syirik hanyalah karena 



126 Tafsir Juz IV

adat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang. Hal ini 
sebagaimana dinyatakan di dalam Surah Al-Zukhruf (43): 22, 

Bahkan mereka berkata, “Sesungguhnya kami mendapati nenek 
moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk 
mengikuti jejak mereka”.

Mereka berpedoman kepada khayalan, bisikan, dugaan, yang dikiranya 
akan mendatangkan manfaat. Hal ini menjadi bukti terkontaminasinya hati 
dan akal mereka, rusaknya pikiran mereka, dan lemahnya jiwa mereka. 
Setiap kali mereka melihat umat Islam semakin teguh menjalankan agama, 
semakin bertambah keraguan dalam diri mereka yang mengakibatkan 
semakin besar rasa khawatir, takut, dan stres.

Orang-orang musyrik memerangi kebenaran, menyerang para 
da’i dan orang-orang yang bisa tunduk dengan pedang. Serangan 
dilakukan dengan melakukan berbagai pelanggaran dan melewati batas 
kemanusiaan. Sementara itu, perbuatan musyrik mereka yang meyakini 
ada kekuatan gaib di luar kekuatan Allah yang dapat berlaku di luar 
sunatullah dan tatanan hukum alam semakin menimbulkan rasa takut dan 
membuat kehilangan kepercayaan serta pegangan. Oleh karena itu, tidak 
perlu menghiraukan perkataan dan ajakan mereka serta tidak perlu takut 
menghadapi mereka  (Al-Maraghi, t.t.: 97).

 
   ...                  

... Dan (itulah) seburuk-buruk tempat tinggal (bagi) orang-orang zalim. 
(QS Âli ’Imrân [3]: 151)

Perbuatan mereka dihukum sebagai kezaliman, baik terhadap 
dirinya sendiri maupun terhadap umat Islam yang mereka perlakukan 
secara semena-mena dalam pergaulan. Pada akhir hidupnya, mereka akan 
masuk neraka.

Ma`wâ artinya tempat bernaung (Al-Burusywi, 1996: 203). Matswâ 
artinya tempat tinggal untuk waktu yang lama, maksudnya adalah kekal 
untuk selamanya. Mereka tidak akan mendapatkan keringanan dari 
hukuman, tidak ada pengurangan atau remisi, tidak ada cuti, tidak dapat 
keluar dari neraka itu walaupun hanya untuk istirahat barang sejenak. Kata 
zhâlimîn ditampakkan secara jelas di akhir ayat adalah  untuk menguatkan, 
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memberikan kejutan, dan rasa takut.

Hikmah dan Pesan

(1) Peringatan bagi orang Islam agar berhati-hati, jangan sampai 
menuruti keinginan orang kafir dalam berbagai hal. Mereka 
menyimpan kedengkian, permusuhan, dan niat untuk melakukan 
pengkhianatan.

(2) Keimanan yang kuat, kepercayaan akan bertemu dengan Allah, 
keyakinan akan kekuasaan dan pertolongan Allah; akan menimbulkan 
tekad yang kuat, kendali yang kokoh, dan kemauan keras.

(3) Kemusyrikan dan kekufuran akan mengakibatkan perasaan takut 
dan rasa bersalah, karena telah mengingkari akal sehat.

***



128 Tafsir Juz IV

Beberapa Sebab Kekalahan Kaum Muslimin pada Perang Uhud 
(Ayat 152-155)
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(152) Dan sungguh Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika 
kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah 
dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah 
Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu 
ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada (pula) 
orang yang menghen daki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu 
dari mereka  untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan 
kamu. Dan Allah mempunyai ka runia (yang diberikan) kepada orang-orang 
mukmin; (153) (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada 
siapa pun, sedang Rasul (Muhammad) yang berada di antara (kawan-
kawan)mu yang lain memanggil kamu (kelompok yang lari), karena itu 
Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak 
bersedih hati (lagi) terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap 
apa yang menimpamu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan; 
(154) Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa 
aman kepadamu (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, 
sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri; 
mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan 
jahiliah. Mereka ber kata, ”Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam 
urusan ini?” Katakanlah (Muhammad), ”Sesungguhnya segala urusan itu 
di tangan Allah.” Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak 
mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, ”Sekiranya ada sesuatu 
yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh 
(dikalahkan) di sini.” Katakanlah (Muham mad), ”Meskipun kamu ada di 
rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh 
itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh.” Allah (berbuat demikian) 
untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan 
apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati; (155) 
Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi 
pertemuan (pertempuran) antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka 
digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan (dosa) yang 
telah mereka perbuat (pada masa lampau), tetapi Allah benar-benar telah 
memaafkan mereka. Sungguh  Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. 
(QS Âli ’Imrân [3]: 152-155)

Latar dan Konteks

Asbâbu l-nnuzûl ayat 152 berdasarkan cerita Muhammad Ibnu Ka’ab 
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Al-Qurazhi, ketika Rasulullah Saw kembali ke Madinah setelah mendapat 
musibah pada perang Uhud, beberapa orang sahabat berkata, “Dari mana 
datangnya musibah ini, bukankah Allah telah menjanjikan pertolongan 
buat kita?” Ayat ini sebagai jawaban bahwa musibah yang menimpa 
itu disebabkan kesalahan pasukan pemanah yang menyalahi perintah 
Rasulullah Saw. Allah telah menepati janji-Nya ketika di awal perang kalian 
menang.

Asbâbu l-nnuzûl ayat 152 berdasarkan cerita Ibnu Rahawaih 
dari Jubair yang mengatakan bahwa setelah perang Uhud yang sangat 
menakutkan, “Kami diserang rasa kantuk yang luar biasa sampai-sampai 
dagu kami kena di dada. Saat itu dalam keadaan setengah mimpi, aku 
mendengar Muattab Ibnu Qusyair berkata, ’Seandainya kita mempunyai 
hak untuk memilih tidak berperang, maka kita tidak akan terbunuh di sini, 
kita perang karena terpaksa.’ Aku ingat betul. Maka Allah menurunkan 
wahyu-Nya yang menegaskan bahwa ajal itu, jika sudah sampai waktunya, 
tetap akan datang juga dan memaksa untuk keluar menemuinya. Siapa 
pun tidak bisa selamat dari ajal walaupun diam di rumah.”

Penjelasan
 

                    .... 

Dan sungguh Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu 
membunuh mereka dengan izin-Nya .... (QS Âli ’Imrân [3]: 152)

Allah benar-benar telah menepati janjinya untuk menolong kamu 
mengalahkan musuhmu secara cepat dengan serangan dalam tempo 
yang sangat singkat. Semua itu   dengan izin dan pertolongan Allah Swt. 
Tahussûna asal kata dari hassa, yang artinya menghilangkan rasa dengan 
cara membunuh.

 
 ...                              

     .... 

... sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan 
mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa 
yang kamu sukai.... (QS Âli ’Imrân [3]: 152)
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Kemenangan itu berakhir ketika kamu sekalian lemah dan terjadi 
pertengkaran di antara pasukan pemanah yang bermarkas di atas bukit. 
Pertengkaran terjadi setelah kalian melihat yang kalian sukai, yaitu 
rampasan perang yang begitu banyak9. Tanâza’tum fi l-amri, maksudnya 
kamu berselisih paham tentang urusan itu. Sebagian mengajak untuk 
meninggalkan tempat jaga; sebagian mengatakan tidak boleh melanggar 
perintah Rasulullah Saw yang menyuruh untuk tetap di tempat jaga, 
kalah atau pun menang. Kebanyakan kalian melanggar perintah dengan 
turun meninggalkan tempat penjagaan, kecuali Abdullah Ibnu Jubair dan 
beberapa orang saja. Itulah kesalahan yang mengakibatkan kemenangan 
yang menakjubkan itu berubah menjadi kekalahan yang menyakitkan. 
Janji Allah akan terwujud dengan syarat keteguhan dan ketaatan. Ketika 
syarat itu hilang, maka janji Allah pun lenyap.

Kalian bisa bersabar ketika dalam sengsara, tetapi tidak bisa 
bersabar ketika mendapat kegembiraan (Al-Maraghi, t.t.: 101). Pasukan 
pemanah dapat bersabar melaksanakan tugas ketika perang sedang 
berlangsung. Akan tetapi, ketika melihat begitu banyak rampasan perang, 
mereka tidak dapat bersabar untuk tidak turun dari tempat mereka 
berjaga. 

 
 ...                .... 

... Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara 
kamu ada (pula) orang yang menghen daki akhirat....   (QS Âli ’Imrân [3]: 
152)

Orang yang turun dari bukit meninggalkan tempat jaga dan 
berlomba-lomba mengumpulkan rampasan perang, berarti hanya 
menghendaki harta dunia. Kalimat ini merupakan celaan. Ibnu Mas’ud 
mengatakan bahwa sebelum perang Uhud, ia tidak mengetahui kalau 
di antara sahabat Rasulullah Saw itu ada yang senang kepada harta 
duniawi. Pada perang Uhud menjadi tampak jelas.    

Orang yang tetap teguh di tempat jaga berarti menghendaki bagian 
di akhirat, yaitu Abdullah Ibnu Jubair beserta beberapa orang lainnya. 
Akhirnya mereka menjadi syuhada dibunuh oleh pasukan Khalid Ibnu 
Walid dan Ikrimah Ibnu Abu Jahal yang saat itu masih kafir.

Pasukan pemanah seluruhnya berjumlah lima puluh orang. 
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Kebanyakan dari mereka turun, sehingga yang tetap di atas bukit hanya 
sekitar sepuluh orang. Pasukan yang tetap teguh bersama Rasulullah, 
jumlahnya hanya tiga puluh orang (Al-Maraghi, t.t.: 101).  

Teguran sebenarnya ditujukan kepada orang yang melarikan diri 
bukan kepada orang yang tetap melanjutkan peperangan atau tetap 
mematuhi perintah Rasul. Orang yang tetap taat, maka mendapat pahala. 
Sebagaimana biasa, jika Allah hendak membalas suatu kaum secara umum, 
terkadang orang saleh dan bayi pun ikut terkena akibatnya. Akan tetapi, 
bagi mereka bukan hukuman melainkan jalan untuk mendapat pahala (Al-
Qurthubi, 1999: 183).

 
...          .... 

... Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka  untuk mengujimu.... 
(QS Âli ’Imrân [3]: 152)

Sharafakum ’anhum artinya Allah menahan kamu agar tidak 
menyerang kaum kuffâr, sehingga keadaan menjadi terbalik, yang 
seharusnya menang menjadi kalah (Al-Maraghi, t.t.: 98). Kekalahan yang 
diderita setelah kemenangan yang didapat adalah untuk menguji iman 
kalian. Ujian itu berfungsi untuk menghapus dosa karena kalian telah 
menyesali kesalahan. 

 
  ...                        

... Dan benar-benar telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai ka runia 
(yang diberikan) kepada orang-orang mukmin. (QS Âli ’Imrân [3]: 152)

Allah memaafkan tindakan kalian yang disertai penyesalan. Allah 
melimpahkan karunia kepada orang Mukmin, dan tidak menghukum kalian 
setelah kalian melakukan pelanggaran dan kesalahan. Kemungkinan besar 
penyebab ampunan, karunia, dan rahmat Allah Swt. itu adalah banyaknya 
personil musuh yang dihadapi dengan perlengkapan yang memadai, 
sedangkan dari pihak orang Islam selain personil yang sedikit, juga 
peralatan yang minim.
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    .... 
 

(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapa pun, sedang 
Rasul (Muhammad) yang berada di antara (kawan-kawan)mu yang lain 
memanggil kamu... (QS Âli ’Imrân [3]: 153)

Tush’idûna artinya pergi menjauh (Al-Maraghi, t.t.: 99). Allah 
mengingatkan kembali peristiwa di mana kaum Muslimin berpaling dari 
musuh, lari tunggang langgang tanpa mempedulikan siapa pun, karena 
merasa bingung dan takut luar biasa. Kalian tinggalkan Rasulullah Saw di 
medan perang, padahal beliau berteriak-teriak untuk tidak lari dari musuh. 
Beliau berteriak, “Kemarilah, wahai hamba Allah. Kemarilah, wahai hamba 
Allah. Ini aku Rasulullah! Siapa yang kembali kepadaku, maka ia berhak 
masuk surga.” Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwa seruan 
Rasulullah itu berbunyi, “Wahai hamba Allah, kembalilah, kemari!”

Maksud kata ukhrâkum, menurut hadis Al-Bukhari, adalah orang 
terakhir di antara kalian. Al-Bara` Ibnu Azib mengatakan bahwa Rasulullah 
Saw mengangkat Abdullah Ibnu Jubair untuk memimpin pasukan pemanah. 
Anggota pasukan itu malah lari dari tempat penjagaan dan yang tetap 
tinggal bersama Rasulullah Saw hanya sekitar dua belas orang saja.

 
   ...                        

    .... 

... karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, 
agar kamu tidak bersedih hati (lagi) terhadap apa yang luput dari kamu 
dan terhadap apa yang menimpamu .... (QS Âli ’Imrân [3]: 153)

Balasan yang pantas bagi orang yang melarikan diri itu adalah 
kesedihan di atas kesedihan. Dengan kata lain, kesedihan yang bertubi-
tubi. Al-ghammu adalah rasa sedih dan kesempitan yang menyesakkan 
dada. Menurut Al-Maraghi (t.t.: 102), seseorang disebut berada dalam 
ghummah apabila tidak mengetahui jalan keluar dari kesulitan yang 
dihadapi.
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Kesedihan atau kesulitan yang pertama berupa kekalahan yang 
diderita, tidak mendapatkan ghanîmah, bahkan teman terbunuh. Kesedihan 
kedua yang menjadi sebab kesedihan pertama adalah apa yang menimpa 
Rasulullah Saw berupa rasa sakit dan kesusahan yang disebabkan oleh 
ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap perintah dan pandangan Rasul 
Saw. Ini tafsir yang dipandang paling tepat, sebagaimana diungkapkan 
Ibnu Jarir Al-Thabari.

Menurut Al-Maraghi (t.t.: 102), arti ghamman bi ghammin adalah 
bahwa Allah menimpakan kepada kamu kesedihan kalah perang sebagai 
balasan bagi kesedihan Rasul yang perintahnya kamu langgar. Menurut Al-
Qurthubi (1999: 185), salah satu arti ghamman adalah gelap, mendung, 
berawan, atau tertutup, sebagaimana tertutupnya bulan sabit ketika tidak 
terlihat.

Peristiwa tersebut sengaja Allah timpakan agar kaum Muslimin terbiasa 
dalam penyelesaian kesulitan dan terlatih menderita ketidaksenangan. 
Dengan demikian, mereka akan memiliki otak yang cemerlang, baik secara 
pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Manfaat lain adalah agar 
mereka tidak merasa menyesal dengan sesuatu yang terlepas, baik berupa 
harta rampasan maupun harta lainnya, dan tidak sedih dengan musibah 
yang menimpa, baik berupa gempuran musuh, luka, bahkan banyak teman 
yang terbunuh.    

Penderitaan dan musibah yang menimpa bertubi-tubi akan membuat 
penderita merasa sibuk menghadapi musibah yang baru diterima dan tidak 
ada waktu untuk memikirkan musibah yang sudah berlalu. Pada gilirannya, 
ia menjadi kebal dengan penderitaan dan jiwanya menjadi tangguh 
terhadap cobaan. 

  ...         

... Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS Âli ’Imrân [3]: 153)

Allah Maha Mengetahui semua amal dan tujuan kalian serta dorongan-
dorongan yang membuat kalian beramal (Al-Maraghi, t.t.: 103). Allah 
pasti akan memberi pahala. Amal merupakan penyebab keberhasilan dan 
keberuntungan. Amal merupakan  penyempurna iman dan mendatangkan 
berbagai karunia. Kalimat ini merupakan motivasi untuk taat dan sebagai 
celaan terhadap kemaksiatan.
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       .... 
 

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa 
aman kepadamu (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, 
sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri... 
(QS Âli ’Imrân [3]: 154)

Allah Swt kemudian mengingatkan sesuatu yang menentramkan 
umat-Nya setelah kesedihan yang menimpa mereka, yaitu diberikan-Nya 
ketenangan dan rasa aman sampai-sampai mereka mengantuk walaupun 
sambil menyandang senjata. Mengantuk merupakan bukti bahwa mereka 
merasa aman. Rasa kantuk itu bermanfaat untuk mengembalikan kekuatan 
yang sempat hilang. Abu Thalhah bercerita, “Aku termasuk salah seorang 
yang diserang rasa kantuk pada saat perang Uhud, sampai-sampai 
pedangku jatuh berkali-kali. Pedang itu terjatuh, aku ambil, terjatuh lagi, 
aku ambil lagi.”

Rasa kantuk itu hanya menyerang sebagian kelompok, yaitu 
kelompok Muhajirin dan Anshar yang memiliki keimanan yang jelas. 
Mereka adalah yang teguh pendirian dan memiliki keyakinan bahwa Allah 
pasti akan menolong mereka dan menyelamatkan utusan-Nya.

Sekelompok yang lainnya dilanda kebingungan. Hatinya dipenuhi 
rasa takut, karena tidak yakin akan adanya pertolongan Allah dan tidak 
percaya kepada Rasulullah. Mereka adalah kelompok munafik, antara 
lain, Abdullah Ibnu Ubai, Mu’attab Ibnu Qusyair, dan para pengikutnya. 
Mereka ini tidak dapat merasakan nikmatnya ngantuk karena dihantui rasa 
takut, keluh kesah, kacau-balau, dan tidak memandang penting perintah 
Rasulullah dan perintah agama.  

Di sini tampak bahwa pasukan Uhud itu ada dua kelompok. Pertama, 
kelompok yang meyakini kebenaran Rasulullah, menyadari kesalahan 
dan kelalaian yang dilakukan, kemudian memohon ampunan atas segala 
kesalahan dan meyakini pertolongan Allah akan datang. Maka, Allah berikan 
kepada mereka ketenangan, sehingga terkantuk dan tertidur. Kelompok 
kedua, adalah yang meragukan kenabian, tidak menyadari kesalahan 
dan tidak meyakini akan adanya pertolongan Allah. Maka mereka terus 
menerus dilanda ketakutan, kebingungan, dan kegelisahan.
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    ...                      

    .... 

... mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan 
jahiliah. Mereka ber kata, ”Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam 
urusan ini?” ....  (QS Âli ’Imrân [3]: 154)

Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak 
benar, dengan mengatakan bahwa jika Muhammad itu benar-benar 
Nabi, maka pasti Allah tidak akan membiarkannya dikalahkan oleh orang 
kafir. Ini adalah prasangka yang sudah biasa dilemparkan oleh orang 
jahiliyah. Mereka pun bertanya kepada Nabi Muhammad Saw, “Apakah 
kami mendapatkan sesuatu hak dari pertolongan dan kemenangan ini?” 
Maksudnya adalah bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka 
berkeyakinan bahwa kenabian itu tidak benar. Inilah kesalahan yang luar 
biasa. Adanya pertolongan Allah terhadap Rasul-Nya bukan berarti bahwa 
tidak akan pecah peperangan. Yang terpenting adalah bahwa dakwah 
tersampaikan secara sempurna.

 
  ...      .... 

...Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya segala urusan itu di tangan 
Allah....” (QS Âli ’Imrân [3]: 154)

Allah berfirman bahwa segala kejadian berada dalam kekuasaan-
Nya dan berjalan sesuai sunatullah. Sunatullah itu berlaku dengan adanya 
keterkaitan antara sebab dan akibat. Pertolongan dan kejadian semua 
karena Allah, bukan karena yang lain. Allah akan memberi kemenangan 
kepada siapa saja yang dikehendaki dan memberi kekalahan kepada yang 
dikehendaki.

Allah pasti akan menolong hamba-Nya yang Mukmin, sesuai janji-
Nya, antara lain, yang terdapat di dalam Surah Al-Mujâdalah (58): 21, 
Allah telah menetapkan, “Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang.” Sungguh, 
Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

 
  ...               .... 
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... Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka 
terangkan kepadamu .... (QS Âli ’Imrân [3]: 154)

Orang-orang munafik menyembunyikan permusuhan dan 
kedengkian. Mulut mereka hanya bertanya seolah-olah mereka itu 
orang Mukmin yang sedang mencari petunjuk, padahal batin mereka 
menyembunyikan pengingkaran, pendustaan, dan kemunafikan. 

 
   ...                         .... 

 
... mereka berkata, ”Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam 
urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini...." (QS Âli 
’Imrân [3]: 154)

Kemunafikan mereka terbukti dari perkataan mereka yang menolak 
jawaban Nabi Muhammad Saw yang mengatakan bahwa segala urusan 
ada di dalam kekuasaan Allah Swt. Penolakan mereka terungkap dalam 
kata-kata “Jika perkataan Muhammad itu benar, tentulah kita tidak akan 
kalah dan saudara-saudara kita tidak akan terbunuh.” Menurut Al-Qurthubi 
(1999: 187), maksud perkataan mereka adalah bahwa mereka tidak 
mendapatkan apa-apa dari kemenangan yang dijanjikan Rasulullah Saw 
itu.

Mereka menghubungkan antara pertolongan dengan kenabian. Jika 
benar Muhammad itu Nabi, maka tidak akan kalah. Mereka tidak percaya 
bahwa pertolongan datang dari Allah dan kekalahan terjadi disebabkan 
kaum Muslimin menyalahi perintah Rasul.

 
 ...            .... 

...Katakanlah (Muham mad), “Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya 
orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke 
tempat mereka terbunuh.... (QS Âli ’Imrân [3]: 154)

Allah menolak argumen mereka yang mengatakan jika tidak ikut 
berperang tidak akan mati. Umur, ajal, pertolongan, semua ada di tangan 
Allah. Barang siapa yang sudah datang waktu kematiannya, pastilah ia 
akan mati walaupun berada di rumah, di kamar, di tempat tidur, di kebun, 
atau di tempat lain yang aman. Jika ajal sudah ditetapkan untuk mati di 
medan pertempuran, pastilah ia akan keluar menuju tempat pertempuran. 
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Sikap hati-hati tidak dapat menolak ajal. 

 
    ...                      .... 

...Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu.... 
(QS Âli ’Imrân [3]: 154)

Kekalahan yang dialami pada perang Uhud membawa hikmah 
untuk menguji keikhlasan dan keteguhan hati kaum Mukminin dan untuk 
membersihkan isi yang ada di  dalam dada dari penyakit dan bisikan setan.

 
...         

... dan Allah Maha Mengetahui isi hati. (QS Âli ’Imrân [3]: 154)

Hasil dari ujian itu untuk diperlihatkan kepada manusia, bukan 
untuk diketahui Allah, karena Allah Maha Mengetahui isi hati manusia, 
tanpa harus melakukan pengujian. Allah Maha Mengetahui segala yang 
tersembunyi baik di langit maupun di bumi. 

 
                           

        .... 

Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi 
pertemuan (pertempuran) antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka 
digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan (dosa) yang telah 
mereka perbuat (pada masa lampau).... (QS Âli ’Imrân [3]: 155)

Hari pertemuan dua pasukan merupakan istilah bagi perang Uhud. 
Orang Mukmin yang berpaling pada perang Uhud itu telah tergoda oleh 
bujuk rayu setan, sehingga melakukan kesalahan. Kesalahan berupa 
melarikan diri dari medan perang merupakan kesalahan lanjutan dari 
kesalahan pertama yang berupa ketaatan kepada setan. Ini menunjukkan 
bahwa kesalahan akan menyeret kepada kesalahan lagi, demikian pula 
ketaatan akan menuntun kepada ketaatan lagi. Imam Al-Zamakhsyari 
berkata,... di antara balasan kejahatan adalah kejahatan berikutnya, dan 
di antara pahala kebaikan adalah kebaikan sesudahnya.
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Kesalahan sekecil apa pun apabila dianggap remeh, maka akan 
memudahkan bagi setan untuk menguasai dan menjerumuskan manusia. 
Kekalahan yang diderita merupakan akibat dari sebagian kesalahan yang 
mereka lakukan sebelumnya. Berbagai musibah yang menimpa, baik 
terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat umum, merupakan hukum 
kausalitas dari perbuatan yang telah dilakukan (Al-Maraghi,t.t.: 106).

 
   ...                  

... Sungguh  Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun... (QS Âli ’Imrân 
[3]: 155)

Allah mengampuni dosa kalian yang lari ketika perang Uhud dan 
tidak akan menyiksa kalian di akhirat. Pembalasan di dunia berfungsi 
sebagai pendidikan, pembelajaran, dan pembersih dari dosa. Ungkapan 
dalam ayat di atas membuka harapan dan menghentikan keputusasaan.

Allah Maha Mengampuni segala dosa besar maupun kecil, setelah 
pelakunya bertaubat dan mengakui kelalaian. Allah Maha Penyantun. 
Halîm artinya tidak segera menyiksa orang yang berdosa, melainkan diberi 
kesempatan terlebih dahulu untuk memperbaiki kesalahan dan kelalaian.

Allah mengampuni perbuatan dosa tertentu yang tidak menimbulkan 
akibat dan bukan watak atau kebiasaan dari pelakunya, akan tetapi timbul 
tanpa sengaja dan tidak berulang-ulang (Al-Maraghi, t.t.: 106).

Hikmah dan Pesan

(1) Manusia masa lalu sama seperti manusia masa kini, suka hidup 
dalam mimpi dan khayalan. Mereka berharap mendapat pertolongan 
dari Allah walaupun tidak melaksanakan kewajiban.

(2) Allah Swt berjanji akan menolong dan melindungi hamba-Nya 
selama ia taat terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika ingin 
mendapat pertolongan dan perlindungan Allah Swt, maka ketaatan 
menjadi syarat mutlak.

(3) Pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya akan 
mengakibatkan kecelakaan dan kerugian dunia akhirat.

(4) Pada saat menghadapi musuh, selain ketaatan kepada pemimpin, 
diperlukan pula kebersamaan dan menjauhi pertikaian.
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(5) Kecintaan kepada dunia akan memberi peluang kepada musuh 
untuk memanfaatkan kelalaian dan menyerang dari arah yang tidak 
diduga. 

(6) Ujian dan cobaan berfungsi sebagai penghapus dosa seseorang jika 
ia menyadari kesalahan yang dilakukan.

(7) Kesalahan akan melahirkan kesalahan lanjutan. Demikian pula 
ketaatan akan melahirkan ketaatan baru. Diperlukan sikap hati-hati 
agar tidak melakukan kesalahan.  

***

Kehati-hatian  terhadap Orang-Orang Munafik (Ayat 156-158)
 

                             

                                  

                              
                               

                           
 

(156) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-
orang ka r yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka 
mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, “Sekiranya mereka tetap 
bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh”; (Dengan 
perkataan) yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa 
penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan; (157) Dan sungguh, sekiranya 
kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah 
dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) daripada apa (harta rampasan) yang 
mereka kumpulkan. (158) Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, 
pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. (QS Âli ’Imrân [3]: 156-158)



Surah Âli-’Imrân (3) 1 141

Latar dan Konteks

Pada ayat yang lalu, Allah Swt telah mengingatkan orang-orang 
yang beriman dari berbagai macam gangguan dan godaan setan yang 
mengakibatkan kekalahan mereka pada waktu perang Uhud, dan 
peringatan di sini adalah peringatan dari berbagai macam gangguan 
orang-orang munafik yang mendapat bantuan dari setan.

Penjelasan Ayat
 

                                

                            .... 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang 
ka r yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka 
mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, “Sekiranya mereka tetap 
bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh....”  (QS Âli 
’Imrân [3]: 156)

Allah Swt telah melarang dan mengingatkan kepada hamba-hamba-
Nya yang beriman agar tidak menyerupai sikap dan perbuatan orang-
orang munafik. Akidah mereka telah rusak. Salah satu tandanya adalah 
tatkala teman-teman mereka meninggal dunia dalam suatu perjalanan 
untuk mencari nafkah atau berperang membela negara; mereka akan 
berkata, “Seandainya mereka tetap tinggal bersama kita tidak bepergian, 
atau tidak ikut berperang, pasti tidak akan mati atau tidak akan terbunuh.” 
Kata-kata yang terlontar dari orang-orang munafik itu diibaratkan sebagai 
bentuk dari kekufuran. Hal ini menyiratkan makna bahwa kata-kata itu 
tidak layak terlontar dari orang-orang yang beriman, akan tetapi layaknya 
terlontar dari orang-orang kafir. Sebab, orang yang mati atau terbunuh, 
sesungguhnya tidak akan bisa hidup lagi, sekalipun disesali. Adapun 
perkataan mereka “seandainya begini dan begitu,”  merupakan perkataan 
yang sia-sia, karena sesuatu yang sudah terjadi tidak akan bisa kembali 
lagi, sebagaimana  sebelum terjadi.  Begitu juga penyesalan atasnya 
tidak akan bermanfaat. Bagi orang-orang yang beriman,  justru dijadikan 
hikmah  harus dengan menggunakan akal yang sehat dan pemikiran yang 
mendalam. Berandai-andai sebagaimana yang diperlihatkan oleh orang-
orang munafik adalah karena ketidakpahamannya terhadap ajaran agama, 
dan  imannya telah sesat. Padahal, urusan hidup dan matinya seseorang 
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berada di tangan Allah Swt.  Perhatikan firman-Nya, dalam QS Âli ’Imrân 
(3): 145,  

Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai 
ketetapan yang telah ditentukan waktunya.

Adapun makna takdir  tidak berarti manusia  dipaksa untuk 
melakukan sesuatu.  Karena rencana dan berbuatan Allah Swt berkaitan 
dengan pengetahuan-Nya terhadap segala sesuatu. Pengetahuan-Nya 
dapat membuka dan meliputi segala sesuatu, Ia berbuat sesuai dengan 
yang dikehendaki-Nya. Terjadinya segala sesuatu itu hanya berdasarkan 
izin  dan pengetahuan-Nya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih 
dan menentukan jalan hidupnya, sedangkan  manusia itu mempunyai 
kekurangan, kelemahan,  dan  keterbatasan pada segalanya. Kadang-
kadang manusia bermaksud melakukan sesuatu atau memilih jalan 
keselamatan, akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sebagai contoh, 
tatkala ajal menjemputnya, pengetahuannya tidak dapat mengetahui 
rahasia sebab-sebab dari kematiannya. Sedangkan bagi Allah Swt, kapan 
saja sesuatu itu terjadi, Ia pasti mengetahuinya dan hanya atas izin-Nya. 
Apabila seseorang itu percaya kepada adanya pertolongan Allah, berpegang 
teguh pada keimanannya, serta meyakini adanya sebab dan akibat  dari 
setiap perilakunya, maka akan berupaya dengan giat meningkatkan  amal 
dan ibadahnya, sehingga akan terhindar  dari penyesalan. Sebaliknya, 
orang yang di dalam hatinya terdapat kekufuran dan kemunafikan, akan 
tenggelam di dalam penyesalan yang berkepanjangan. Perhatikan firman 
Allah Swt.:

 
  ...               .... 

... (dengan perkataan) yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan 
rasa penyesalan di hati mereka.... (QS Âli ’Imrân [3]: 156)

Orang-orang beriman dilarang mengatakan pada mereka yang 
tewas atau terbunuh dalam peperangan itu seperti apa yang telah mereka 
katakana, semisal,  “Seandainya mereka tidak ikut berperang atau tidak 
bepergian, pasti mereka masih hidup dan masih berkumpul dengan kita.” 
Akibat dari perkataan dan keyakinan itu,  Allah Swt menimbulkan rasa 
penyesalan yang sangat di dalam hati mereka, atas telah hilangnya saudara-
saudara mereka. Hal ini mengakibatkan lemahnya mereka, apabila sikap 
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orang beriman sama seperti mereka dalam menghadapi musibah, maka 
akan bersedih hati, lemah, dan kalah didalam peperangan, sebagaimana 
mereka. Allah Swt telah menjadikan penyesalan pada hati mereka, agar 
kesedihan atas tewasnya atau terbunuhnya saudara-saudara mereka  itu 
terus bertambah. Kemudian Allah menjawab atas mereka, 

 
...     ....  

... Allah menghidupkan dan mematikan.... (QS Âli ’Imrân [3]: 156)

Persoalan hidup dan mati adalah di tangan Allah. Dia-lah yang 
menghidupkan dan mematikan makhluk-makhluk-Nya, berdasarkan 
ketentuan-Nya:  waktu, tempat, dan sebab yang telah ditetapkan-Nya. 
Allah Swt telah menyelamatkan orang yang bepergian dan bertandang 
ke medan perang, padahal keduanya mendapatkan suatu rintangan yang 
bisa menyebabkan kecelakaan. Akan tetapi, Allah Swt juga mematikan 
seseorang yang sedang berada di tempat tinggalnya,  tidak pergi ke mana-
mana, sedangkan dia juga sedang bersenang-senang. Oleh karena itu, 
hidup dan matinya seseorang sesuai dengan kehendak dan ketentuan-
Nya. Begitu juga tidak akan bertambah atau berkurang usia seseorang 
kecuali atas izin-Nya.

 
...         

... Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Âli ’Imrân [3]: 156)

Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Swt  segala yang terdapat 
pada alam semesta. Seluruh perbuatan manusia, baik yang terlihat 
ataupun yang tersembunyi,  baik dinyatakan di dalam perbuatan maupun 
yang tersimpan di dalam hati:  ucapan, perbuatan ataupun dari apa-apa 
yang tergetar didalam, termasuk keyakinan,  semuanya tampak jelas dan 
diketahui Allah Swt. Untuk itu, hendaknya  hati orang-orang  beriman itu 
bersih dari noda yang diakibatkan  oleh godaan setan. Sebaliknya, bagi 
orang-orang kafir, sangat sulit melepaskan diri dari noda dan dosa, karena 
teperdaya oleh ajakan setan.  Suatu peringatan bagi orang-orang yang 
beriman agar tidak mengikuti perilaku orang-orang kafir, apakah dalam 
bentuk ucapan, sikap, dan mental ataupun pekerjaan. Sebab, Allah Swt 
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Maha Melihat dan akan akan membuat perhitungan.
Kemudian Allah Swt memberikan kabar gembira bagi orang-orang 

yang gugur di medan perang atau meninggal di jalan Allah Swt,  dalam 
firman-Nya,

 
                             

    

Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, 
pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) daripada apa 
(harta rampasan) yang mereka kumpulkan. (158) Dan sungguh, sekiranya 
kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. (QS Âli 
’Imrân [3]: 157)

Orang yang terbunuh atau meninggal di jalan Allah Swt, akan 
mendapatkan rahmat Allah, ampunan dan rida-Nya.  Kenikmatan yang 
akan diperolehnya lebih baik daripada kekayaan duniawi yang selama ini 
dikumpulkan dan diperjuangkan karena bersifat fana. Singkat kata, pahala  
yang akan diperoleh orang yang beriman yang gugur di jalan Allah adalah  
ampunan, penghapusan dosa, kasih sayang dan karunia-Nya, serta derajat 
dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Swt. Oleh karena itu, tiada yang 
lebih baik bagi orang yang beriman kecuali memilih pahala ukhrawi yang 
kekal daripada rampasan perang, atau kekayaan duniawi yang sementara 
dan fana. 

Kemudian, Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang 
beriman agar selalu berjuang di jalan Allah Swt, karena kepada-Nya lah 
tempat kembali.

 
                        

Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu 
dikumpulkan. (QS Âli ’Imrân [3]: 158)

Setiap orang pasti akan mati. Ada berbagai hal yang jadi penyebab 
kematiannya; mungkin karena sakit, tertabrak kendaraan, atau terbunuh 
di medan perang membela agama Allah Swt. Bagi yang meninggal dan 
gugur di jalan Allah, adalah mendapat imbalan yang lebih baik daripada 
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dunia dan seisinya. Kemudian Allah Swt  menerangkan dalam firman-Nya, 
pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan, karena manusia pasti akan 
kembali kepada Allah, maka janganlah sekali-kali melarikan diri dari perang 
di jalan-Nya, jangan pula melarikan diri dari tanggung jawab atau lari 
dari  yang telah diperintahkan Allah untuk mengerjakannya.  Sebaliknya, 
kalaulah mau lari, larilah dari siksa-Nya yang sangat pedih. Sebab, tempat 
kembali yang dituju manusia hanyalah Dia,  Zat yang Maha Sempurna, 
pencipta manusia, yang memberikan manfaat, memutuskan segalanya 
bagi nasib manusia, selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa.

Seluruh manusia akan dikumpulkan di hadapan-Nya, apa pun yang 
dilakukan semasa hidupnya di dunia yang fana ini, pasti akan dimintai 
pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Setiap amal akan dibalas 
setimpal  dengan nilainya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, yaitu 
dengan surga-Nya. Kejahatan  akan dibalas dengan keburukan, yaitu 
siksa api neraka. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang beriman 
memilih dan menempuh jalan ketaatan kepada-Nya, berjuang di jalan-Nya,  
membela agama-Nya. Sebab, janji Allah tidak akan meleset, barang siapa 
yang gugur di jalan-Nya, akan terus hidup dan diberi  rezeki dari sisi-Nya. 
Di sisi manusia, ia pun akan selalu dipuji dan dikenang selamanya. Selain 
itu, ia pun akan mendapatkan ampunan dan rahmat-Nya. Hendaknya harta 
kekayaan duniawi itu tidak dijadikan tujuan untuk bersenang-senang. 
Sebab, kehidupan di dunia memperdaya  dan  tidak kekal, sedangkan 
kehidupan akhirat adalah hakiki dan kekal.  Dengan demikian, manusia 
dituntut untuk selalu mementingkan masa depan yang lebih baik, dan 
mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan-Nya. Untuk itu, hendaknya 
selalu mengerjakan segala pekerjaan yang diperintahkan-Nya dan 
menjauhi segala apa yang dilarang-Nya, agar mendapatkan kesuksesan 
dan kebahagiaan dari-Nya.

Hikmah dan Pesan

(1) Al-Quran Al-Karim sangat mengharapkan pribadi-pribadi Muslim 
yang berkwalitas, dengan memberikan penjagaan, pengawasan, dan 
bimbingan kepada mereka, agar mempunyai sikap yang kuat dan 
tegas di hadapan para musuhnya dalam misi dakwahnya. Karena 
itu mengingatkan dan melarang mereka berbicara sebagaimana 
perkataannya orang-orang munafik.

(2) Segala urusan hidup dan mati itu berada ditangan Allah Swt.  Dia 
Zat yang  Maha Mengetahui, semua yang dilakukan manusia baik 
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secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi diketahui-Nya. 
Kesalahan yang diucapkan manusia dengan kata-kata “Andaikan 
seseorang itu dia tetap tinggal di rumah  atau di kampung 
halamannya, tidak ikut ke medan perang, maka dia tidak akan mati, 
dan tidak akan terbunuh,” Allah Swt pun mengetahuinya.

(3) Orang beriman dilarang  meniru perilaku orang-orang munafik, 
karena akibat dari perkataan dan sikap  mereka yang demikian 
itu, akan menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam 
hati mereka. Karena itu, Allah Swt mengancam orang-orang yang 
beriman agar tidak menyerupai atau meniru mereka, baik dalam 
bentuk ucapan maupun perbuatan.

(4) Gugur di medan perang, atau meninggal di jalan-Nya, pahalanya 
lebih baik daripada dunia dan seisinya.

(5) Allah Swt melarang orang-orang beriman untuk lari dari perang di 
jalan-Nya dan melalaikan perintah Allah Swt untuk mengerjakannya. 
Kalau mau lari,   larilah dari siksa-Nya yang Maha pedih itu. Sebab, 
tempat kembali manusia hanyalah kepada-Nya, Zat yang Maha 
Sempurna.

(6) Anjuran untuk beramal dan berjuang di jalan Allah dengan 
pengorbanan agar mendapat balasan kebaikan dan pahala-Nya, 
yaitu surga.  

(7) Ancaman  bagi orang yang berbuat durhaka bahwa ia akan 
mendapatkan balasan dari kejelekan dan kedurhakaan yang pernah 
dikerjakan semasa hidupnya, yaitu siksa-Nya. Pada saat itu, tiada 
sesuatu pun yang dapat menolongnya.

***
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Kecintaan Nabi Muhammad Saw terhadap para Sahabatnya (Ayat 
159-160)

 
                            

                              

                         

                               

             

(159) Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 
mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu10. Kemudian, apabila engkau telah 
membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sung guh, Allah 
mencintai orang yang bertawakal; (160) Jika Allah menolong kamu, maka 
tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan 
kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu 
setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin 
bertawakal. (QS Âli ’Imrân [3]: 159-160)

Latar dan Konteks

Ayat-ayat yang selanjutnya masih membicarakan tentang perang 
Uhud dan dampaknya. Allah Swt telah mengampuni kekhilafan yang terjadi 
pada orang-orang Islam pada saat terjadinya perang Uhud. Kemudian 
Allah Swt mengingatkan mereka akan dampak dari ucapan orang-orang 
munafik yang membahayakan. Demikian juga, datangnya pengampunan 
dari Nabi Muhammad Saw yang saat itu mendapat perlakuan yang tidak 
baik, dan mengakibatkannya terluka yang cukup menyakitkan. Akan tetapi, 
Nabi Saw tetap memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang 
dan lemah lembut. Beliau pun selalu bermusyawarah dengan mereka 
dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di 
kemudian hari. Setelah diketahui bahwa beliau sangat tinggi akhlaknya, 
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bijaksana dalam kepemimpinannya, maka menjadi  rahmat bagi segenap 
alam semesta. Kemudian Allah Swt menyifatinya sebagai berikut: Dan 
sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (QS Al-
Qalam [68]: 4)

Penjelasan Ayat
 

            …. 

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka.... (QS Âli ’Imrân [3]: 159)

Allah Swt menjelaskan tentang anugerah atas Nabi Saw dan 
umatnya, karena Dia telah melunakkan hatinya atas kesalahan umatnya 
yang telah melanggar dan meninggalkan perintahnya pada saat perang 
Uhud. Kesalahan tersebut telah mengakibatkan tragedi yang memilukan  
bagi kaum Muslimin. Maka,  berkat rahmat Allah dan bimbingan-Nya, 
beliau selalu bersikap lemah lembut kepada mereka,  bergaul dengan baik 
dan tidak marah walaupun harus menanggung risiko dari kelalaian mereka.

Hal itu menunjukkan ketinggian akhlak seorang pimpinan yang 
bijaksana,  akhlak seorang Nabi sebagai panutan. Sebagaimana dijelaskan 
dalam firman-Nya, QS Al-Qalam (68): 4, Dan sesungguhnya engkau benar-
benar berbudi pekerti yang luhur. Juga dalam firman-Nya, QS Al-Taubah 
(9): 128, Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu 
sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat 
menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan 
penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

 
 ...                  .... 

... Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekitarmu.... (QS Âli ’Imrân [3]: 159)

Seandainya Nabi Saw bersikap keras,  berbicara kasar, dan berhati 
membatu terhadap mereka, pasti mereka akan lari menjauhinya. Sebab,  
mereka pun tidak akan merasa tenang berada di sisinya. Tatkala mereka 
jauh,  maka  tidak akan dapat menunjukkan mereka kepada jalan yang 
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lurus, yaitu hidayah Allah Swt. Akan tetapi, Allah Swt menyatukannya 
dengan melunakkan hati Nabi Saw,  sehingga mencairlah hubungan 
mereka, kemudian berbaur dan berada di tengah-tengah mereka untuk 
melunakkan hati mereka. Demikian itu karena tugas seorang Rasul adalah 
menyampaikan syariat Allah kepada umatnya.  Tidaklah  akan sampai 
syariat Islam kepada mereka, apabila seorang Rasul tidak melekat pada 
hati mereka, tidak menunjukkan kasih sayangnya, tidak memaafkan 
atas segala kekeliruannya. Demikian itu, sebagaimana yang dikatakan 
Abdullah Ibnu Amr, Saya telah melihat sifat Rasulullah Saw dalam kitab-
kitab yang terdahulu, bahwa beliau bukanlah orang yang berperangai 
jahat, yang suka berbicara kasar, dan bukanlah orang yang suka berteriak-
teriak di pasar, dan bukanlah seorang pendendam, akan tetapi beliau 
itu adalah seorang pemaaf. Al-Tirmidzi telah meriwayatkan suatu hadis 
yang diterima dari Aisyah ra, ia berkata, bersabda Nabi Saw, bahwa Allah 
telah memerintahkan kepadaku untuk selalu mengunjungi orang-orang, 
sebagaimana Dia memerintahkan kepadaku untuk selalu menegakkan 
salat-salat fardhu. 

 
    ...                 .... 

... Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk 
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.... (QS 
Âli ’Imrân [3]: 159)

Ayat di atas seakan-akan menyiratkan makna,  “Wahai Muhammad, 
apabila benar-benar kamu mempunyai akhlak mulia, sedangkan mereka 
itu telah melewati batas, karena telah melanggar perintahmu, maka 
mintakanlah ampunan dari Allah bagi mereka, sampai Dia mengampuni 
mereka. Kemudian, bermusyawarahlah dengan mereka dalam memecahkan 
berbagai macam persoalan seperti urusan politik, ekonomi, urusan 
peperangan, perdamaian, menyelesaikan tentang kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat, dan urusan-urusan keduniawian lainnya. Demikian itu tidak 
lain untuk menentramkan hati mereka, dan agar mereka dapat mengikuti 
dan mencontoh apa yang telah engkau lakukan.” Berkata Al-Hasan ra, 
“Sesungguhnya Allah Swt telah mengetahui bahwa beliau membutuhkan 
mereka. Akan tetapi, beliau menginginkan orang-orang yang setelahnya 
itu mengikutinya.” Selanjutnya,  Nabi Saw bersabda,  sebagaimana yang 
dikutip oleh Al-Mawardi, “Apa-apa yang dimusyawarahkan oleh suatu 
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kaum, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka ke arah 
yang lebih benar.” Al-Tirmidzi telah meriwayatkan suatu hadis yang diterima 
dari Abu Hurairah ra, “Tiada seorang pun yang lebih banyak melakukan 
musyawarah dari Rasulullah Saw.”

Rasulullah Saw mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya 
ketika terjadi perang Badar,  saat membahas penghadangan kafilah Quraisy 
yang pulang dari Syam. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, seandainya 
engkau meminta kami untuk mengadakan penghadangan sampai ke pantai, 
pasti kami akan bersamamu mengadakan penghadangan itu. Apabila  
engkau pergi ke Bark Al-Gimad, pasti kami pun akan pergi bersamamu 
ke sana. Kami tidak akan mengatakan sesuatu padamu seperti umatnya 
Nabi Musa as, Mereka berkata, “Wahai Musa! Sampai kapan pun kami 
tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena 
itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. 
Biarlah kami tetap (menanti) di sini saja. (QS Al-Mâ`idah [4]: 24). Akan 
tetapi, kami akan mengatakan, “Pergilah kamu, maka kami akan pergi 
bersamamu, dan ada di hadapanmu, kami juga akan berada di kanan dan 
kirimu berperang.”

Hampir di setiap menetapkan urusan-urusan ummatnya, Nabi Saw 
bermusyawarah dengan mereka, seperti: (1) mengadakan musyawarah 
dengan para sahabatnya  tatkala menentukan letak markas, sehingga 
beliau menunjuk Al-Mundzir Ibnu Amr maju ke depan untuk memimpin 
musyawarah dengan para sahabatnya; (2)  mengadakan musyawarah 
dengan para sahabatnya dalam menghadapi perang Uhud, apakah 
tetap tinggal menunggu musuh di Madinah, ataukah berangkat ke luar 
menghadang musuh. Kemudian para peserta musyawarah sepakat untuk 
berangkat ke luar menghadang musuh. Maka, mereka akhirnya berangkat 
ke luar menghadang musuh di Uhud; (3) mengadakan musyawarah dengan 
para sahabatnya  pada hari terjadinya perundingan di Hudaibiyah dengan 
meminta mediator kepada dua orang musyrik. Abu Bakar kemudian berkata 
kepadanya, “Kami datang ke sini bukan untuk memerangi seseorang, akan 
tetapi kami datang hanya untuk melaksanakan umroh saja.” Maka, ia 
mengabulkan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Demikian juga, Ali 
Ibnu Abu Thalib telah bermusyawarah dengan Usamah membahas tentang 
pecahnya Aisyah ra.

Terdapat  beberapa  manfaat musyawarah. Yang paling penting 
adalah mengetahui kwalitas serta keterlibatan peserta musyawarah dalam  
membahas materi yang diusulkan. Selanjutnya membahas beberapa 
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alasan, menyatukan pendapat, dan memilih mana yang lebih mendekati 
kepada kebenaran. Dijelaskan dalam salah satu hadis yang terdapat dalam  
kitab Mushannaf Abu Daud yang diterima dari Abu Hurairah sebagai 
berikut: “Bersabda Rasulullah Saw hasil dari musyawarah dipercaya itu 
dapat (terjamin) keandalannya.”

 
  ...                    

... kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah 
kepada Allah. (QS Âli ’Imrân [3]: 159)

Makna ayat di atas adalah apabila telah bermusyawarah dalam  
suatu urusan, maka bulatkanlah tekad dan serahkan segala akibat dari 
urusan itu kepada-Nya. Sebab,  sesungguhnya Allah Swt menyukai  orang-
orang yang berserah diri kepada-Nya dengan penuh keyakinan.  Allah Swt 
akan menolong mereka dan memberikan petunjuk kepadanya ke arah yang 
lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan tawakal, adalah  pasrah kepada 
Allah Swt, berpegang teguh dengan penuh keyakinan dan menyerahkan 
hasil serta akibat  yang diterima kepada-Nya semata. 

Sikap tawakal dilakukan setelah usaha. Mencari keuntungan dan 
penghidupan harus dilakukan dengan suatu usaha. Hal ini dijelaskan dalam 
firman-Nya, QS Al-Mulk (67): 15, maka jelajahilah di segala penjurunya 
dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu 
(kembali setelah) dibangkitkan. Dalam urusan politik dan perang, maka 
harus  berhati-hati dan waspada serta memiliki persiapan yang cukup. 
Lebih-lebih  dalam menghadapi musuh yang lebih kuat, harus mengerahkan 
segala daya dan upaya yang maksimal. Al-Quran menjelaskan dalam QS 
Al-Nisâ` (4): 71, Wahai orang-orang yang beriman! Bersiap siagalah 
kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok, atau 
majulah bersama-sama (serentak). Dan pada QS Al-Anfâl (8): 60, Dan 
persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka 
dengan kekuatan yang kamu miliki

Dalam rangka mencari kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik,  
maka harus ada usaha perbaikan yang berkesinambungan serta berbekal 
ketakwaan. Dijelaskan dalam firman-Nya, QS Al-Baqarah (2): 197, Bawalah 
bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. 

Kebermaknaan  tawakal (berserah diri) itu hanya akan terasa tatkala 
dibarengi dengan usaha.  Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa`i serta 
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Ibnu Majah, meriwayatkan suatu hadis, Seandainya kamu berserah diri 
kepada Allah Swt dengan sebenar-benarnya berserah diri, pasti Dia akan 
memberikan rezeki kepadamu, sebagaimana diberi rezekinya seekor 
burung, pagi-pagi keluar dari sangkarnya dengan perut kosong dan sore 
hari pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut buncit. Pada  hadis lain, 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Busti dalam kitab shahîh-nya 
sebagai berikut, tentang perkataan seorang lelaki yang datang kepada 
Nabi Saw dan ia ingin meninggalkan untanya begitu saja, lalu ia bertanya, 
‘Apakah saya tambatkan (unta ini) dan setelah itu berserah diri (kepada 
Allah) atau saya lepaskan lalu berserah diri (kepada Allah)?’ Maka Nabi 
Saw menjawab, ‘Tambatkanlah (untanya) dan setelah itu berserah diri 
(kepada Allah)’. Selanjutnya, Allah Swt  mengungkapkan,

 
                              

                    

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, 
tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka 
siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada 
Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. (QS Âli ’Imrân [3]: 160)

Kemudian, Allah Swt mengabarkan tentang sumbernya pertolongan 
itu, yaitu Zat-Nya.  Apabila Allah Swt menginginkan kaum Muslimin itu 
mendapatkan pertolongan-Nya, seperti pada waktu perang Uhud dan  
perang Badar,  maka tiada yang mampu menahannya. Setiap kali Allah 
Swt memberikan pertolongan,  senantiasa disertai dengan penyebabnya. 
Seperti pada saat perang Badar,  kaum Muslimin menaati segala petunjuk 
yang disampaikan Rasulullah Saw, berdisiplin, tidak lalai, sambil berharap 
datangnya pertolongan Allah. Dengan demikian, musuh  tidak mampu 
mengalahkannya. Akan tetapi, apabila Allah Swt berkehendak untuk 
mengujinya, membiarkannya dengan tidak memberikan pertolongan. 
Sebabnya, mereka tidak memiliki kesungguhan dalam menghadapi 
musuh-musuhnya, tidak mematuhi perintah komandannya, yaitu 
Rasulullah Muhammad Saw. Dengan demikian, kekalahan pada perang 
Uhud karena ulah mereka sendiri; karena itu mereka tidak berhak 
mendapatkan pertolongan-Nya. Oleh karena itu, berserah dirilah kepada-
Nya wahai orang-orang yang beriman dengan penuh keyakinan sambil 
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berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan pertolongan-Nya. 
Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan, selain Dia. 
Hal ini merupakan dorongan untuk selalu berserah diri kepada Allah, 
setelah melakukan upaya, musyawarah, menyiapkan diri, membulatkan 
tekad sekuat tenaga pada setiap pekerjaan yang dicintai Allah dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan dan  hukum-Nya.

Hikmah dan Pesan

Hikmah dan pesan yang dapat dikemukakan di bawah ini berkaitan 
dengan ayat di atas adalah:
(1) Orang-orang beriman dianjurkan untuk  mengikuti akhlak Nabi Saw, 

karena beliau itu adalah sebagai panutan bagi segenap orang-orang 
yang beriman, dan beliau merupakan komandan atau pimpinannya.

(2) Salah satu kekhususan dari akhlak Nabi Saw, yaitu berlaku lemah 
lembut kepada para sahabatnya sekalipun telah berbuat kelalaian. 
Pada pribadi beliau terkumpul hal-hal yang dapat menopang 
ketinggian pada akhlaknya,  yaitu kemuliaan keturunan, bersih 
hatinya, dermawan, sangat fasih dalam berbicara, rendah hati, 
hidup sederhana, selalu bersikap baik terhadap keluarga dan orang-
orang yang lemah.

(3) Allah Swt memuji orang-orang yang selalu bermusyawarah 
dalam memecahkan permasalahannya, sebagaimana yang telah 
dicontohkan Rasulullah Saw dalam mengambil keputusan-keputusan 
yang bersifat untuk kemaslahatan umum.

(4) Adapun firman Allah, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 
urusan itu,” pada kalimat tersebut menunjukan bolehnya berijtihad 
dalam urusan-urusan yang diambil berdasarkan sangkaan, padahal 
masih memungkinkan wahyu akan turun; karena Allah Swt telah 
mengizinkan Rasullah Saw melakukan demikian.

(5) Substansi musyawarah, antara lain, menghindari perselisihan 
di antara umat, dan agar terjadi persatuan dalam menghadapi 
musuh. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-
Imam Ahmad bahwa Rasulullah Saw bersabda kepada Abu Bakar, 
Seandainya kamu berdua bersepakat dalam suatu musyawarah, 
maka kamu berdua tidak akan berselisih.

(6) Hasil dari musyawarah disebut al-‘azmu, yang artinya membulatkan 
tekad, yaitu berbulat tekad pada sesuatu dan mengerjakannya 
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setelah terlaksananya musyawarah. Dianjurkan agar  ketika 
mengerjakannya disertai dengan berserah diri kepada Allah.

(7) Datangnya  al-nashru (pertolongan atau kemenangan), dengan 
kesiapan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan 
taat atas segala aturan-Nya. Adapun al-khadzlu adalah pembiaran 
Tuhan terhadap hamba-Nya dengan tidak memberikan pertolongan, 
dengan sebab maksiatnya. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin 
mendapatkan pertolongan-Nya, maka ia wajib bertawakal kepada-
Nya. 

***

Keadilan Nabi Saw dalam Membagi Ghanîmah (Harta Rampasan 
Perang) (Ayat 161–164)

 
                                  

                          

                               

                            

                          

                            

(161) Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta 
rampasan pe rang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat 
dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian 
setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang 
dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi; (162) Maka adakah orang yang 
mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa 
kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-
buruk tempat kembali; (163) (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat 
di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan; (164) 
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Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika 
(Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka 
dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-
ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka 
Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka 
benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS Âli ’Imrân [3]: 161-164)

Latar dan Konteks

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmidzi (hadis hasan) yang 
diterima dari Ibnu Abbas, ”Ayat ini diturunkan mengenai selembar 
permadani merah yang hilang di waktu perang Badar. Maka berkata 
sebagian orang, ’mudah-mudahan yang mengambilnya Rasulullah Saw. 
Maka Allah menurunkan ayat, tidak mungkin seorang nabi berkhianat 
(dalam urusan harta rampasan pe rang).... (QS Âli ’Imrân [3]: 161) 

Thabrani dalam kitabnya Al-Mu’jam Al-Kabîr telah meriwayatkan 
suatu hadis, yang pada sanadnya terdiri atas para perawi yang tsiqah 
(dapat dipercaya) yang diterima dari Ibnu Abbas, “Nabi Saw telah mengirim 
seorang tentara, tapi saya melihat ia dikembalikan lagi, kemudian mengirim 
lagi, lalu dikembalikan lagi, kemudian mengirim lagi, lalu dikembalikan  lagi 
disertai kepala rusa yang terbuat dari emas hasil curian dari ghanîmah 
yang belum dibagikan. Maka, turunlah ayat, tidak mungkin seorang nabi 
berkhianat (dalam urusan harta rampasan pe rang.... (QS Âli ’Imrân [3]: 
161) (Jalaluddin Abdurahman, 1978: 60). 

Menurut Al-Kalbi dan Muqatil “Ayat ini diturunkan pada waktu 
para pemanah meninggalkan markas mereka, yang telah ditetapkan 
oleh Rasulullah Saw ketika terjadi perang Uhud, karena mengambil 
ghanîmah, mereka berkata, ‘Kami takut Nabi Saw berkata barang siapa 
yang mengambil sesuatu dari ghanîmah (yang belum dibagikan) maka itu 
baginya, dan agar ghanîmah-ghanîmah itu tidak dibagikan, sebagaimana 
belum dibagikannya ghanîmah perang Badar.’ Maka, Nabi Saw berkata 
kepada mereka, ‘Bukankah aku telah menjanjikan kepadamu agar tidak 
meninggalkan markas sampai datang instruksi dariku?’ Mereka menjawab, 
‘Tetapi masih meninggalkan saudara-saudara kami di sana menjaganya.’ 
Lalu, beliau berkata kepada mereka, ‘Bahkan kalian telah menuduh kami, 
bahwa kami telah mencurinya dan tidak membagikannya’.”
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Penjelasan Ayat
 

           .... 

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan 
pe rang).... (QS Âli ’Imrân [3]: 161)

Secara berturut-turut, ayat-ayat di atas menerangkan sifat-sifat 
Nabi Saw dalam upaya memperbaiki umatnya. Maka, tidak mungkin ia 
berbuat khianat, bahkan tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat.  
Tidak ditemukan dalam biografi para nabi, ada seorang nabi yang mencuri 
ghanîmah atau rampasan perang yang belum dibagikan. Sebab, Allah 
Swt telah menjaga para nabi-Nya dari perbuatan-perbuatan yang tercela 
dan tidak sesuai dengan kedudukannya, karena kenabian itu merupakan 
kedudukan yang paling tinggi. Akan tetapi, datang suatu tuduhan yang 
sangat keji dan keterlaluan yang datang dari orang-orang munafik, bahwa 
Nabi Saw telah berkhianat, yaitu mencuri ghanîmah atau rampasan 
perang sebelum dibagikan. Ayat di atas merupakan jawaban tegas dari 
Allah Swt terhadap tuduhan keji orang-orang munafik, yang demikian itu 
tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi, dan Nabi Saw telah bersih dari 
tuduhan-tuduhan itu.

 
 ...              .... 

...Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang 
membawa apa yang dikhianatkannya itu.... (QS Âli ’Imrân [3]: 161)

Bagi orang yang berkhianat mengambil secara sembunyi-sembunyi 
atau mencuri rampasan perang sebelum dibagikan, maka ia akan datang 
pada hari kiamat nanti dengan membawa barang hasil pengkhianatan di 
pundaknya. Ia akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah 
lakukannya.

Ini merupakan ancaman yang sangat keras, dan pasti akan terjadinya. 
Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-
Bukhari, diterima dari Abu Hurairah ra, “Rasulullah Saw berkhutbah di 
tengah-tengah kami menceritakan tentang alangkah besarnya dosa dan 
urusan khianat. Kemudian beliau bersabda, ‘Sungguh telah  ditemukan 
atas salah seorang dari kamu sekalian yang didatangkan pada hari kiamat 
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di pundaknya seekor unta yang mengembik.’ Lalu, salah seorang sahabat 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, tolonglah aku.’ Maka Rasulullah Saw menjawab, 
‘Aku tidak mempunyai hak sedikit pun dari Allah untuk dapat menolongmu. 
Sungguh, aku dahulu telah menyampaikan hal itu kepadamu.’ Akhirnya 
(dikisahkan), sungguh telah ditemukan atas salah seorang dari kamu 
sekalian yang didatangkan pada hari kiamat dipundaknya emas dan perak 
yang berbicara, lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, tolonglah aku.’ Maka 
Rasulullah Saw menjawab, ‘Aku tidak mempunyai hak sedikit pun dari Allah 
untuk dapat menolongmu. Sungguh, aku dahulu telah menyampaikan hal 
itu padamu’.” 

Ini adalah sebagian dari contoh-contoh dosa yang sangat besar dan 
memilukan yang merupakan beban berat yang harus ditanggung pelakunya 
nanti pada hari kiamat. Demikian itu dijelaskan juga pada QS Al-An’âm (6): 
31, mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya 
apa yang mereka pikul itu. 

Maka, barang siapa yang mengambil sesuatu dari yang bukan 
haknya, wajib baginya siksa, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman 
Allah dalam cerita Lukman, QS Lukmân (31): 16, Lukman berkata, 
“Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, 
dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan 
memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti.

Pada ayat selanjutnya, Allah Swt menjelaskan,
 

...                      

... Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai 
dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.  (QS Âli ’Imrân 
[3]: 161)

Setiap orang di akhirat nanti akan menerima balasan atas amal 
perbuatannya, baik atau buruk. Keburukan akan dibalas dengan keburukan, 
apakah karena sebab mencuri ghanîmah atau karena sebab lainnya, dan 
dalam hal balasan itu  tidak akan ada seorang pun yang teraniaya. Tidak 
seorang pun yang berbuat baik dikurangi pahalanya atau yang berbuat 
buruk ditambah siksaannya. Dijelaskan dalam firman-Nya, QS Al-Kahfi 
(18): 49, Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat 
orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di 
dalamnya, dan mereka berkata, “Betapa celaka kami, kitab apakah ini, 
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tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat 
semuanya,” dan mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan 
(tertulis). Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Kemudian, Allah Swt membedakan orang yang mengikuti keridaan 
Allah Swt dengan orang yang dimurkai-Nya,

 
                              

      

Maka adakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang 
yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka 
Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. (QS Âli ’Imrân [3]: 162)

Pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan tentang adanya perbedaan 
pahala, antara orang yang baik dan orang yang jahat. Begitu juga Allah 
mengabarkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah dan selalu 
melakukan amal saleh, tidak sama dengan orang yang selalu maksiat 
kepada-Nya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Dalam arti 
lain orang yang selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diridai Allah 
Swt berupa tuntunan yang telah disyariatkan-Nya, maka baginya berhak 
menerima pahala yang diridai-Nya, dan aman dari segala siksa-Nya. Adapun 
orang yang menerima murka Allah dan siksa-Nya, adalah orang yang tidak 
pernah berupaya menjauhi atau menghindar dari kejelekan, maka pada 
hari kiamat nanti ia akan ditempatkan di dalam Neraka Jahanam, dan 
itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Perbandingan  seperti itu selaras 
dengan  yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya, QS Al-Sajdah (32): 18, 
Apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (ka r)? Mereka tidak 
sama. 

Kemudian, di dalam firman-Nya, QS Shâd (38): 28, Pantaskah 
Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan ke-
bajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau 
pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan 
orang-orang yang jahat?

Derajat manusia itu pada pada dasarnya bertingkat-tingkat di sisi 
Allah Swt,
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(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha 
Melihat apa yang mereka kerjakan. (QS Âli ’Imrân [3]: 163)

Pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan bahwa kedua kelompok itu 
masing-masing mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda satu sama 
lainnya. Bagi orang-orang yang bertakwa dan selalu taat serta patuh 
kepada-Nya, berada pada beberapa tingkatan di surga. Begitu juga 
bagi mereka orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan terdiri atas 
beberapa tingkatan di dalam neraka. Maka, mereka pun akan berbeda-
beda pula dalam perolehan pahalanya, disebabkan adanya perbedaan 
kwalitas pekerjaan ketika di dunia.

Adapun orang yang paling tinggi tingkatannya di surga adalah Nabi 
Muhammad Saw dan yang paling rendah tingkatannya adalah orang-
orang munafik. Mereka (munakin) akan ditempatkan di dalam neraka 
yang paling bawah. Dijelaskan dalam firman-Nya, QS Al-Nisâ` (4): 145, 
Sungguh, orang-orang munak itu (ditempatkan) pada tingkatan yang pa-
ling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong 
pun bagi mereka.

Allah Swt adalah Zat yang Maha Melihat terhadap semua amal 
ibadah hamba-Nya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari ilmu-
Nya, mulai dari sekadar yang membersihkan diri sampai kepada tingkatan 
yang paling tinggi, yaitu keimanan. Mulai dari membiarkan diri dalam 
kemaksiatan, sampai kepada tingkatan yang paling rendah sekali, yaitu 
kemunafikan. Maka, beruntunglah orang-orang yang telah mengambil 
jalan kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam, QS Al-Syams (91): 9-10, 
sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh 
rugi orang yang mengotorinya.  Mereka akan mendapatkan pahala sesuai 
dengan apa yang telah diperbuat ketika hidup di dunia yang fana ini.

 
                                

                              

        

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika 
(Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka 
dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-



160 Tafsir Juz IV

ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka 
Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka 
benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS Âli ’Imrân [3]: 164)

Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan tentang apa-apa yang akan 
dianugerahkan Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang beriman. Kemudian 
Allah Swt mengutus Nabi-Nya, Muhammad Saw, yang disifati dengan 
beberapa sifat dengan tugasnya yang sangat penting, yaitu:

Bahwa beliau seorang Nabi yang lahir dari jenis yang sama dengan 
kaumnya,  yaitu Arab dari keturunan Nabi Ismail yang merupakan bangsanya 
sendiri. Beliau mengajak manusia agar mendapat petunjuk-Nya, dan yakin 
terhadap risalah-Nya. Dijelaskan dalam firman-Nya, QS Al-Zukhruf (43): 
44, Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu 
dan bagi kaummu, yaitu dikhususkan kepada mereka untuk membacanya 
karena mengandung hidayah dan manfaat bagi keselamatan hidupnya di 
dunia dan akhirat. Misi kedatangan beliau,  diutus untuk segenap manusia, 
dijelaskan di dalam Al-Quran, QS Al-Anbiyâ` (21): 107, Dan Kami tidak 
mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
seluruh alam.

Usaha Nabi Saw untuk membimbing umatnya kepada jalan kebenaran 
dengan membacakan atas mereka ayat-ayat Allah yang menunjukkan 
atas kekuasaan-Nya, kemahaesaan-Nya, ilmu-Nya, dan kesempurnaan 
sifat-sifat-Nya.  Hal ini,  sebagaimana yang ditunjukan Al-Quran, QS Âli 
’Imrân (3): 190, Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 
pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang yang berakal

Selanjutnya, Nabi Saw membersihkan dan menyucikan mereka dari 
segala bentuk kotoran kepercayaan, akhlak yang rusak, dan kemaksiatan. 
Akidah jahiliyah yang rusak, seperti penyembahan terhadap berhala dan 
bebatuan, kepercayaan khurafat, keyakinan kepada kekuatan alam arwah 
dan jin; kemudian dialihkan kepada pemikiran yang benar, kepercayaan 
sahih dan maju, membangun negara yang berperadaban,  administrasi dan 
politiknya yang berkeadilan. Dunia merasa bangga dan memeroleh rahmat 
dengan datangnya Rasulullah Saw. Beliau juga memerintahkan manusia 
kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, agar membersihkan dan 
menyucikan diri dari berbagai macam kotoran kejahiliyahan yang pernah 
mereka lakukan pada masa sebelumnya. 

Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan,
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 ...               

 

...mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS Âli ’Imrân [3]: 
164)

Nabi Saw mengajarkan Al-Quran dan Al-Sunnah kepada umatnya. 
Hasilnya, di antara mereka ada yang menjadi ulama, para penulis, orang-
orang yang bijak, para pemimpin, ilmuwan yang banyak mengajarkan ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan yang beraneka ragam; walaupun mereka 
itu dahulunya, sebelum datangnya Rasulullah Saw, adalah orang-orang 
jahiliyah. Setelah datangnya Islam dengan membawa Al-Quran, mereka 
mengetahui arti kehidupan dan menjadi umat yang maju yang dapat 
bersaing dengan umat lainnya.

Pesan ayat  di atas mengisyaratkan suatu tuntunan bahwa 
mengetahui uAl-Quran dan Al-Sunnah, merupakan kunci cahaya kemajuan 
dan sinar ilmu pengetahuan dalam menempuh kehidupan yang lebih baik 
dan maju.

Hikmah dan Pesan

Aya-ayat tadi menyimpulkan beberapa hikmah dan pesan, sebagai 
berikut:
(1)  Bahwa para nabi menempati derajat yang paling tinggi, kedudukan 

dan akhlaknya. Tidak mungkin bagi seorang nabi mengkhianati 
umatnya, menipu dalam pembagian ghanîmah atau rampasan 
perang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. 

(2) Apabila seseorang yang berkhianat dengan mengambil rampasan 
perang sebelum dibagikan, kemudian barangnya ditemukan masih 
ada padanya, maka barangnya diambil dan dihukum dengan diberi 
sanksi ta’zîr.

(3)  Dilarangnya mengambil rampasan perang sebelum dibagikan  adalah 
karena rampasan perang itu masih milik bersama. Karenanya, tidak 
boleh seseorang mengambil seenaknya tanpa sepengetahuan yang 
lainnya, dan para ulama telah sepakat bagi yang mencurinya ia (si 
pencuri itu) harus dihukum.

(4)  Barang siapa yang mengikuti dan menaati syariat Allah, dengan 
meninggalkan praktik ghulûl (mengambil rampasan perang sebelum 
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dibagikan), serta bersabar dengan melaksanakan jihad di jalan Allah, 
maka ia akan mendapatkan pahala surga.  Adapun tingkatannya 
bervariasi, sesuai dengan kwalitas perbuatannya. Tingkatan 
ketaatan akan menentukan tingkatan surga yang akan diperolehnya. 
Begitu juga tingkatan maksiat kepada Allah, apakah dengan sebab 
kekafiran,  mengambil rampasan perang sebelum dibagikan, atau 
dengan sebab lari dari medan perang ketika sedang berkecamuk, 
maka baginya akan dimasukkan ke dalam neraka, dengan tingkat 
kedalaman yang berbeda-beda, sesuai tingkat maksiatnya. 

(5)   Diutusnya Nabi Saw adalah dari jenis kaumnya sendiri, suku Quraisy 
dari keturunan Ismail, mengajarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, 
membersihkan umatnya dari kotoran jahiliyah dalam akidah maupun 
akhlak serta aturan hidup.

***
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Sebagian Kesalahan Orang Mukmin dan Orang Munafik dalam 
Perang Uhud (Ayat 165-168)

 
              

               

              

               

           

              

            

(165) Dan mengapa kamu (heran) ketika ditimpa musibah (kekalahan 
pada Perang Uhud), padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali 
lipat (kepada musuh-musuhmu pada Perang Badar) kamu berkata, “Dari 
mana datangnya (kekalahan) ini?” Ka takanlah, “Itu dari (kesalahan) dirimu 
sendiri.” Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu; (166) Dan apa 
yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan (pertempuran) antara dua 
pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang 
(yang benar-benar) beriman; (167) dan untuk menguji orang-orang yang 
munak, kepada mereka dikatakan, ”Marilah berperang di jalan Allah atau 
pertahankanlah (dirimu).” Mereka berkata, ”Sekiranya kami mengetahui 
(bagaimana cara) berperang, tentulah kami mengikuti kamu.” Me reka 
pada hari itu lebih dekat kepada keka ran daripada keimanan. Mereka 
mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. 
Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan; (168) (Mereka 
itu adalah) orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan 
mereka tidak turut pergi berperang, “Sekiranya mereka mengikuti kita, 
tentulah mereka tidak terbunuh.” Katakanlah, “Cegahlah kematian itu dari 
dirimu, jika kamu orang yang benar. (QS Âli ’Imrân [3]: 165-168)
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Latar dan Konteks

Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan suatu hadis yang diterima dari 
Umar Ibnu Khaththab. Ia berkata, ”Mereka dihukum di waktu perang Uhud 
disebabkan kesalahan mereka di waktu perang Badar, mereka menerima 
uang tebusan. Akibatnya, terdapat 70 orang sahabat Nabi Saw yang gugur, 
kemudian sekelompok sahabat Nabi Saw  melarikan diri hingga beliau 
sendiri patah giginya dan pecah topi  besi yang dipakai di atas kepalanya, 
sehingga darahnya mengucur ke wajahnya, maka Allah menurunkan ayat, 
’Apakah setiap kamu ditimpa oleh musibah’....” (QS Âli ’Imrân [3]: 165) 
(Jalaluddin Abdurahman, 1978: 60). 

Pada ayat-ayat terdahulu, secara terus-menerus Allah Swt 
menjelaskan beberapa kesalahan orang-orang Mukmin pada perang Uhud. 
Demikian juga,  penjelasan Allah Swt tentang pengkhianatan, mengambil 
rampasan perang sebelum dibagikan,  yang  diarahkan kepada Rasulullah 
Saw oleh orang-orang munafik. Kemudian Allah Swt membersihkannya dari 
tuduhan-tuduhan demikian itu. Pada ayat-ayat selanjutnya, diungkapkan 
tentang kesalahan dalam perang, sebelum terjadinya dan setelahnya. 
Kemudian, dikemukakan kondisi mereka yang bertentangan dengan 
keadaan yang sebenarnya, terlihat  pada ucapan dan pekerjannya yang 
salah.

Penjelasan Ayat

 
                       ....   

Dan mengapa kamu (heran) ketika ditimpa musibah (kekalahan pada 
Perang Uhud), padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat 
(kepada musuh-musuhmu pada Perang Badar) kamu berkata, “Dari mana 
datangnya (kekalahan) ini?”.... (QS Âli ’Imrân [3]: 165)

Tidak pantas bagi orang-orang beriman  merasa kaget dari apa 
yang menimpanya. Pada saat perang Uhud, Allah Swt tidak memberikan 
bantuan kepada kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi pada perang 
Badar. Di sisi lain, kemenangan kaum Muslimin pada perang Badar karena 
lemahnya bantuan kepada kaum musyrikin. Mengapa kaum Muslimin 
melupakan pertolongan Allah pada saat perang Badar? Mengapa mereka 
sampai tidak ingat pada kejadian itu? Dan kaum Muslimin merasa kaget 
pada kekalahannya di perang Uhud dan bertanya-tanya tentang penyebab 
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kekalahannya.
Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya tentang 

kisah perang Uhud dalam firman-Nya, QS Âli ’Imrân (3): 152, Dan sungguh 
Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu. Artinya adalah 
”Kamu sendirilah yang menjadi penyebab kekalahanmu ini, karena kamu 
mengosongkan markasmu di puncak bukit.” Sementara itu,  menurut Ali 
Ibnu Abu Thalib, karena telah berani mengambil tebusan tawanan perang 
Badar sebelum diizinkan.

Oleh karena itu, tidak pantas orang-orang munafik dan para prajurit 
perang menyanggahnya, kemudian merasa kaget dengan mengatakan dari 
mana datangnya (kekalahan) ini? Adapun terjadinya kekalahan mereka 
pada perang Uhud hingga terbunuh 70 orang dari mereka, karena mereka 
menyangka bahwa pertolongan  itu akan diberikan selamanya pada orang 
Islam, sekalipun  melakukan maksiat dan menyalahi perintah Allah.  Pada 
peristiwa lain, berdasarkan bala bantuan dari Allah Swt,  mereka dapat 
mengalahkan orang-orang musyrik pada perang Badar dua kali lipat lebih 
banyak,  yaitu 70 orang dibunuh dan 70 orang lainnya ditawan. 

Selanjutnya,  Allah Swt menjelaskan,
 

...          .... 

...Ka takanlah, “Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri....” (QS Âli ’Imrân [3]: 
165)

 Kemudian, Allah Swt menjawab teka-teki penyebab kekalahan 
mereka dengan suatu teguran, “Sesungguhnya, terjadinya kekalahanmu 
pada kejadian itu adalah karena kamu telah berbuat maksiat kepada 
Rasulullah Saw, ketika ia melarangmu agar tidak meninggalkan tempatmu, 
kamu malahan menentangnya, wahai para pemanah dengan meninggalkan 
tempat itu.”

Sesungguhnya, bentuk-bentuk penentangan kaum Muslimin, pada 
waktu itu, banyak sekali. Di antaranya, mengajak ke luar dari Madinah. 
Sementara itu, pendapat Rasulullah Saw agar kaum Muslimin memilih 
tetap tinggal di Madinah. Kegagalan kaum Muslimin karena lemahnya 
perhitungan, dan terjadinya pertentangan di antara mereka, mengabaikan 
perintah Rasulullah Saw dengan meninggalkan markas.  Padahal, mereka 
bertugas menjaga para prajurit yang sedang berperang di daratan rendah 
(bawah).  Adanya siksa itu adalah merupakan akibat dari suatu pekerjaan.  
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Allah Swt telah menjanjikan pertolongan bagi mereka yang  meninggalkan 
kemaksiatan dan  mengikuti perintah-perintah-Nya. Dijelaskan dalam 
firman-Nya, QS Muhammad (47): 7, Wahai orang-orang yang beriman! 
Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu.

 
...            

...Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS Âli ’Imrân [3]: 165)

Allah Swt mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. 
Begitu juga menghukumi segala sesuatu pun sesuai dengan kehendak-Nya 
pula. Dia itu adalah Zat yang Mahakuasa untuk memberikan pertolongan 
atau kemenangan, walaupun  tetap berdiam diri dengan syarat sabar. 
Sebaliknya,  Dia pun  berkuasa untuk tidak memberikan pertolongan bagi 
yang  melanggar tuntunan-Nya  dan bermaksiat kepada-Nya.  Hal yang  
demikian itu tidak bertentangan dengan hukum sebab-akibat, dan tidak 
keluar dari kemahakuasaan  Allah Swt.

 
                           

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan (pertempuran) 
antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji 
siapa orang (yang benar-benar) beriman. (QS Âli ’Imrân [3]: 166)

Pada ayat  di atas,  Allah Swt memberikan ketenangan  kepada 
orang-orang yang beriman atas kekalahannya, pada hari bertemunya dua 
kekuatan antara tentara kaum Muslimin dan kaum musyrikin di daerah 
Uhud. Di balik setiap peristiwa,  terdapat  hikmah dan pelajaran yang dapat 
dipetik bagi orang-orang beriman. Hikmah  yang dapat dipetik dari perang 
Uhud  adalah bahwa Allah Swt hendak memerlihatkan dan mengetahui 
kadar keimanan seseorang serta tingkat  kesabarannya.  Dengan demikian, 
maka diketahui orang-orang yang beriman yang bersabar, bertahan, 
dan tidak terguncang oleh suatu guncangan. Sebaliknya, diketahui pula 
orang-orang munafik dari teman-teman Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul 
yang berbalik dari perang Uhud dan  pulang kembali ke Madinah, yang 
jumlahnya 300 orang.
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Dan untuk menguji orang-orang yang munak, kepada mereka dikatakan, 
“Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu).” Mereka 
berkata, “Sekiranya kami mengetahui (bagaimana cara) berperang, 
tentulah kami mengikuti kamu.” Me reka pada hari itu lebih dekat kepada 
keka ran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa 
yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka sembunyikan. (QS Âli ’Imrân [3]: 167)

Orang-orang munafik  apabila diajak untuk berperang di jalan 
Allah, demi membela diri, keluarga, atau negara, maka mereka akan 
menjawab, “Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, pasti 
kami mengikutimu, kami akan berangkat bersamamu, akan tetapi Kami 
mengetahui bahwa kalian tidak akan pergi berperang.” Ini menunjukkan 
kepada  kemunafikan hati mereka, karena tujuannya adalah untuk 
mengacaukan situasi, menyembunyikan kecacatan dirinya sendiri, 
menutupi  kenyataan, menghina Nabi Saw dan sahabat-sahabatnya. 
Sebab,  mereka memandang Nabi tidak tahu taktik berperang. Alasannya, 
Nabi Saw  melakukan peperangan ketika jumlah kaum Muslimin sedikit. 
Apa yang dikatakan oleh mereka itu tidak benar, karena ternyata kaum 
Muslimin berangkat  ke Uhud untuk  berperang melawan kaum musyrikin, 
walaupun kaum Muslimin tidak memeroleh kemenangan; yang  demikian 
itu karena ulah orang-orang munafik juga. Ucapan mereka digunakan 
hanya untuk mengelakkan cercaan yang ditujukan kepada  mereka sendiri. 

Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik tadi menunjukkan 
bahwa  perkataan mereka lebih mendekati kepada kekafiran daripada 
kepada keimanan. Pada kalimat berikutnya dijelaskan, Me reka pada hari 
itu lebih dekat kepada keka ran daripada keimanan. Ini terbukti, setelah 
mereka berangkat ke luar dari Madinah  bersama Nabi Saw dan para 
sahabat ke Uhud, ternyata di tengah jalan mereka berpaling kembali 
ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa tindakan mereka lebih mendekati 
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kepada kekafiran daripada keimanan. Tanda-tandanya sudah jelas, yaitu 
mereka kembali lagi ke Madinah, membiarkan kaum Muslimin diserang 
oleh kaum musyrikin agar menderita kekalahan. Orang-orang yang 
membiarkan dengan tidak memberikan bantuan dalam jihad di jalan 
Allah, memertahankan negaranya diserang oleh musuh, maka mereka 
tidak termasuk orang-orang beriman. Dijelaskan dalam firman-Nya, QS 
Al-Hujurât (49): 15, Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya 
adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian 
mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di 
jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Diriwayatkan bahwa ayat  di atas diturunkan berkaitan dengan 
Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul dan teman-temannya, yang berangkat 
ke luar dari  Madinah  bersama Nabi Saw dan para prajurit yang setia 
kepadanya, sebanyak 1.000 orang. Kemudian, di tengah jalan,  300 orang 
yang terdiri atas orang-orang  munafik di bawah pimpinan Abdullah Ibnu 
Ubai Ibnu Salul kembali lagi ke Madinah. Mereka tidak membantu kaum 
Muslimin, dengan maksud agar kaum Muslimin menderita kekalahan.

Menelisik tentang perilaku orang-orang munafik, mereka berbicara 
dengan lisannya, akan tetapi berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. 
Allah Swt menjelaskan tentang perilaku mereka itu dalam firman-Nya, 
Sekiranya kami mengetahui (bagaimana cara) berperang, tentulah kami 
mengikuti kamu. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, sesungguhnya 
orang-orang munafik telah mengetahui bahwa bala tentara kaum musyrikin 
yang jumlahnya sangat banyak tiga kali lipat dari jumlah tentara kaum 
Muslimin, datang dari tempat yang jauh, sekitar 500 km, yaitu dari Mekah 
telah tiba di lokasi peperangan, yaitu di daerah Uhud. Langkah ini mereka 
lakukan,   untuk membalas kekalahan mereka pada waktu perang Badar, 
yang banyak menewaskan para pembesar mereka.  Orang-orang munafik 
selalu mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, akan selalu 
berada di tengah-tengah kaum Muslimin untuk membantu mereka. Akan 
tetapi, yang terjadi adalah dusta; mereka mengingkari terhadap apa yang 
telah mereka katakan sendiri, dengan cara berbalik dari medan perang,  
berbalik ke Madinah.

Oleh karena itu, Allah Swt menjelaskan, Dan Allah lebih mengetahui 
apa yang mereka sembunyikan. Yaitu, Allah lebih mengetahui tentang 
kekafiran dan tipu daya terhadap orang-orang Islam. Hal ini merupakan 
suatu ancaman yang terang-terangan bagi kaum Muslimin. Akan tetapi, 
sebenarnya tindakan mereka yang seperti itu sama sekali tidak ada 



Surah Âli-’Imrân (3) 1 169

manfaatnya buat mereka, karena Allah Swt telah mengetahui rahasia-
rahasia mereka dan niat-niat yang tersembunyi di dalam hati.

 
                               

                  

(Mereka itu adalah) orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya 
dan mereka tidak turut pergi berperang, “Sekiranya mereka mengikuti kita, 
tentulah mereka tidak terbunuh.” Katakanlah, “Cegahlah kematian itu dari 
dirimu, jika kamu orang yang benar.” (QS Âli ’Imrân [3]: 168)

Topik pembicaraan yang diperbincangkan oleh orang-orang munafik 
setelah selesai perang Uhud adalah  tentang teman-temannya yang gugur 
pada waktu itu. Orang-orang munafik berpendapat, ”Seandainya mereka 
mendengarkan hasil musyawarah kita, untuk tetap tinggal di tempat, di 
Madinah saja, tidak berangkat ke luar, ke Uhud, mungkin mereka tidak 
akan terbunuh.“  

Dari ungkapan itu dapat disimpulkan bahwa mereka sudah berniat 
untuk pulang kembali ke Madinah, dan apa yang mereka lakukan memang 
sudah direncanakan sebelumnya. Ibnu Jarir Al-Thabari telah meriwayatkan 
suatu hadis yang diterima Al-Sudi bahwa Rasulullah Saw  telah berangkat 
ke luar Madinah dengan membawa 1.000 tentara. Beliau telah menjanjikan 
kepada mereka suatu kemenangan apabila mereka bersabar. Ketika di 
perjalanan untuk berangkat ke luar menuju Uhud,  Abdullah Ibnu Ubai 
Ibnu Salul dan kawan-kawannya, yang berjumlah tiga ratus orang, kembali 
lagi ke Madinah. Maka, Abu Jabir Al-Sulami memanggil mereka  lagi 
untuk tidak pulang ke Madinah. Tetapi mereka menjawab, “Seandainya 
kami mengetahui akan terjadi perang, pasti kami akan mengikutimu, dan 
seandainya kamu menanti kami, pasti kamu akan pulang bersama kami. 
Maka, Allah Swt mengecamnya atas tidakan mereka seperti itu. Dengan 
demikian, Allah berfirman, orang-orang yang berkata kepada saudara-
saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, “Sekiranya mereka 
mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh.” 

Kemudian, Allah Swt menjawab perkataan mereka, Katakanlah, 
Cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar. Ayat  
tersebut  seakan-akan mengandung makna, ”Katakanlah wahai Muhammad 
kepada mereka, ‘Andaikan tetap tinggal di rumah tidak turutke medan 
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perang, seakan-akan  dapat menyelamatkan seseorang dari pembunuhan 
atau kematian. Akan tetapi tidak demikian, kematian pasti akan terjadi, 
walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Oleh 
karenanya, silakan tolak datangnya kematian itu, seandainya mereka 
termasuk orang-orang yang benar.” Menurut Mujahid dan Jabir Ibnu 
Abdullah, ayat ini diturunkan perihal Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul dan 
kawan-kawannya.

Hikmah dan Pesan

Hikmah dan pesan yang dapat dipetik dari ayat 165 Âli ’Imrân ini 
adalah sebagai berikut: 
(1) Membandingkan dua hasil peperangan antara perang Badar dan 

perang Uhud dari sisi kaum Muslimin adalah; pada perang Uhud 
kaum Muslimin mengalami kekalahan cukup besar, yaitu sebanyak 
70 orang sahabat Rasulullah gugur di medan perang, sedangkan 
pada waktu perang Badar kaum musyrikin mendapat kekalahan 
yang cukup telak, yaitu 70 orang tewas sedangkan 70 orang lainnya 
ditawan. 

(2) Penyebab kekalahan kaum Muslimin adalah karena ketidakdisiplinan 
dan pelanggaran terhadap perintah Rasulullah Saw. Para pemanah 
meninggalkan posnya dari atas bukit Uhud yang semestinya bertugas 
mengamankan tentara yang berada di bawah bukit.

(3) Orang-orang yang menderita dalam perang Uhud, baik yang 
gugur, luka, maupun kekalahan, itu semua diketahui oleh Allah dan 
merupakan ketetapan dan takdir-Nya. Hikmah yang dapat dipetik 
adalah pendidikan dan peringatan agar tidak menyalahi ketaatan 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu juga untuk membedakan antara 
orang yang beriman dan munafik.

(4) Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul dan teman-temannya, kaum 
munafikin,  mereka itu adalah orang-orang yang kembali lagi ke 
Madinah dan berpaling dari Nabi Saw yang jumlahnya mencapai 
300 orang. Dan di belakang mereka adalah Abdullah Ibnu Amr Ibnu 
Haram Al-Anshari dan Abu Jabir Ibnu Abdullah.

(5) Memertahankan negara dari ancaman musuh bisa dilakukan dari 
berbagai jalan, seperti perang di jalan Allah, atau banyaknya orang 
Islam yang siap menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar.  Hal 
itu termasuk memertahankan negara dari ancaman musuhnya.
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(6) Munculnya sikap munafik akan menyebabkan tumbuhnya dua 
hal, yaitu: pertama, akan tampak jelas tingkah laku busuk dan  
kekafirannya pada beberapa hal. Dijelaskan dalam Al-Quran, QS Âli 
’Imrân (3): 167, Me reka pada hari itu lebih dekat kepada keka ran 
dari pada keimanan. Kedua, tampak  kebohongannya dan tidak 
merasa malu mendatangi tempat-tempat yang terlarang. Dijelaskan 
dalam firman-Nya, QS Âli ’Imrân (3): 167, Mereka mengatakan 
dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya.

(7) Di antara tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka (orang-
orang munafik)  itu bukan orang yang beriman adalah: berbicara 
atas dasar persaudaraan, mengaku sebagai syuhada yang gugur 
dari qabilah Khadraj, merasa saudara senasab dan bertetangga. 

***
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Tempat Tinggal para Syuhada yang Berjuang di Jalan Allah (Ayat 
169-175)

 
              

                             

                           

                          

                             

                      

                           
                             

                             

                   

(169) Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur 
di jalan Allah itu mati11; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya 
mendapat rezeki; (170) Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan 
Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal 
di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut 
pada mereka dan mereka tidak bersedih hati; (171) Mereka bergirang hati 
dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-
nyiakan pahala orang-orang yang beriman; (172) (Yaitu) orang-orang 
yang menaati (perintah) Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka 
(dalam Perang Uhud). Orang-orang yang berbuat kebajikan dan ber takwa 
di antara mereka mendapat pahala yang besar; (173) (Yaitu) orang-orang 
(yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan 
kepadanya, “Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk 
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menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) 
itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah 
(menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”; (174) Maka 
mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka 
tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridaan Allah. Allah 
mempunyai karunia yang besar; (175) Sesungguhnya mereka hanyalah 
setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan teman-teman setianya, karena 
itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika 
kamu orang-orang beriman. (QS Âli ’Imrân [3]: 169-175)

Latar dan Konteks

Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim, telah meriwayatkan hadis 
yang diterima dari Ibnu Abbas, ”Bersabda Rasulullah Saw, “Tatkala saudara-
saudaramu gugur di medan perang (Uhud), maka Allah menjadikan ruh-
ruh mereka di dalam perut-perut burung hijau yang selalu mendatangi 
sungai-sungai surga dan memakan buah-buahannya serta berkumpul 
di sekitar lampu-lampu emas di bawah naungan Arasy. Ketika mereka 
mencium wanginya makanan dan minuman serta indahnya tempat tidur 
siang hari  mereka, mereka berkata, “Wahai teman-teman kami, mudah-
mudahan mereka mengetahui apa yang Allah ciptakan bagi kami, agar 
mereka tidak meninggalkan jihad, dan tidak mundur meninggalkan 
perang. Lalu, Allah berfirman, ‘Aku-lah yang akan menyampaikan kepada 
mereka berita dari kamu’.” Kemudian Allah Swt menurunkan ayat, Dan 
jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan 
Allah itu mati…  sampai akhir ayat dan ayat-ayat berikutnya. Demikian juga 
Al-Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini  yang diterima dari Jabir dengan 
isi yang sama (Jalaluddin Abdurahman, 1978: 60). 

Ibnu Jarir Al-Thabari telah meriwayatkan hadis ini melalui jalur 
Al-Aufi dari Ibnu Abbas, sebagai berikut, “Sesungguhnya Allah telah 
memasukkan rasa takut ke dalam hati Abu Sufyan di waktu perang Uhud, 
setelah terjadinya serangan yang menimpa dirinya, kemudian setelah itu 
ia kembali ke Mekah. ‘Maka, bersabda Nabi Saw, ‘Bahwa Abu Sufyan telah 
tercederai matanya olehmu, oleh karena itu ia pulang lagi ke Mekah, lalu 
Allah memasukkan rasa takut ke dalam hatinya’.”

Peristiwa perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawwal. Para 
pedagang biasanya datang ke Madinah pada bulan Zulkaidah, lalu singgah 
di Badar  Al-Shugrâ. Mereka datang ke tempat itu setelah peristiwa perang 
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Uhud. Pada saat itu, orang-orang Mukmin masih dalam keadaan cedera 
(seusai perang Uhud), kemudian terdengar berita bahwa Abu Sufyan 
bermaksud untuk melakukan penyerangan kembali. Maka, Nabi Saw 
bermaksud  untuk menghadang mereka dan berangkat ke sana, bersama 
serombongan sahabat.  Setelah itu, muncullah setan menakut-nakuti 
para utusan, dengan bisikan, “Sesungguhnya mereka telah berkumpul 
menghimpun pasukan untuk memerangi kalian.”  Para utusan cenderung  
menolak perintah Nabi dan enggan untuk mengikutinya. Maka, Nabi Saw 
bersabda, “Kalau demikian, sesungguhnya aku  tetap akan pergi, walaupun 
tidak ada seorang pun yang mengikutiku, maka berangkatlah bersamanya 
Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Zubair, Saad, Thalhah, Abdulrahman Ibnu 
Auf, Abdullah Ibnu Mas’ud, Hudzaifah Ibnu Al-Yaman, Abu Ubaidah Ibnu 
Al-Jarrah, termasuk dalam rombongan yang 70 orang.”  Mereka pun  
berangkat untuk mencari Abu Sufyan. Pencariannya itu sampai ke daerah 
Al-Shafra. 

Berkaitan dengan peristiwa ini, maka Allah Swt menurunkan ayat, 
(yaitu) orang-orang yang menaati (perintah) Allah dan Rasul setelah mereka 
mendapat luka.... (QS Âli ’Imrân [3]: 172) (Jalaluddin Abdurahman, 1978: 
60-61). 

Thabrani telah meriwayatkan hadis dengan sanadnya yang sahih, 
yang diterimanya dari Ibnu Abbas, ”Tatkala orang-orang musyrik kembali 
dari  perang Uhud, mereka berkata, ‘Muhammad tidak berhasil kamu 
bunuh, dan gadis-gadis cantik tidak pula mampu kalian tawan. Alangkah 
sia-sianya perbuatan kalian. Kalau begitu, kembalilah kalian!’ Ucapan ini 
sampai ke telinga Rasulullah Saw, maka beliau mengutus kaum Muslimin, 
lalu berangkatlah mereka hingga sampai ke daerah  Hamra Al-Asad atau Bir 
Abu Utbah atau sumur Abu Utbah. Kemudian, Allah Swt pun menurunkan 
ayat, (yaitu) orang-orang yang menaati (perintah) Allah dan Rasul setelah 
mereka mendapat luka.... (QS Âli ’Imrân [3]: 172) (Jalaluddin Abdurahman, 
1978: 61).  

Ibnu Murdawaih telah meriwayatkan hadis yang diterima dari Abu 
Rafi', “Bahwa Nabi Saw  telah memerintahkan Ali Ibnu Abu Thalib dalam 
serombongan bersamanya, untuk  pencarian Abu Sufyan, maka bertemu 
dengan salah seorang a’rabi (orang kampung) dari kabilah Khuza’ah. Ia 
berkata, ‘Sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk 
memerangimu, karena itu takutlah kepada mereka’. Lalu, dibacakanlah 
ayat ini kepadanya, Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah 
adalah sebaik-baik pelindung (Jalaluddin Abdurahman, 1978: 61). 
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Ayat-ayat ini masih ada hubungan dengan ayat-ayat yang diuraikan 
sebelumnya, yaitu setelah Allah Swt menghalangi orang-orang munafik 
yang ingin ikut bergabung dalam jihad. Larangan ini disebabkan karena 
ucapan mereka, “Seandainya mereka itu tetap tinggal di Madinah maka 
tidak akan mati terbunuh.” Sebagai jawaban atas sikap mereka,  turunlah 
ayat yang menjelaskan bahwa kematian terjadi dengan adanya ketentuan 
Allah Swt dan takdir-Nya.  Pada bagian ini akan dijelaskan tentang tempat 
tinggal orang-orang yang mati syahid, sehingga seseorang itu tidak 
terpengaruhi oleh ucapan orang-orang munafik. Hal ini,  agar menjadi 
pendorong kepada orang-orang beriman untuk berjihad di jalan Allah.

Sejarah tentang Peristiwa Perang Hamra Al-Asad

Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Abu Sufyan dan teman-
temannya ketika pulang dari perang Uhud, setelah sampai di daerah  Al-
Rauha (yaitu suatu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah), 
mereka menyesal dan berniat untuk kembali lagi ke Uhud. Niat mereka 
untuk membinasakan sisa orang-orang Mukmin. Maka, sampailah berita 
itu kepada Rasulullah Saw, kemudian beliau berniat untuk menghadang 
mereka, dan memerlihatkan kepada mereka bahwa dirinya dan para 
sahabatnya masih mempunyai kekuatan. Kemudian, Rasulullah Saw 
memerintahkan para sahabatnya untuk ke luar berangkat mengejar Abu 
Sufyan, lalu beliau bersabda, “Tidak boleh ada yang ke luar beserta kami 
kecuali orang-orang yang hadir hari kemarin.” Maka, berangkatlah Rasulullah 
Saw bersama serombongan dari para sahabat  hingga tiba di Hamra Al-
Asad (yaitu suatu tempat yang letaknya 8 mil dari kota Madinah). Keadaan 
dan kondisi para sahabat itu masih dalam keadaan luka-luka.  Mereka pun  
masih menahan rasa sakitnya, sehingga tidak luput dari  pahala jihad di 
jalan Allah.  Kemudian, Allah memasukkan ke dalam hati kaum musyrikin 
rasa takut. Maka,  mereka pun cepat-cepat pulang melarikan diri menuju 
Mekah. Setelah itu, Allah menurunkan ayat ini. Maka, dinamailah perang 
ini dengan perang Hamra Al-Asad sebagai kelanjutan dari perang Uhud.

Sejarah Perang Badar Al-Shughrâ

Mujahid dan Ikrimah telah meriwayatkan hadis yang diterima dari 
Ibnu Abbas, bahwasannya QS Âli ’Imrân (3): 173, (Yaitu) orang-orang 
(yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan 
kepadanya, “Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk 
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menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) 
itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah 
Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”

Ayat ini diturunkan pada peristiwa Badar Shughrâ, yaitu ketika 
Abu Sufyan kembali dari perang Uhud berkata (kepada Rasulullah Saw), 
“Wahai Muhammad, kami berjanji menantangmu bertemu lagi denganmu 
pada tahun depan apabila kamu menginginkannya.” Maka, Nabi Saw 
menjawabnya,  ini adalah perjanjian antara kami dan kamu, semoga Allah 
Swt menghendakinya. 

Pada tahun berikutnya, maka berangkatlah Abu Sufyan dan bala-
tentaranya dari Mekah hingga mereka sampai ke daerah Mijannah arah 
Marr Al-Dzahran.  Kemudian, Allah Swt memasukkan rasa takut pada 
hati mereka, maka tampaklah rasa takut itu pada mereka dan akhirnya 
mereka pulang lagi. Akan tetapi, di  tengah jalan bertemu dengan Nu’aim 
Ibnu Mas’ud, yang baru pulang dari umrah. Maka, berkatalah Abu Sufyan 
kepadanya, “Sesungguhnya aku telah berjanji dengan Muhammad dan 
para sahabatnya untuk bertemu pada musim ini di Badar. Akan tetapi, 
tahun ini musim kemarau dan musim paceklik.  Bagi kami, tahun ini 
kurang baik, semestinya pada tahun kami dapat menggembala dan banyak 
pepohonan tumbuh, maka kami akan bisa minum susu.  Oleh karena itu, 
kami pun berniat pulang lagi ke Mekah.  Kami khawatir,  Muhammad telah 
berangkat, sedangkan aku tidak berangkat, maka bertambahlah pada diri 
mereka keberaniannya. Untuk itu,  saya pun menyusul ke Madinah. Tahu-
tahu mereka menghalangi kami. Kami pun mempunyai 10 ekor unta, dan 
saya berikan unta tersebut ke tangan Suhail Ibnu Amr.” 

Maka, berangkatlah Nu’aim ke Madinah. Ditemukanlah orang-orang 
Muslim sedang menyiapkan diri, untuk memenuhi janji Abu Sufyan. Lalu, 
ia bertutur kepada mereka, “Ini pendapatku. Aku datang kepadamu di 
rumahmu dan memenuhi keputusanmu, dan ia tidak akan melepaskan 
kamu, kecuali kamu melepaskan diri, apakah kamu masih tetap mau 
menemui mereka? Sungguh mereka telah mengumpulkan pasukan untuk 
memerangimu pada musim ini. Demi Allah, dia tidak akan melepaskanmu 
seorang pun, maka dalam perkataannya mengakibatkan ketakutan di 
antara mereka.”

Bersabda Rasulullah  Saw,  “Demi Zat yang diriku ada di tangan-Nya, 
pasti aku akan pergi (ke Badar) walaupun sendirian.” Maka, beliau pergi 
dan ikut bersamanya 70 orang berkuda, mereka membacakan, Cukuplah 
Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 
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Sesampainya di Badar Al-Shughrâ, yaitu Badar yang dijanjikan 
(bersama Abu Sufyan), beliau dan para sahabatnya menetap dan 
menunggu Abu Sufyan bersama bala-tentaranya selama delapan hari. 
Akan tetapi, tidak menemukan seorang pun dari mereka, karena Abu 
Sufyan dan bala-tentaranya sudah pulang lebih dahulu ke Mekah. Jumlah  
bala-tentara yang dibawa Abu Sufyan sebanyak 2.000 orang. Orang-orang 
Mekah menyebutnya  rombongan tentara ini sebagai tentara sawik  dan 
berkata kepada mereka, “Sesungguhnya kamu berangkat ke sana  itu 
guna minum sawik.”

Dan orang-orang yang beriman sampailah mereka ke pasar Badar, 
dan beserta mereka perbekalan dan barang dagangan. Di sana, mereka 
mengadakan transaksi jual-beli lauk-pauk dan anggur kering, sehingga 
mendapat keuntungan satu atau dua dirham. Setelah itu, mereka pulang 
ke Madinah dengan membawa keselamatan dan keuntungan.

Penjelasan Ayat

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mati syahid pada 
peristiwa perang Uhud.

                                         

         

 

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur 
di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya 
mendapat rezeki. (QS Âli ’Imrân [3]: 169)

Allah Swt mengabarkan tentang orang-orang yang mati syahid. 
Sekalipun mereka itu di dunia terbunuh, akan tetapi ruh mereka tetap 
hidup dan diberi rezeki serta kemuliaan di alam akhirat. Ayat ini ditujukan 
kepada Rasulullah Saw dan pengikutnya.  Berita dari Allah Swt tersebut, 
apabila diungkapkan dengan kata-kata,  seakan-akan dituturkan berikut 
ini: “Wahai orang-orang yang telah mendengarkan perkataan orang-orang 
munafik,  janganlah kalian mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah 
itu mati dan tidak mendapatkan pahala atas pekerjaan yang telah mereka 
lakukan dahulu. Hakikatnya, mereka masih tetap hidup di alam lain, di 
sisi Allah. Mereka diberi rezeki sebagaimana orang yang hidup di dunia, 
mereka juga makan dan minum, karena masih hidup dengan rezeki dari 
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Allah.”
Adapun kehidupan yang telah ditetapkan Al-Quran Al-Karim bagi 

yang mati syahid adalah kehidupan yang gaib, yang tidak dapat diketahui 
hakikatnya, kita mengimaninya saja apa yang telah diberitakan Al-Quran. 
Perhatikan penjelasan berikut:

 
                                  

                

mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan 
bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum 
menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka 
tidak bersedih hati. (QS Âli ’Imrân [3]: 170)

Orang-orang yang mati syahid itu sangat bergembira setelah melihat 
berbagai macam kenikmatan yang kekal dan melimpah. Karunia dari Allah 
yang sangat besar, yang dilebihkan atas yang lainnya, dengan sebab 
mati syahid itu. Mereka pun bergembira juga terhadap teman-temannya 
yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah, dan mengharapkan 
sekiranya mereka dapat pula memeroleh kemurahan dan nikmat-Nya yang 
serupa dengan apa yang mereka peroleh. Ketika mereka melihat apa-apa 
yang dijanjikan Allah Swt  bagi mereka dari pahala-pahala yang sangat 
bagus, yaitu kehidupan yang kekal, dan berbagai macam kenikmatan yang 
terus menerus mengalir, tiada putus-putusnya.  Bagi mereka ini, tidak ada 
kekhawatiran dan kesusahan. 

                             

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, 
Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. (QS Âli 
’Imrân [3]: 171)

Mereka, orang-orang yang beriman dan mati syahid itu, bergembira 
atas berbagai macam kenikmatan yang selalu diperbarui. Karunia yang 
sangat besar itu dari Allah Swt, sebagai pahala atas amal mereka. Mereka 
pun memeroleh tambahan karunia yang lain, yang demikian itu didatangkan 
oleh Allah bagi mereka dari surga.
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Adapun yang dimaksud dengan karunia yang besar dari Allah adalah 
berbagai macam kenikmatan sebagaimana yang telah dijelaskan dan bahwa 
Allah Swt akan selalu menggembirakan mereka dengan anugerah nikmat-
Nya.  Allah Swt tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-
orang yang beriman. Hal yang demikian itu, merupakan dorongan kepada 
setiap orang yang beriman agar selalu punya keinginan berjihad di jalan 
Allah. Pahala bagi mereka sangat besar sekali dari Allah Swt, sebagaimana 
dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yang diterima 
dari Ibnu Abbas, “Bersabda Rasulullah Saw, ‘Tatkala saudara-saudaramu 
gugur di medan perang pada waktu perang Uhud, maka Allah menjadikan 
roh-roh mereka berada di dalam perut-perut burung hijau. Mereka 
selalu mendatangi sungai-sungai surga dan memakan buah-buahannya 
serta berkumpul di sekitar lampu-lampu emas di bawah naungan Arasy. 
Selengkapnya, hadis ini dapat dilihat pada asbâbu l-nnuzûl ayat di atas.

 
                        

                     

(yaitu) orang-orang yang menaati (perintah) Allah dan Rasul setelah 
mereka mendapat luka (dalam Perang Uhud). Orang-orang yang berbuat 
kebajikan dan ber takwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. 
(QS Âli ’Imrân [3]: 172)

Allah Swt telah mensifati mereka dengan orang yang paling baik 
pekerjaannya, sehingga mereka mendapatkan tambahan pahala dari-Nya. 
Kemudian Allah Swt mengabarkan, bahwa orang-orang yang memenuhi 
panggilan Allah dan Rasul-Nya  agar keluar untuk berperang melawan 
Abu Sufyan dan kawan-kawannya di Hamra Al-Asad, yang merupakan 
kelanjutan dari perang Uhud, akan mendapat tambahan pahala. Panggilan  
itu  bagi mereka terasa berat, karena luka dan rasa sakit yang sangat yang 
menimpa mereka pada waktu perang Uhud, masih terasa. Akan tetapi, 
mereka tetap berangkat, karena takut terlambat dari pahala yang sangat 
besar, yang setara dengan tingkat kesungguhan dan keberanian. Mereka 
pun tetap mengejar musuh-musuhnya, walau dalam kondisi lelah dan luka.

Adapun kalimat minhum, artinya di antara mereka adalah orang-
orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya akan mendapat 
karunia dan pahala dari-Nya. Adapun sisanya karena sedang mendapatkan 
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halangan, dan uzur dari dalam dirinya atau dari keluarganya untuk 
berangkat, maka tidak termasuk mereka yang memeroleh pahala besar 
dari Allah Swt.

Kemudian, Allah Swt memuji orang-orang yang ikut bersama 
Rasulullah Saw dalam perang Badar Shughrâ, pada tahun depannya setelah 
perang Uhud.  Pada dasarnya, mereka tidak suka pada apa yang dikatakan 
oleh Nu'aim Ibnu Mas’ud Al-Asyja’i, yang waktu itu ia masih musyrik, yang 
mengatakan bahwa ”Abu Sufyan dan kawan-kawannya telah berkumpul 
menyiapkan pasukan untuk memerangimu, maka takutlah kalian kepada 
mereka, dan janganlah berani untuk menemuinya.” Akan tetapi, mereka 
tetap berangkat, sekalipun pada awalnya terdapat keengganan di dalam 
hati mereka.

 
                         

                 
 

 

(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada 
orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang (Quraisy) telah 
mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah 
kepada mereka", ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka 
dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan 
Dia sebaik-baik pelindung." (QS Âli ’Imrân [3]: 173)

Yaitu Nu’aim Ibnu Mas’ud Al-Asyja’i dan orang-orang  yang 
sependapat dengannya, yang berjumlah empat orang, yang sempat 
menyebarkan ucapannya, bahwa “Abu Sufyan dan kawan-kawannya telah 
mengumpulkan pasukan  untuk menyerangmu, maka takutlah kalian 
kepada mereka, dan janganlah berani untuk menemuinya.” Orang-orang 
yang beriman dari para sahabat dan setia kepada perintah Rasulullah Saw, 
setelah mendengar berita,  mereka tidak merasa gentar, bahkan bertambah 
keimanan, dan keyakinannya serta semangat untuk menghadapi musuh-
musuh Allah itu. Mereka sudah tidak takut lagi akan akibat yang timbul 
nanti. Demikian sebagaimana firman Allah Swt ketika mensifati orang-
orang yang beriman pada peristiwa perang Khandak, QS Al-Ahzâb (33): 
22, Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan (yang 
bersekutu) itu, mereka berkata, “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-



Surah Âli-’Imrân (3) 1 181

Nya  kepada kita.” Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian 
itu menambah keimanan dan keislaman mereka.

Mereka berkata (yang melambangkan kekuatan iman mereka) kepada 
Allah, “Cukuplah bagi kami Allah Swt saat menghadapi beratnya tantangan 
musuh, dan Dia sebaik-baik pelindung ketika kami menyerahkan segala 
urusan, dan sebaik-baik penolong di kala menghadapi kesulitan.” Kalimat 
itulah yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim as ketika beliau dilemparkan ke 
dalam api. 

Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari yang diterima 
dari Ibnu Abbas ra,  sebagai berikut, “Adalah akhir kata-kata Ibrahim as 
ketika dilemparkan ke dalam api, Cukuplah Allah menjadi penolong kami 
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat itu juga yang dibacakan 
oleh Nabi Muhammad Saw ketika seseorang berkata kepadanya, “Bahwa 
orang-orang musyrik telah mengumpulkan pasukan untuk memerangimu, 
maka takutlah kalian kepada mereka. Dan kalimat itu disunatkan dibaca 
ketika panas terik matahari, dan ketika mendapatkan bencana.”

Ibnu Murdawaih telah meriwayatkan suatu hadis yang diterima dari 
Abu Hurairah berikut, bersabda Rasulullah Saw, Apabila kamu mendapatkan 
masalah yang besar, maka ucapkanlah, Cukuplah Allah menjadi penolong 
kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan Ibnu Abu Dunya telah  
meriwayatkan suatu hadis yang diterima dari Aisyah ra, bahwa Nabi Saw 
apabila terjadi panas sangat terik, beliau mengusap kepala dan janggutnya 
dengan tangannya, kemudian menarik napas panjang-panjang, kemudian 
mengucapkan Cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah adalah sebaik-
baik pelindung.

 
                             

          

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, 
mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridaan Allah. 
Allah mempunyai karunia yang besar. (QS Âli ’Imrân [3]: 174)

Maka, kembalilah mereka orang-orang yang beriman itu, dari Badar 
dengan nikmat dan karunia dari Allah. Ini menunjukkan kerugian  yang 
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sangat besar bagi orang-orang yang tidak berangkat atau ketinggalan 
rombongan  ke Badar Shughrâ bersama Nabi Saw. Karena, setibanya 
Rasulullah dan para sahabatnya di Badar, Abu Sufyan dan bala-tentaranya 
sudah kembali ke Mekah, oleh karena itu tidak terjadi perang. Pada 
waktu itu, di Badar kebetulan sedang musim pasar. Maka, kaum Muslimin 
melakukan perdagangan dan memeroleh laba yang besar. Keuntungan ini 
mereka bawa pulang ke Madinah.

Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas 
dalam firman Allah, Maka, mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang 
besar) dari Allah. Maknanya, keuntungan itu adalah kenikmatan, karena 
mendapatkan keselamatan dan karunia yang besar dari Allah. Para kafilah 
yang membawa barang dagangan dan lewat pada waktu itu, dibelinya oleh 
Rasulullah, lalu dijual lagi, sehingga mendapat keuntungan yang banyak. 
Keuntungan  itu dibagikan kepada para sahabatnya yang berangkat ke 
Badar Shughrâ. Mereka sama sekali tidak mengalami penderitaan dan 
mereka tetap dalam keridaan Allah. Allah-lah yang mempunyai anugerah 
yang besar. 

Itulah nikmat dan karunia dari Allah yang diberikan kepada orang-
orang yang selalu menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala yang 
dilarang-Nya.

 
                            

        
 

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) 
dengan teman-teman setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada 
mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu orang-orang beriman. (QS 
Âli ’Imrân [3]: 175)

Sesungguhnya, mereka yang mengatakan bahwa orang-orang 
musyrik telah menghimpun pasukan, mungkin yang telah  dibayangkan dari 
kata-kata itu adalah bahwa mereka mempunyai kekuatan dan keberanian. 
Padahal, yang sebenarnya hanyalah ucapan setan yang menakut-nakuti 
orang-orang beriman yang ke luar dari lisan orang-orang kafir. Maka, 
janganlah orang-orang  takut kepada mereka, akan tetapi takutlah 
kepada Allah Swt. Mungkin pada awalnya orang-orang beriman mengira 
bahwa orang-orang musyrik itu memang benar mempunyai kekuatan jika 
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meninggalkan perintah Allah Swt. Akan tetapi, realitanya malah sebaliknya.  
Sesungguhnya, mereka itu lemah.

Oleh karena itu, wajib atas kamu wahai orang-orang yang beriman, 
jika kamu mempunyai suatu urusan terus digoda oleh setan, sehingga 
kamu merasa ragu dan bimbang, maka cepat-cepatlah bertawakal kepada 
Allah, karena Allah akan mencukupimu dan menolongmu. 

Dijelaskan di dalam Al-Quran, QS Al-Zumar (39): 36-38, (36) 
Bukankah Allah yang mencukupi hamba-Nya? Mereka menakut-nakutimu 
dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh 
Allah, maka tidak se orang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya; 
(37) Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang 
pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Manaperkasa dan 
mempunyai (kekuasaan untuk) menghukum?; (38) Dan sungguh, jika 
engkau tanyakan kepada mereka, “Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi?” Niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Kalau 
begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika 
Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu 
menghilangkan bencana itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat 
kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?” Katakanlah, 
“Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nyalah orang-orang yang bertawakal 
berserah diri. 

Dijelaskan juga di dalam firman-Nya, QS Al-Mujâdalah (58): 21, 
Allah telah menetapkan, “Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang.” Sungguh, 
Allah Mahakuat, Mahaperkasa. Diterangkan di dalam firman-Nya, QS 
Al-Hajj (22): 40, Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang yang 
menolong (agama)-Nya. 

Diungkapkan di dalam firman-Nya, QS Muhammad (47): 7, Wahai 
orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 

Diketengahkan juga dalam firman-Nya, QS Ghâfir (40): 51-52, (51) 
Sesungguhnya Kami akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang 
yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi 
(hari Kia mat); (52) (yaitu) hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi 
orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang 
buruk.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan keterangan ayat di atas, maka dapat dikemukakan di 
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bawah ini hikmah dan pesan berikut:
(1) Orang-orang beriman  yang berperang menghadapi musuhnya, 

akan tetapi ia tetap bersabar dan bertahan, terus berperang hingga 
terbunuh, maka baginya akan ditempatkan pada tempat yang paling 
tinggi di sisi Allah, yaitu pada tempatnya orang-orang yang mati 
syahid. Sesungguhnya, mereka tetap hidup di sisi Allah Swt dengan 
penghormatan dan diberi rezeki serta kesenangan. Ruhnya pun 
hidup seperti hidupnya orang-orang yang beriman lainnya, walaupun 
mati dan jasadnya dikubur dalam tanah.

 Menurut Jumhur ulama, orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, 
tidak dikafani, dan tidak disalatkan, akan tetapi dibersihkan najisnya 
saja kecuali darah kemudian dimakamkan. Karena najis itu tidak 
termasuk kriteria tanda mati syahid, dalilnya hadis Jabir yang 
muttafaq ‘alaîh: Bahwa Nabi Saw telah memerintahkan mengubur 
orang-orang yang mati syahid dalam peristiwa perang Uhud dengan 
darahnya, dengan tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Para ulama 
telah sepakat apabila yang syahid itu ketika dibawa masih dalam 
keadaan hidup, dan tidak meninggal dunia di medan perang, dan dia 
masih sempat hidup, makan dan minum, maka baginya disalatkan, 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar Ibnu Khaththab.

(2) Orang yang gugur dalam perang di jalan Allah, maka baginya 
pahala yang besar di sisi-Nya, dan diampuni segala dosa-dosanya. 
Dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Saw telah bersabda, Orang yang 
gugur dalam perang di jalan Allah, ia akan diampuni segala dosa-
dosanya, kecuali utang piutang. (HR Muslim). Ini merupakan suatu 
peringatan atas apa yang termasuk kepada utang- piutang yang 
termasuk hak-hak pribadi anak Adam yang berhubungan dengan 
jaminan atau tanggungan, seperti mencuri, mengambil barang 
orang lain dengan cara yang tidak sah, membunuh orang lain 
dengan cara disengaja, melukai orang lain dan lain sebagainya, dari 
bentuk tindak pidana. Maka  dari segala tindakan yang seperti itu 
termasuk kepada kategori utang-piutang yang tidak dapat diampuni 
dengan sebab jihad, karena yang demikian itu lebih besar dan lebih 
kuat. Dan qishâsh dalam masalah ini semuanya ada yang termasuk 
kepada kategori yang baik dan yang jelek, sebagaimana dijelaskan 
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang diterima dari Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, Apakah kamu tahu 
apakah yang dinamakan dengan muis atau pailit itu?” Mereka, 
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para sahabat, menjawab, “Menurut kami, pailit itu adalah orang 
yang tidak mempunyai uang dirham atau barang yang berharga.” 
Lalu, beliau bersabda bahwa ‘Pailit dari umatku adalah orang yang 
datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, shaum, 
zakat, ia juga datang dengan membawa dosa karena sebab 
memarahi orang, menuduh orang, memakan makanan orang lain, 
melukai (mengalirkan darah orang lain), atau membunuh orang lain, 
memukul orang lain. (Dengan sebab itu semua), maka kebaikannya 
orang itu diberikan kepada si ini, kebaikannya lagi diberikan kepada 
si ini, maka apabila kebaikannya itu telah habis sedangkan utang-
piutangnya itu belum habis, maka dosa-dosanya orang yang 
berpiutang itu diambil olehnya, maka diberikanlah semua dosa-dosa 
yang berpiutang itu semuanya kepadanya, kemudian ia dilemparkan 
ke dalam neraka. Dan di dalam hadis sahih yang lainnya, yang 
diriwayatkan Ahmad, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Abu 
Hurairah, ia berkata, bersabda Rasulullah Saw, jiwa seorang Muslim 
tergantung pada kewajiban seseorang untuk membayar utangnya.

(3) Akan didatangkan kepada orang yang mati syahid itu suatu 
kitab yang di dalamnya terdapat tulisan orang-orang yang telah 
mendahuluinya dari saudara-saudaranya.  Mereka bergembira 
seperti bergembiranya orang-orang yang masih hidup di dunia.

(4) Pengertian bahwa orang yang mati syahid akan memeroleh karunia 
yang besar dari sisi Allah Swt, adalah bahwa karunia itu termasuk 
ke dalam bagian dari nikmat. Pengertian nikmat itu sangat luas, baik 
nikmat fisik maupun  batin; baik nikmat di alam Barzah maupun 
di akhirat. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Tirmidzi, 
yang diterima dari Miqdam Ibnu Ma’dikariba, ia berkata, bersabda 
Rasulullah Saw, Bagi yang mati syahid itu ada enam jenis pahala dari 
Allah Swt, yaitu: pertama, mereka akan diampuni dosa-dosanya, 
kemudian diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, kemudian 
akan dilindungi atau diselamatkan dari siksa kubur, kemudian 
akan diamankan dari kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, 
kemudian akan dipasangkan di kepalanya mahkota kehormatan dari 
yakut, di antaranya ada yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, 
kemudian akan dikawinkan dengan 72 bidadari, dan yang 70 orang 
dari mereka itu masih ada hubungan kerabat. Menurut Al-Tirmidzi, 
hadis ini berkualitas hasan shahîh gharîb, dan hadis ini merupakan 
tafsiran dari al-nikmah wa l-fadhlu.



186 Tafsir Juz IV

(5) Para sahabat Rasulullah Saw yang ikut berperang bersama Rasulullah 
mengusir Abu Sufyan dan bala-tentaranya dari Hamra Al-Asad,  
yang berjumlah 70 orang sahabat, mereka adalah orang-orang 
yang berhak menerima pujian dari Allah Swt, karena dua sebab: 
(a) ketaatan mereka kepada Rasulullah Saw dengan mengikuti 
ajakannya untuk berangkat bersamanya; (b) walaupun dalam 
keadaan cedera dan rasa sakit, tetap berangkat mengejar musuh.

(6) Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
ia tidak akan menjadi seorang penakut, karena antara rasa takut 
dan iman tidak akan bisa bertemu. Sebab, rasa takut adalah tanda 
dari lemahnya  iman dan wujud dari  cacatnya ketakwaan.  Para 
sahabat yang berangkat bersama Nabi Saw pada tahun berikutnya, 
setelah perang Uhud ke Badar shughra, merupakan keberanian dan 
pengorbanan yang menjadi suri tauladan yang sangat tinggi pada 
jalan Allah.

(7) Orang-orang  yang beriman harus benar-benar membersihkan 
diri dari rasa takut. Hendaknya berpegang pada firman Allah Swt, 
Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
pelindung.

***
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Menghapus Kesedihan Nabi Saw Seusai Perang Uhud (Ayat 176-
180)

 
                          

                              

                         

                                 
                           

                            

                               

                     

                                       

                         
 

(176) Dan janganlah engkau (Muhammad) dirisaukan oleh orang-orang 
yang dengan mudah kembali menjadi ka r; sesungguhnya sedikit pun 
mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian (pahala) 
kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar; 
(177) Sesungguhnya orang-orang yang membeli keka ran dengan iman, 
sedikit pun tidak merugikan Allah; dan mereka akan mendapat azab yang 
pedih; (178) Dan jangan sekali-kali orang-orang ka r itu mengira bahwa 
tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka  lebih baik baginya. 
Sesungguhnya tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka 
hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah; dan mereka akan men-
dapat azab yang menghinakan; (179) Allah tidak akan membiarkan orang-
orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, 
sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan 



188 Tafsir Juz IV

memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa 
yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu, berimanlah 
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka 
kamu akan mendapat pa hala yang besar; (180) Dan jangan sekali-kali 
orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka 
dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal 
(kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan 
dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa 
yang ada) di langit dan di bumi12, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan.  (QS Âli ’Imrân [3]: 176-180)

Latar dan Konteks

Ayat 179 dari Surah Âli ’Imrân dilatarbelakangi sebuah peristiwa 
sebagaimana disampaikan oleh Al-Suddi bahwa Rasulullah Saw bersabda, 
Umatku diperlihatkan kepadaku dalam bentuknya,  sebagaimana telah 
ditunjukkan kepadaku tentang Adam as, dan diberitahukan juga siapa 
yang beriman dan siapa yang mengingkariku. Maka, berita itu sampai 
pula kepada kaum munakin, lalu mengolok-olok beliau, seraya berkata, 
‘Muhammad mengaku-aku mengetahui siapa yang beriman  dan siapa yang 
mengingkarinya. Padahal, kami hidup bergaul bersamanya, tetapi dia tidak 
mengetahui  (siapa) kami’. Atas kejadian tersebut, Allah Swt menurunkan 
ayat ini (Al-Zuhaili, III, tt. : 175).

Menurut riwayat Al-Kalbi, tutur Al-Zuhaili, kaum Quraisy berkata, 
“Ya Muhammad, kamu mengatakan bahwa siapa yang tidak beriman 
kepada kamu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Allah juga murka 
kepadanya. Sedangkan orang yang mengikuti ajaran kamu, maka dia 
termasuk ahli surga dan diridai Allah. Maka, kabarkanlah kepada kami 
siapa yang beriman kepadamu dan siapa yang tidak beriman kepadamu.” 
Maka, Allah Swt menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas pernyataan 
mereka. 

Di dalam kitab asbâbu l-nnuzûl karya Al-Wahidi, sebagaimana 
dikutip Al-Zuhaili (III, t.t. :176), disebutkan bahwa Abu Al-‘Aliyah berkata, 
"Orang-orang yang beriman memohon agar diberitahu tanda yang dapat 
membedakan antara orang yang beriman dan orang yang munafik," maka 
turunlah ayat ini sebagai jawabannya.

Adapun latar belakang turunnya ayat 180, menurut mayoritas 
mufassir, berkenaan dengan para penentang zakat atau tidak mau 
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membayar zakat. Sedangkan Athiyyah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra 
bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ulah para pendeta Yahudi 
yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad Saw dan menutup-nutupi 
berita kenabiannya. Yang dimaksud dengan bakhil di sini adalah pelit 
dengan ilmu, dalam arti menyembunyikan ilmu yang telah diberikan Allah 
Swt kepada mereka.

Ditinjau dari hubungan antara ayat ini dengan sebelumnya 
(munâsabah),  kemenangan kaum musyrikin atas kaum Mukminin dalam 
Perang Uhud dengan penderitaan yang ditimbulkannya, menyebabkan 
orang-orang munafik merasa beruntung atas kejadian itu. Mereka berkata 
dengan sesumbar; ”Jika Muhammad itu benar-benar seorang Nabi, tentu 
tidak akan terbunuh atau kalah dalam perang. Dia sebenarnya hanya 
pencari kekuasaan. Dia kadang-kadang menang, tetapi kadang-kadang 
juga kalah (dalam perang). Oleh karena itu, segeralah bantu orang-orang 
kafir dan rintangi kaum Mukminin dari perang (agar mengalami kekalahan).” 
Atas tindakan orang-orang munafik tersebut, Nabi Saw menderita batin 
dan bersedih hati. Maka turunlah beberapa ayat ini guna menghibur dan 
menghilangkan kesedihan hati beliau, sebagaimana beliau dihibur ketika 
orang-orang kafir menolak untuk beriman, membuat tuduhan buruk 
mengenai Al-Quran, dan menjelek-jelekkan terhadap pribadinya, yaitu 
firman-Nya, Dan janganlah engkau (Muhammad) sedih oleh perkataan 
mereka. Sung guh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah (QS Yûnus [10]: 
65); dan firman-Nya dalam (QS Al-Kahfi [18]: 6), Maka barangkali engkau 
(Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah 
mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini 
(Al-Quran).

Penjelasan Ayat
 

              ..... 

Dan janganlah engkau (Muhammad) dirisaukan oleh orang-orang yang 
dengan mudah kembali menjadi ka r....  (QS Âli ’Imrân [3]: 176)

Allah Swt berfirman kepada Nabi Saw seakan-akan berbunyi sebagai 
berikut: Hai Rasul, janganlah sikap ketergesa-gesaan orang-orang munafik 
dan sebagian  orang-orang Yahudi dalam menanggapi kemenangan orang-
orang kafir, menjadikan kamu bersedih hati. Jangan pula kesedihan itu 
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membuat kamu berhenti untuk menghadapi orang-orang kafir dengan 
pelbagai media yang diberikan kepada mereka; merintangi ambisi mereka; 
dan upaya sampainya berita kepada mereka dan dari dakwah Nabinya. 
Juga perselisihan kaum musyrikin kepada mereka, dan lain sebagainya 
yang akan terjadi, yang berakibat  dominasi musuh untuk membuat derita  
musuhnya (Al-Maraghi, IV, t.t.: 139).

Secara lebih ringkas, Al-Zuhaili (IV, t.t.: 176) menafsirkan bahwa 
Allah berbicara dengan Nabi Saw, karena keinginan kuatnya untuk 
mengislamkan umat manusia, ”Wahai Rasul, janganlah ketergesa-gesaan 
orang kafir dalam menolak dan berselisih serta menolong orang lain ke 
dalam kekufuran, membuat  dirimu bersedih hati.” Mereka itu, antara lain, 
Abu Sufyan, dan temannya dari kalangan penduduk Mekah, Yahudi, dan 
kaum munafik.

Ayat yang sejalan dengan ayat di atas adalah firman Allah Swt dalam 
QS Al-Mâ`idah (5): 41, Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau 
disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam keka rannya. Yaitu 
orang-orang (munak) yang mengatakan dengan mulut mereka, “Kami 
telah beriman,” padahal hati mereka belum beriman; dan juga orang-
orang Yahudi

Perintah ini diarahkan kepada Nabi Saw, sebagai pelipur lara dan 
pemberian informasi bahwa  beliau adalah pemimpin yang mendapat 
perhatian Allah Swt. 

Kemudian Allah Swt memberi alasan larangan-Nya kepada Nabi 
(agar tidak bersedih) ini, sekaligus melengkapi kesempurnaan pelipur 
lara-Nya dengan meyakinkan  bahwa  kemadaratan tidak mungkin mereka 
timpakan kepada-Nya sedikit pun. 

 
 ...         .... 

...sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah....  (QS Âli 
’Imrân [3]: 176)

Maksudnya, kata Al-Maraghi (IV, t.t.: 139), mereka yang tidak mau 
beriman, baik dari kaum musyrikin, kaum munafikin, dan sebagian Yahudi, 
tidak akan dapat memberi madarat kepada kekasih-kekasih Allah, yaitu Nabi 
Saw dan sahabatnya, barang sedikit pun. Akibat mereka segera bersikap 
menolak atau kufur itu, maka kemadaratan itu akan menimpa kepada 
mereka, dan bukan kepada kamu dan sahabat kamu, dan kaum Mukminin. 
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Sebab, sebenarnya mereka tidak memerangi dan memadaratkan kamu, 
melainkan sebenarnya mereka memerangi Allah Swt. Tak ayal lagi, mereka 
akan lebih lemah dari apa yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, 
merekalah yang sebenarnya memadaratkan diri mereka sendiri, termasuk 
(dugaan) menjadikan  madarat yang akan ditimpakan kepada Allah itu 
sebagai kehormatan bagi mereka, di samping menambah besarnya dan 
kuatnya pelipur lara Allah kepada Nabi-Nya. 

Selanjutnya, Allah menjelaskan,  merekalah yang sebenarnya 
memadaratkan diri sendiri, dengan firman-Nya,

 
 ...               .... 

Allah tidak akan memberi bagian (pahala) kepada mereka di akhirat.... (QS 
Âli ’Imrân [3]: 176)

Maksudnya, rahasia di balik ujian mereka dengan bergelimangnya 
di dalam kekafiran, maka sebenarnya mereka  tidak akan mendapatkan 
kenikmatan akhirat, sesuai dengan keputusan Allah dan sejalan dengan 
sunatullah yang menjadi ketetapan dan iradat-Nya.

 
...         

... dan mereka akan mendapat azab yang besar.  (QS Âli ’Imrân [3]: 176)

Dengan kata lain, karena terlarang untuk mendapatkan nikmat 
akhirat, maka mereka jelas-jelas akan mendapatkan azab yang besar dan 
tiada terkira. 

Ditambahkan oleh Al-Zuhaili (IV, t.t.: 177), Allah Swt menghukum 
mereka atas perbuatan mereka sendiri. Allah Swt sebenarnya tidak 
menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri, lantaran 
kekufuran dan kesesatan mereka, serta menolong agama kekufuran, juga 
memerangi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya, 

… rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan 
menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah 
menunggu (berlakunya) ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu…. 
(QS Fâthir [35]: 43)

Pada ayat berikut ini, menurut Al-Maraghi (IV, t.t.: 140), terdapat 
isyarat tentang hukum yang berlaku umum, mencakup semua orang 
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mendahulukan kekufuran daripada iman atau mengganti iman dengan 
kufur, sebagai berikut:

            

Sesungguhnya orang-orang yang membeli keka ran dengan iman, sedikit 
pun tidak merugikan Allah; dan mereka akan mendapat azab yang pedih.  
(QS Âli ’Imrân [3]: 177)

Menurut Al-Maraghi (IV, t.t.: 140), orang-orang yang mengambil 
kekufuran sebagai ganti dari iman, karena mencintai yang dia pilih dan 
berpaling dari apa yang ditinggalkan, maka mereka mustahil dapat 
memadaratkan Allah sedikit pun. Sebaliknya, mereka sendiri yang 
memadaratkan dirinya dengan azab pedih yang dijanjikan kepada mereka. 
Di dalam konteks ini, ada dua hal yang dapat diangkat: (1) sebagai 
penegasan bahwa Nabi Saw tidak akan dapat mereka madaaratkan sedikit 
pun, dan (2) sebagai penjelasan akan kepicikan akal dan pandangan mereka. 
Sebab, pada mulanya ia kufur, kemudian beriman, dan akhirnya kufur lagi. 
Ini menunjukkan kelabilan (kegoyahan) iman mereka, tidak stabil. Mereka 
yang memiliki sifat atau sikap seperti ini tidak perlu dikhawatirkan dan 
dapat diharapkan memberikan pendapatnya yang benar dan pengelolaan 
yang benar.

Kemudian, Allah Swt menjelaskan kebencian orang-orang kafir 
terhadap peperangan itu, karena cintanya kepada kehidupan dan takut 
mati, padahal hidup itu tidak ada kebaikan untuk mereka sedikit pun. 

 
                              

              

Dan jangan sekali-kali orang-orang ka r itu mengira bahwa tenggang waktu 
yang Kami berikan kepada mereka  lebih baik baginya. Sesungguhnya 
tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa 
mereka semakin bertambah; dan mereka akan men dapat azab yang 
menghinakan.  (QS Âli ’Imrân [3]: 178)

Maksudnya, menurut Al-Maraghi (IV, t.t.: 140-141), Allah Swt 
seakan berfirman tentang orang-orang kafir, jangan menduga-duga bahwa 
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Kami (Allah) penangguhan (waktu) dan memanjangkan umur mereka itu 
lebih baik bagi mereka. Dugaan itu salah, kecuali jika mereka menambah 
amal saleh yang akan memberi manfaat kepada diri mereka, dengan cara 
menyucikan jiwa dan membersihkannya dari kotoran-kotoran dosa dan 
keburukan akhlak.  Lalu, manusia lain mengambil manfaat bagi pendidikan 
akhlak mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Akan tetapi, orang-
orang kafir itu tidak menambah, karena kebodohan dan keburukan pilihan 
mereka, melainkan semakin memadaratkan mereka. Alasannya, mereka 
terus-menerus menentang kebenaran dan mengokohkan penguasa 
kejahatan berkuasa kepada makhluk. 

Maka, hidupnya orang-orang yang enggan pergi berperang, tidak 
lebih baik daripada kematian orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. 
Sebab, kelanggengan hidup mereka di dunia menjadi wasilah atau media 
untuk kehinaan di dunia dan hukuman yang kekal di akhirat. Sementara 
itu, orang-orang yang mati di perang Uhud menjadi jalan untuk memeroleh 
pujian dan nama baik di dunia, serta memeroleh pahala yang banyak di 
akhirat kelak.

Ringkasnya, penangguhan waktu dan panjangnya umur orang-orang 
kafir bukanlah bentuk perhatian dan kepedulian Allah Swt kepada mereka. 
Akan tetapi ini merupakan sunatullah yang berlaku pada makhluk-Nya, 
yaitu baik atau buruk yang menimpa seseorang, tidak lain, karena buah dari 
perbuatan sendiri. Sesuai dengan sunatullah tersebut, Allah Swt memberi 
tangguh kepada orang kafir tetap hidup menjadi sebab ketertipuannya 
oleh dunia dan  kebebasan atau keleluasaannya berbuat jahat. Hasilnya 
adalah dosa yang berakibat azab yang menghinakan. (Ridha, IV: 205 dan 
Al-Maraghi, t.t.: 141)

Al-Zuhaili (IV t.t.: 177) menyebut penangguhan umur orang kafir itu 
merupakan istidrâj (membiarkan orang kafir bergelimang dengan kejahatan, 
lalu satu saat nanti Allah menghukumnya dengan tiba-tiba). Sebab, mereka 
tidak akan memanfaatkan hidupnya melainkan untuk berbuat kejahatan, 
dan tidak memanfaatkan hidupnya untuk kebaikan. Akibatnya, semakin 
lama ia hidup, maka dosa-dosanya semakin bertambah. Di samping itu, 
orang-orang kafir jangan mengira bahwa Allah menangguhkan hidup 
mereka itu dengan maksud agar mereka menambah dosa. Akan tetapi, 
Allah menangguhkan umur mereka, agar mereka berubah pikiran, mau 
bertaubat, dan beriman. Maka, penangguhan itu lebih baik bagi mereka. 
Meski demikian, ilmu Allah Swt telah tersurat dari azali bahwa sebagian 
mereka tidak akan kembali kepada kebenaran, kebaikan, dan petunjuk. 
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Oleh karena itu, azab yang menghinakan lebih tepat bagi mereka.
Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat ini:

(1) Biasanya, orang kafir akan bertambah kekufurannya dengan panjang 
umurnya, dan akan beramal dengan kesiapan dan potensinya.

(2) Biasanya, orang Mukmin apabila diberi tangguh umurnya, kebajikan 
dan kebaikannya akan bertambah. Maka, hendaklah orang Mukmin 
menjadi kaidah ini sebagai undang-undang yang mengatur 
hubungan dirinya dengan Tuhan dan melakukan introspeksi  diri. 
Jika ia memahami dan mengamalkannya, niscaya ia keluar dari 
kegelapan menuju kepada cahaya (kebenaran). Juga, termasuk 
orang-orang yang diberi anugerah Allah Swt, seperti para Nabi dan 
orang-orang yang benar. 
Selanjutnya Allah Swt menjelaskan bahwa berbagai cobaan dan 

ujian itu akan membuktikan akan kebenaran dan kekuatan iman, dengan 
firman-Nya sebagai berikut:

                             

   ....   

Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana 
dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk 
dari yang baik.... (QS Âli ’Imrân [3]: 179)

Maksudnya, bukanlah termasuk dari sunatullah pada hamba-Nya, 
jika Dia membiarkan kaum Mukminin dalam kondisi sebagaimana dialami 
pada saat perang Uhud berlangsung. Ini dimaksudkan untuk membedakan 
mana Mukmin yang sebenarnya dan mana orang yang munafik sejati. 
Sebab, kesulitan-kesulitan itu dapat membedakan antara orang yang 
kuat imannya dengan yang lemah imannya; juga menyingkapkan tirai 
(keraguan) antara orang yang beriman dan orang yang munafik. 

Adapun pemberian beban dengan sesuatu yang tidak ada kesulitan 
dan penderitaan yang berat, seperti mengerjakan salat dan sedikit sedekah, 
maka orang munafik boleh jadi mau menjalankannya, sebagaimana 
dilakukan oleh orang yang kuat imannya, karena semata-mata ingin 
mendapatkan nama baik (pujian) dari orang-orang, dan mengambil 
kesenangan atau kebahagiaan dengan kelebihan dan keistimewaan ajaran 
Islam.
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Pada kesulitan dan penderitaan itu terdapat faedah yang banyak 
sekali, antara lain: (1) dapat menghindari ulah orang munafik apabila 
diketahui kemunafikannya. Sebab, kadangkala orang yang benar imannya 
akan menunjukkan  rahasia agamanya kepada orang munafik, karena 
sikap baik sangka kepadanya, ketika orang munafik itu terlihat melakukan 
beberapa kewajiban yang memang tampak secara kasat mata. Orang 
yang munafik terkadang menyerupai dan berperilaku seperti orang yang 
benar-benar beriman dalam berbagai perbuatan. Jika Allah membongkar 
kedoknya, maka orang yang benar-benar beriman akan terhindar dan 
menghindari kejahatan orang munafik; (2) menunjukkan identitas 
kelompok. Sebab, dengan diketahui ciri-ciri orang munafik, maka akan 
diketahui identitas kelompoknya, apakah kawan atau lawan. Di samping 
itu, orang yang lemah imannya akan diketahui ketidaksiapannya ditempa 
oleh pelbagai cobaan yang berat; (3)  akan dapat menghindari tipu daya 
yang berada di hatinya. Sebab, orang Mukmin yang jujur terkadang tidak 
mengetahui kelemahan iman seseorang dan keburukan akhlaknya, kecuali 
terlihat ketika ditimpa kesulitan dan kesusahan, maka barulah diketahui 
dengan jelas jati dirinya (Al-Maraghi, IV, t.t.: 142).

Al-Zuhaili (IV, t.t.: 179) menambahkan, yang dimaksud dengan  ayat 
ini bahwa perang Uhud merupakan ujian yang diberikan Allah Swt kepada 
orang-orang yang beriman, sehingga tampak kwalitas iman, kesabaran, 
dan kegigihan mereka, serta ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya.  
Selain itu, perang Uhud menguak tabir orang-orang munafik, sehingga 
tampak pula penentangan terhadap perintah jihad  dan pengkhianatan 
mereka kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.

Sebagian orang seringkali berpikir bahwa membedakan antara 
orang yang beriman dan orang yang munafik itu dengan berdasarkan 
wahyu. Artinya, Allah Swt memberitahukan dan memerlihatkan kepada 
orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Oleh karena itu, Allah 
menjawabnya dengan penggalan ayat berikut:

 
   ...             ....  

... Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib....  (QS 
Âli ’Imrân [3]: 179)

Maksudnya, tidak menjadi sunatullah, apabila Allah Swt 
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memerlihatkan hal gaib kepada seluruh manusia. Jika Allah Swt melakukan 
hal seperti itu, maka ini berarti Dia telah mengeluarkan manusia dari 
tabiatnya. Sebab, Allah yang menciptakannya, memberikan keinginan-
keinginannya, dan menghindarkan dirinya dari kesulitan-kesulitan, dengan 
perbuatan yang diusahakannya sendiri, sebagaimana yang ditunjukkan 
oleh fitrah dan risalah kenabian. 

Oleh karena itu, sunatullah berjalan, yaitu Dia menghapus keraguan 
dan membedakan yang jelek dari yang baik, melalui pemberian ujian dengan 
hal yang berat-berat, baik pengorbanan diri/jiwa maupun pengorbanan 
harta di jalan yang benar. Salah satu contohnya adalah perang Uhud. 
Musuh membawa bala-tentara dalam jumlah besar untuk memerangi 
kaum Muslimin. Kemudian, di antara para pemanah dari tentara Islam 
diuji dan tergoda (oleh ghanîmah)  dengan menyalahi instruksi Nabi Saw  
dan meninggalkan posisi mereka. Akibatnya, musuh berhasil menyerang 
mereka  dari belakang. Kemenangan musuh atas tentara Islam merupakan 
balasan (hukuman) atas kesalahan mereka menyalahi perintah. Di samping 
itu, dari peristiwa ini tampak pula sifat-sifat orang munafik dan kegoyahan 
orang Mukmin yang lemah iman, serta kegigihan orang Mukmin yang kuat 
imannya, sebagaimana gunung-gunung yang kokoh, tidak tergoyahkan 
oleh angin dan badai padang pasir. 

   ...             .... 

... tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-
Nya.... (QS Âli ’Imrân [3]: 179)

Akan tetapi, lanjut Al-Maraghi (IV, t.t.: 143), Allah Swt memilih 
dari Rasul-Rasul-Nya yang Dia kehendaki, untuk memerlihatkan kepada 
mereka apa yang terkandung di dalam hati orang-orang munafik, baik 
kekufuran maupun kemunafikannya. Di samping itu, Dia perlihatkan pula 
ciri-ciri orang-orang munafik dari ucapan yang keluar dari mulut dan dari 
perbuatan mereka, sebagaimana Allah Swt telah menceritakan sebagiannya  
tentang ciri orang-orang munafik yang terdahulu. Allah Swt membongkar 
kebusukan mereka di depan umum, di samping menyelamatkan kaum 
Muslimin dari tipu daya mereka. 

Ayat yang senada dengan firman Allah Swt di atas adalah QS 
Al-Jinn (72): 26-27,  (26) Dia Mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak 
memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang gaib itu; (27) Kecuali 
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kepada rasul yang diridai-Nya….
Kemudian, Al-Zuhaili (IV, t.t.: 179) menambahkan, Rasul itu 

mengabarkan kepada sebagian manusia tentang kemunafikan dan 
keikhlasan seseorang. Oleh karena itu, sumber informasi itu adalah 
dari Allah Swt yang diperlihatkan kepada Rasul tentang kekufuran dan 
keimanan mereka, bukan Rasul itu yang mengetahui dan melihat  apa 
yang ada di dalam hati, sebagaimana Allah Swt melihatnya.

Jadi, ungkapan al-ijtibâ` mengisyaratkan bahwa mengetahui rahasia 
yang gaib itu merupakan penghormatan yang tinggi, tidak sembarang 
orang dapat menggapainya kecuali orang yang dipilih Allah untuk memberi 
petunjuk kepada umat (Al-Maraghi, IV, t.t.: 143).

Setelah menolak celaan kaum munafikin atas kenabian Muhammad 
karena terjadinya bencana dan kekalahan pada perang Uhud, dan juga 
menjelaskan hikmah atau manfaat yang dapat dipetik dari kejadian 
tersebut, yaitu sebagai media untuk membedakan antara yang baik dengan 
yang jahat/buruk, maka Allah Swt memerintahkan kaum munafikin agar 
beriman kepada-Nya, sebagai berikut:

 
...           .... 

... Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya.... (QS Âli 
’Imrân [3]: 179)

Ayat di atas ditafsirkan, maka berimanlah (hai orang-orang munafik) 
kepada Allah Swt dan rasul-rasul-Nya yang telah disebutkan  dalam kitab-
Nya dan dikisahkan beberapa kisah mereka kepada kita.

Perintah beriman kepada semua rasul secara umum, padahal arah 
dan fokus pembicaraan tentang iman kepada Nabi Saw mengisyaratkan 
bahwa iman kepada beliau menuntut iman juga kepada mereka (para 
rasul) yang sebelumnya. Sebab, Nabi Saw itu membenarkan rasul-rasul 
sebelumnya, sedangkan mereka menjadi saksi atas kebenaran kenabian 
beliau (Al-Maraghi, IV, t.t.: 143).

 
  ...                

 
... Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pa hala 
yang besar.  (QS Âli ’Imrân [3]: 179)
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Maksudnya, Allah Swt seakan-akan berfirman kepada orang-orang 
munafik, jika kamu sekalian beriman kepada berita-berita gaib yang dibawa 
oleh para Rasul itu, disertai takwa kepada-Nya dengan cara meninggalkan 
larangan-Nya dan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya, maka 
kamu sekalian akan mendapatkan pahala yang besar, dan tidak sampai 
pengetahuan kita kepada  bentuk maupun besaran jumlahnya. 

Al-Quran jarang menyebut iman secara tersendiri, melainkan selalu 
disertai dengan kata takwa, sebagaimana Al-Quran jarang menyebut salat 
melainkan dengan menyertakan zakat, sebagai perintah agar mengerjakan 
perbuatan baik dan kasih sayang kepada kaum fakir dan miskin. Sementara 
itu, ayat di atas mengandung isyarat bahwa iman seseorang tidak 
sempurna, melainkan jika iman dan takwa selalu bertautan secara erat. 
(Al-Maraghi, IV, t.t.: 143-144; Al-Zuhaili, IV, t.t.: 179-180). 

                             .... 
 

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan 
Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi 
mereka....  (QS Âli ’Imrân [3]: 180)

Allah Swt seakan-akan berfirman, janganlah salah seorang menduga 
bahwa orang-orang yang bakhil dengan apa yang dianugerahkan Allah Swt 
kepada mereka, baik berupa keutamaan  maupun kenikmatan, sebagai  
kebaikan atau baik bagi mereka. Sebab, mereka sebenarnya dituntut untuk 
mensyukuri nikmat-Nya, sedangkan bersikap bakhil merupakan kekufuran 
yang sebenarnya tidak boleh terjadi dari seorang yang berakal. 

Yang dimaksud dengan bakhil dengan karunia Allah Saw yaitu bakhil 
dalam menunaikan zakat yang wajib dan dalam keadaan-keadaan lain yang 
mestinya mengeluarkan harta. Contohnya, berinfak untuk menghambat 
musuh yang menyerang negara dan mengancam kemerdekaan negaranya, 
sehingga penduduknya menjadi terhina, padahal sebelumnya mereka 
mulia; atau guna mengentaskan seseorang fakir dari kematian karena 
kelaparan.  Di dalam kondisi seperti itulah, kita wajib mengeluarkan harta, 
karena itu berperan sebagai upaya menolak bahaya yang mengancam jiwa 
(Al-Maraghi, IV, t.t.: 145). 

Celaan dan ancaman itu bukanlah berlaku  atas kebakhilan dengan 
semua harta yang dimiliki seseorang dari karunia Tuhannya itu, karena 
Dia pun memberikan  rezeki yang baik-baik  kepada kita untuk dapat  kita 
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nikmati. Di samping itu, akal pun dapat memutuskan bahwa Allah Swt 
tidak memerintahkan manusia untuk membelanjakan semua yang mereka 
usahakan, lalu meninggalkan mereka hidup miskin, dalam keadaan 
kelaparan dan compang-camping, tidak berpakaian. Oleh karena itu, 
Allah Swt berfirman tentang sifat-sifat orang yang beriman dan mendapat 
petunjuk, yaitu: ... dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka.... (QS Al-Baqarah [2]: 3).

Ayat ini, menurut Al-Maraghi, memberlakukan perintah-Nya secara 
umum, dengan maksud memberi dorongan agar mau membelanjakan 
hartanya tanpa pembatasan yang jelas, baik yang wajib maupun yang 
bukan wajib. Allah Swt menyerahkan urusan itu kepada pertimbangan 
orang Mukmin, yang mengikuti rasa iman di hatinya, dan mengikuti bisikan 
jiwanya tentang keharusan membelanjakan harta yang wajib dikeluarkan 
atau tambahannya. Itu dilakukan karena mengingat bahwa di dalam 
hartanya itu ada hak orang lain, seperti orang yang minta-minta dan orang 
yang tidak punya. 

 
...                         .... 

...padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan 
itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat....  (QS Âli ’Imrân [3]: 
180)

Maksudnya, (jika diduga atau disangka bahwa harta yang mereka 
bakhilkan itu baik), maka sebenarnya kebakhilan mereka atas harta itu 
adalah buruk bagi mereka. Pada awalnya, Allah Swt menolak dugaan 
bahwa bakhil dengan harta itu adalah baik bagi mereka. Kemudian, pada 
penggalan ayat di atas, Allah Swt menetapkan bahwa bakhil dengan 
harta itu buruk bagi mereka. Orang yang enggan memenuhi kebenaran, 
maka  sesungguhnya menolak kebenaran itu sendiri.  Dia menduga 
bahwa kebakhilan itu baik bagi diri dia, karena dengan keberadaan harta 
di tangannya, dia dapat memanfaatkannya untuk bersenang-senang 
dan menikmati kelezatannya, memenuhi segala kebutuhannya serta 
menolak bahaya atau penyakit. Padahal,  pada hari kiamat nanti, Allah 
Swt akan menjadikan harta yang mereka bakhilkan itu sebagai kalung 
yang digantungkan di leher mereka, mengharuskan mereka dihukum, 
dan membuat mereka sendiri tidak menemukan satu jalan keluar untuk 
menolak hukuman tersebut (Al-Maraghi,  IV, t.t.: 146).
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Menurut Al-Zuhaili (IV, t.t.: 180), bahaya bakhil di dunia adalah harta 
orang kaya tersebut akan dihadapkan pada berbagai masalah, seperti hilang 
begitu saja, dirampok, dicuri, dan didengki orang yang pendengki. Adapun 
bahaya bakhil dengan harta itu di akhirat atau pada hari pembalasan 
adalah apa yang dikabarkan Allah Swt bahwa mereka akan mendapat 
siksaan akibat perbuatan bakhilnya itu, dengan mengalungkannya di leher 
mereka. Mereka tidak mempunyai jalan untuk melarikan diri dari cercaan 
dan celaan, pertanggungjawaban, dan hukuman atas perbuatannya.

Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda,

Barang siapa yang Allah anugerahi harta, lalu tidak mengeluarkan zakatnya, 
maka diumpamakan seperti ular yang dikalungkan di lehernya pada hari 
kiamat nanti.  Dia dibawa dengan tali lehernya itu, kemudian kalung yang 
dileher itu berkata, saya adalah harta kamu; saya adalah pembendaharaan 
harta kamu. Kemudian Rasulullah Saw membacakan ayat 180 ke atas (HR 
Muslim).

 
                         

... dan kepunyaan Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.  (QS Âli ’Imrân [3]: 
180)

Ayat di atas ditafsirkan Al-Maraghi (IV, t.t.: 146-147) bahwa hanya 
milik Allah Swt saja segala yang ada di langit  dan di bumi, serta apa 
yang mereka wariskan, baik berupa harta atau yang lainnya. Hingga, 
harta itu berpindah dari seseorang kepada orang lain, tidak menetap di 
satu tangan saja, sampai dengan meninggalnya para pewaris dan yang 
mewarisi. Padahal, pemilik harta yang sebenarnya akan tetap hidup abadi 
dan selamanya, yaitu Allah Rabbu l-‘âlamîn. 

Al-Zuhaili (IV, t.t.: 181) memberi penegasan bahwa manusia 
hanyalah pengelola harta milik Allah Swt, sedangkan pemilik hakikinya 
adalah Allah Swt. Ini terungkap pada firman Allah Swt,  dalam QS Al-Hadîd 
(57): 7, dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah 
menjadikan kamu sebagai penguasanya.

Maka, kenapa orang-orang tetap bakhil dengan harta yang 
sebenarnya milik-Nya, tidak mau menginfakkan hartanya, dan mengharap 
keridaan-Nya?
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Tidak ada amal-perbuatan manusia dan apa yang terdapat di balik 
relung hatinya, tersembunyi di hadapan Allah Swt. Semua hal terbuka 
di hadapan-Nya dan tidak ada yang tersembunyi. Maka, semua orang 
akan dibalas amalnya sesuai dengan pengaruh yang ditimbulkan amalnya 
tersebut, baik atas penyucian jiwanya maupun  kekotorannya, terutama 
niatnya dalam menjalankan amalnya. Ini sejalan dengan hadis Nabi Saw 
yang berbunyi, Sesungguhnya amal itu disebabkan oleh niatnya. Dan 
setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hikmah dan pesan yang dapat 
dipetik, sebagai berikut:
(1) Tidak ada alasan bagi Nabi Saw untuk bersedih hati lantaran orang-

orang kafir, Yahudi, dan orang-orang munafik saling menolong 
untuk menunjukkan kekafirannya. Sebab, mereka tidak dapat 
memadaratkan Allah sedikit pun, melainkan akan berbalik pada diri 
mereka sendiri, yaitu akan diseret dan hadapkan kepada azab yang.

(2) Tindakan mereka pun tidak akan membahayakan Rasulullah Saw, 
karena tugas beliau hanya menyampaikan risalah.

(3) Allah Swt tidak akan berkurang kemuliaan-Nya sedikit pun, karena 
kekufuran mereka. Sebaliknya, keimanan mereka kepada Allah Swt 
tidak akan menambah kemuliaan-Nya, karena Dia yang Maha Mulia.

(4) Allah Swt menangguhkan waktu dan memberi kesempatan hidup 
kepada orang-orang kafir, agar mereka dapat bertaubat dan 
melakukan amal saleh, sebelum kematian datang. 

(5) Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud jangan dipandang 
kebaikan bagi mereka, melainkan sebagai alat pembeda: siapa yang 
benar-benar beriman dan siapa yang munafik sejati.

(6) Kwalitas iman seseorang dapat dilihat dari ketabahannya dalam 
menghadapi ujian dan cobaan Allah yang berat.

(7) Pengetahuan tentang yang gaib hanya diberikan Allah Swt kepada 
rasul-rasul dan para nabi saja. Kewajiban manusia kepada yang gaib 
itu hanya cukup percaya dengan berita yang dibawa para Nabi dan 
rasul pilihan.

(8) Orang-orang yang bakhil  tidak boleh mengira bahwa kebakhilannya 
itu baik bagi mereka, tetapi sebaliknya adalah buruk bagi mereka. 
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Kebakhilan akan mengakibatkan kehilangan harta, rusak, atau dicuri 
orang, dan menjadi ancaman kehinaan bangsanya. 

(9) Segala yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah Swt. Dia 
adalah pemilik hakiki atas semuanya, sementara manusia hanyalah 
bertindak sebagai pengelola harta tersebut.

(10) Allah Swt Maha Bijaksana, sehingga tidak meminta manusia yang 
berharta (orang kaya) untuk menginfakkan seluruh hartanya, 
melainkan hanya meminta mereka menginfakkan sebagian kecil 
saja dari apa yang dianugerahkan-Nya kepada mereka.

***

Sebagian Keburukan Orang-Orang Yahudi  (Ayat 181-184)

                                

                          
                          

                               

                              

                              

                        
 

(181) Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi) 
yang mengatakan, “Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya.” Kami 
akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-
nabi tanpa hak (alasan yang benar), dan Kami akan mengatakan (kepa-
da mereka), “Rasakanlah olehmu azab yang membakar!”; (182) Demikian 
itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya 
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Allah tidak menzalimi hamba-hamba-Nya; (183) (Yaitu) orang-orang 
(Yahudi) yang mengatakan, “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan 
kepada kami, agar kami tidak beriman kepada seorang rasul, sebelum 
dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api.” Katakanlah 
(Muhammad), “Sungguh, beberapa orang ra sul sebelumku telah datang 
kepadamu, (dengan) membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa 
apa yang kamu sebutkan, tetapi mengapa ka mu membunuhnya jika kamu 
orang-orang yang benar”; (184) Maka jika mereka mendustakan engkau 
(Muhammad), maka (ketahuilah) rasul-rasul sebelum engkau pun telah 
didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur  
dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. (QS Âli ’Imrân [3]: 
181-184)

Latar dan Konteks

Ayat 181 dari Surah Âli ’Imrân ini dilatarbelakangi oleh peristiwa 
yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim dari sumber Ibnu Abbas 
ra, sebagaimana dikutip Al-Zuhaili (IV, t.t.: 185-186), sebagai berikut:

Pada suatu hari Abu Bakar ra memasuki sebuah rumah yang 
digunakan sebagai tempat belajar kitab suci. Dia mendapati orang-orang 
Yahudi sedang berkumpul dan sedang belajar kepada salah seorang (guru) 
dari mereka, Finhash, namanya. Maka, terjadilah persengketaan di antara 
keduanya.

 Lalu, laki-laki itu (Finhash) berkata kepada Abu Bakar, Demi Allah, 
hai Abu Bakar, kami tidak membutuhkan Allah, tetapi Allah-lah yang 
membutuhkan kami. Jika Allah memang kaya dan tidak membutuhkan 
kami, niscaya Dia tidak akan meminta pinjaman  kepada kami, sebagai 
telah diucapkan teman kamu, Muhammad.

Abu Bakar sangat marah mendengar ucapan itu, lalu menampar 
wajahnya. Akibatnya, Finhash pergi kepada Rasulullah Saw guna 
melaporkan tindakan Abu Bakar itu.   

Hai Muhammad, lihatlah apa yang telah dilakukan teman kamu 
kepadaku, kata Finhash.

Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Apa yang menyebabkan kamu 
bertindak seperti itu, hai Abu Bakar?

Ya Rasulullah, dia telah mengucapkan kata-kata yang mengandung 
bahaya yang besar. Dia mengatakan bahwa Allah membutuhkan (kita) 
atau fakir, sedangkan mereka kaya dan tidak membutuhkan Allah. Abu 
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Bakar mencoba menjelaskan. Namun demikian, Finhash membantahnya.
Atas kejadian ini, maka Allah Swt menurunkan ayat ini sebagai 

jawaban dan penjelasan tentang kejadian tersebut: …Sungguh, Allah telah 
mendengar perkataan yang mengatakan …. 

Di dalam suatu riwayat versi yang lain, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas ra bahwa orang-orang Yahudi datang menghadap kepada 
Nabi Saw ketika Allah menurunkan ayat: Barang siapa meminjamkan 
kepada Allah dengan pinjaman yang baik... dan seterusnya, seraya 
berkata, “Ya Muhammad, Tuhan kamu menjadi jatuh fakir (membutuhkan 
manusia), sehingga meminta-minta kepada hamba-hamba-Nya.” Atas 
kejadian tersebut, Allah Swt menurunkan ayat ini: …Sungguh, Allah telah 
mendengar perkataan yang mengatakan …. 

Ditinjau dari munâsabah (kaitan) antara ayat ini dengan ayat-ayat 
sebelumnya, bahwa ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang peristiwa 
perang Uhud, dengan disertai tipu daya orang-orang munafik, isu-isu yang 
dihembuskan mereka, dan upaya mereka menghalangi dan mematahkan 
semangat jihad kaum Muslimin, maka ayat-ayat berikut ini akan menjelaskan 
isu-isu yang dihembus-hembuskan orang Yahudi dalam rangka memerangi 
umat Islam, guna mengingatkan umat Islam sebagaimana pernah 
mengingatkan mereka dari kepalsuan orang-orang munafik. Hanya saja, 
perbuatan orang-orang Yahudi merupakan dosa yang sangat besar dan 
pelecehan yang tidak tanggung-tanggung. Misalnya, mereka menisbatkan 
fakir kepada Allah Swt, membatalkan pelbagai perjanjian, membunuh para 
Nabi, dan mengkhianati amanah (Al-Zuhaili, IV, t.t.:186).

Penjelasan Ayat
 

                        ....   
 

Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi) yang 
mengatakan, “Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya....”  (QS Âli 
’Imrân [3]: 181)

Menurut tafsiran Al-Maraghi (IV, t.t.: 147), Allah Swt mengabarkan 
bahwa Dia sungguh-sungguh mendengar ucapan orang-orang kafir (dalam 
Al-Tafsîr Al-Munîr, orang-orang Yahudi) yang mengatakan bahwa Allah 
Swt. itu miskin, tak ada yang tersembunyi bagi-Nya, dan akan menghukum 



Surah Âli-’Imrân (3) 1 205

mereka dengan balasan yang keras. 
Ungkapan seperti ini mengandung ancaman dan janji yang buruk 

bagi mereka, sebagai ungkapan redaksi yang sama ada yang mengandung 
kabar gembira dan janji baik, yaitu Sami’a l-lâhu liman hamidah. Juga 
redaksi yang sama dengan di atas, mengandung  makna perhatian, 
pertolongan, dan pengawasan, serta menghilangkan pengaduan, seperti 
dalam QS Al-Mujâdilah (58): 1, 

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang 
mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan 
mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan 
antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Sebab, Allah Swt benar-benar mendengar ucapan hamba-hamba-
Nya, mengandung arti perhatian dan pengawasan terhadap ucapan 
mereka, termasuk makna-makna yang disebutkan di atas. 

    ...      .... 

... Kami akan mencatat perkataan mereka.... (QS Âli ’Imrân [3]: 181)

Ayat ini ditafsirkan bahwa Allah Swt akan menghukum mereka yang 
mengucapkan kata-kata dengan hukuman yang keras. Sebab, sebagaimana 
lazimnya bahwa dosa atau kesalahan itu dicatat dan dijaga dari lupa untuk 
diberikan balasan di kemudian hari. Penggunaan makna seperti ini sudah 
berlaku umum di dalam kaidah bahasa Arab. 

 
    ...         .... 

...dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak (alasan yang 
benar)....  (QS Âli ’Imrân [3]: 181)

Artinya, Allah mencatat pula dosa para pendahulu mereka yang telah 
membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan Syarak. Penisbatan 
generasi Yahudi yang lalu dengan mereka yang hidup di masa Nabi Saw 
dan yang akan datang, menunjukkan bahwa mereka yang ada sekarang 
meridai apa yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.

Ini mengisyaratkan umat-umat terdahulu secara organisasi/kelompok 
memiliki keterkaitan dan titik temu di dalam pelbagai permasalahan yang 
bersifat  umum. Sementara itu, bagi individu-individunya, mereka wajib 
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mengingkari kemungkaran, mengubah, dan melarangnya. Ini bertujuan, 
agar kemungkaran itu tidak menyebar di tengah-tengah umat, sehingga 
menjadi akhlak dan menjadi adat kebiasaan atau tradisi,yang berakibat 
datangnya hukuman, baik di dunia sekarang ini, berupa kesempitan hidup 
dan kemiskinan. Adapun hukuman di akhirat nanti lantaran kekotoran 
jiwanya. Orang-orang yang termasuk generasi terakhir apabila tidak 
melihat perbuatan pendahulunya dan(tetapi) melaksanakan hukum-hukum 
syariat yang ditetapkan mereka, lalu membenarkan apa yang dianggap 
baik oleh mereka, maka mereka dianggap berserikat dalam soal dosa dan 
memiliki konsekuensi hukuman sebagaimana yang diterima pendahulunya 
(Al-Maraghi, IV, t.t.: 148).

 
   ...            

... dan Kami akan mengatakan (kepa da mereka), “Rasakanlah olehmu 
azab yang membakar!”. (QS Âli ’Imrân [3]: 181)

Artinya, Allah Swt akan membalas dosa mereka dan mengatakan 
kepada mereka ucapan ini, yaitu rasakanlah olehmu azab yang membakar. 
Ini disebabkan mereka telah mengatakan ucapan yang dilontarkannya 
dan membunuh para nabi yang telah dibunuh, dan telah menimpakan 
beberapa penderitaan kepada kaum Muslimin dan para pengikut para Nabi, 
dan membakar hati atau jantung mereka dengan berbagai kepedihan dan 
penderitaan. Mereka dibalas dengan azab yang pedih, seraya Allah katakan 
kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar, sebagaimana 
kamu sekalian telah menimpakan hukuman kepada para kekasih Allah Swt 
dengan hukuman yang tidak menyenangkan (Al-Maraghi, IV, t.t.: 148).

Ringkasnya, Allah berfirman kepada orang-orang yang lancang itu, 
rasakanlah apa yang menimpa kamu sekalian, kamu tidak bisa lolos dari 
penderitaan tersebut. Ini merupakan ungkapan yang menggambarkan 
murka dan dendam yang besar.
 

                       

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan 
sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hamba-Nya. (QS Âli ’Imrân 
[3]: 182)
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Maksudnya, azab yang membakar ini dan dirasakan panasnya, 
lantaran perbuatan mereka di dunia, seperti membunuh para Nabi, 
menyebut Allah miskin, dan segala bentuk kekufuran, kefasikan, dan 
kemaksiatan. Perbuatan itu selalu dikaitkan dengan tangan, karena 
kebanyakan perbuatan manusia dilakukan dengan tangan, di samping 
mengandung makna bahwa mereka diazab seperti itu lantaran perbuatan 
mereka dengan sebenarnya, bukan karena mereka diperintah sesuatu 
tetapi tidak segera menjalankannya (Al-Maraghi, IV, t.t.: 148).

Menurut Al-Zuhaili (IV, t.t.: 187), azab ini bukanlah azab yang tidak 
diletakkan pada tempatnya, melainkan azab yang sesuai dengan keadilan 
dan hikmah Allah Swt. Allah tidak akan berbuat aniaya kepada seorang 
pun. Di samping itu, menyamakan perlakuan kepada orang yang maksiat 
dengan orang yang taat, atau orang yang kafir dengan orang Mukmin 
adalah tidak logis atau tidak masuk  akal.  Ini dapat disimak dari firman 
Allah Swt, sebagai berikut:

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa Kami 
akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan 
yang mengerjakan ke bajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian 
mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. (QS Al-Jâtsiyah [45]: 
21)

(35) Apakah patut Kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti 
orang-orang yang berdosa (orang ka r)? Mengapa kamu (berbuat 
demikian)? Bagaimana kamu mengambil keputusan? (QS Al-Qalam [68]: 
35-36)

Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan ke bajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan 
di bumi? Atau pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa 
sama dengan orang-orang yang jahat?  (QS Shâd [38]: 28)

Ringkasnya, menjatuhkan hukuman secara sama antara orang yang 
baik dengan orang yang jahat dan menempatkan sesuatu bukan pada 
tempatnya, adalah kezaliman yang besar, dan hanya akan dilakukan oleh 
orang yang sangat zalim. 
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      .... 

(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, “Sesungguhnya Allah telah 
memerintahkan kepada kami, agar kami tidak beriman kepada seorang 
rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan 
api....” (QS Âli ’Imrân [3]: 183)

Allah Swt berfirman sebagai pendustaan kepada orang-orang Yahudi 
dan orang-orang yang mengaku-aku bahwa Allah memerintahkan mereka, 
melalui Kitab Suci, agar jangan beriman kepada seorang Rasul pun, 
kecuali jika mendatangkan mukjizatnya, yaitu orang yang bersedekah dari 
umatnya dengan suatu sedekah (kurban), kemudian sedekah itu diterima 
dengan cara api turun dari langit dan “memakan” sedekah itu (Al-Zuhaili, 
IV, t.t.: 187)

Motif ucapan mereka tersebut adalah tidak mau beriman kepada 
Rasulullah Saw, karena beliau tidak dapat membawa mukjizat itu seperti 
yang mereka katakan. Jika beliau dapat mendatangkan mukjizat itu, maka 
mereka akan beriman. 

Menurut Ibnu Abbas ra, seperti dikutip Al-Zuhaili (IV, t.t.: 188), ayat 
ini diturunkan berkenaan dengan Ka’ab Ibnu Al-Asyraf dan Malik Ibnu Al-
Shaif, serta Finhash Ibnu Azura bersama jamaah lainnya datang menghadap 
kepada Rasulullah Saw, seraya mengatakan, ”Ya Muhammad, kamu 
mengatakan bahwa engkau utusan Allah. Allah pun telah mewahyukan 
kepada kamu sebuah kitab. Padahal, Allah telah memerintahkan kepada 
kami agar jangan beriman kepada seorang Rasul pun, kecuali jika dia 
membawakan sebuah kurban yang dimakan api. Api itu memiliki suara yang 
lembut ketika turun dari langit. Maka, jika kamu sanggup mendatangkan 
kurban seperti ini, maka kami akan beriman kepada kamu. Atas kejadian 
itu, maka ayat ini diturunkan. 

Akan tetapi, pengakuan bahwa ini perintah dari Allah Swt, 
merupakan salah satu kebohongan mereka dan kebatilan tindakan 
mereka. Oleh karena itu, Allah Swt menolak mentah-mentah pengakuan 
mereka dan mendustakan bahwa turunnya api dari langit itu merupakan 
mukjizat. Sementara itu, mukjizat ditujukan untuk menguatkan kerasulan/
risalah dan menetapkan kebenaran seorang nabi yang diutus. Para rasul 
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yang banyak itu telah datang kepada mereka, seperti Zakaria as, Yahya as, 
dan lainnya dengan mukjizat dan keterangan yang jelas dan menunjukkan 
kebenaran kenabiannya. Tetapi, kenapa mereka mendustakan para rasul 
itu dan tidak mau mengimani mereka serta membunuh mereka? Jika 
orang-orang Yahudi itu benar, maka tentu mereka mengikuti kebenaran 
dan menaati para rasul tersebut.

  ...                               

          

... Katakanlah (Muhammad), “Sungguh, beberapa orang ra sul sebelumku 
telah datang kepadamu, (dengan) membawa bukti-bukti yang nyata dan 
membawa apa yang kamu sebutkan, tetapi mengapa ka mu membunuhnya 
jika kamu orang-orang yang benar.” (QS Âli ’Imrân [3]: 181-184)

Al-Maraghi (IV, t.t.: 149) menafsirkan ayat di atas, Allah Swt seakan-
akan berfirman kepada Nabi Saw, ”Katakanlah kepada orang-orang Yahudi 
dengan maksud mencela mereka bahwa telah banyak rasul yang diutus 
sebelum aku, seperti Nabi Zakaria, Yahya, dan lain-lain, yang membawa 
mukjizat sebagai bukti atas kenabian mereka, dan mewujudkan apa yang 
kamu sekalian mintakan kepada mereka, dan mendatangkan kurban 
yang dimakan api, akan tetapi kenapa kamu sekalian tidak beriman juga 
kepada mereka? Bahkan, kamu sekalian berani membunuh mereka. 
Ini menunjukkan bahwa kamu sekalian adalah kaum yang berhati batu 
(keras), sehingga kamu sekalian disebut dalam kitab Taurat sebagai orang 
yang berhati keras yang tidak memahami kebenaran (al-haq) dan tidak 
menghiraukankan atau memedulikanya. Kamu sekalian tidak meminta 
mukjizat ini dalam rangka meminta bimbingan dan petunjuk, tetapi 
sebenarnya hanya ingin menolak dan menentang.

Perbuatan ini dinisbatkan kepada orang yang hidup di zaman 
turunnya Al-Quran, padahal itu telah terjadi pada generasi pendahulu 
mereka, karena mereka yang hidup saat ini setuju dengan apa yang 
mereka kerjakan. Mereka juga meyakini bahwa perbuatannya itu 
berdasarkan pada kebenaran. Umat yang berprilaku dengan akhlak yang 
umum dan memegang tradisi yang sama, tak ubahnya seperti satu jasad 
yang sama. Ini telah termasyhur di kalangan masyarakat Arab, sehingga 
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mereka mengaitkan dosa seseorang dengan kelompok/kabilahnya dan 
menghukum mereka dengan  hukuman yang sama pula.

Jadi, sebagai kesimpulan, para pendahulu dari orang-orang Yahudi 
adalah para penentang. Tindakan yang dilakukan mereka saat ini pun sama 
seperti para pendahulu mereka. Maka, bukan termasuk sunatullah apabila 
harus mengabulkan semua permintaan mereka, yaitu mendatangkan 
kurban. Sebab, apabila permintaan itu dikabulkan pun, pasti mereka tetap 
tidak beriman atau tidak bermanfaat. 

Selanjutnya, Allah Swt menghibur hati Nabi Saw dan meringankan 
perilaku atau sikap buruk orang-orang Yahudi dan yang sejenisnya dengan 
firman-Nya di ayat berikut: 

 
                          

         

Maka jika mereka mendustakan engkau (Muhammad), maka (ketahuilah) 
rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan (pula), mereka membawa 
mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur  dan Kitab yang memberi penjelasan 
yang sempurna. (QS Âli ’Imrân [3]: 184)

Maksudnya, menurut tafsiran Al-Maraghi (IV, t.t.: 150), Allah Swt 
seakan-akan berfirman kepada Nabi Saw sebagai berikut: ”Jika mereka 
mendustakan kamu, setelah kamu membawa bukti-bukti yang kuat dan 
mukjizat yang jelas, dan kitab yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus, 
dengan kejelasan hujah dan dalilnya, maka janganlah kamu bersedih hati 
atas perbuatan mereka. Jangan pula kamu bersedih lantaran penolakan dan 
kekufuran mereka. Jangan heran dengan kebusukan hati dan penolakan 
mereka. Itu semua telah menjadi sunatullah pada makhluk-Nya. Sebab, 
rasul-rasul terdahulu pun didustakan oleh mereka, padahal mereka telah 
membawa bukti-bukti kenabian, sebagaimana kamu membawa bukti 
seperti itu, yaitu mukjizat yang kuat. Para rasul itu pun telah “menyentuh” 
hati mereka dengan nasihat dan ancaman. Para rasul yang diutus itu telah 
memberi penerangan kepada mereka dengan Kitab Suci menuju jalan 
keselamatan. Tetapi, mereka tidak mengambil manfaat sedikit pun dari 
para Rasul. Maka, para Rasul pun bersabar atas kejahatan, kesombongan, 
hinaan, dan olok-olok yang mereka timpakan kepada dirinya. 

Di dalam ayat in terdapat hiburan dan pelipur lara kepada Nabi Saw 
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dan penjelasan pula bahwa tabiat manusia di segala zaman pun sama 
saja: ada yang mau menerima kebenaran dengan hati terbuka dan lapang 
dada dengan jiwa yang tenang; di samping itu ada pula yang menentang, 
melawan, dan mengajak untuk menjauhi kebenaran, serta memandang 
bodoh para penganut kebenaran tersebut. Oleh karena itu, tidaklah 
mengherankan jika mereka menentang dakwah kamu dan tidak sanggup 
menggugurkan hujjah (dalil) yang kamu bawa, karena jiwa berpaling dari 
mencari kebenaran, dan enggan mencari jalan yang benar.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan uraian ayat-ayat di atas, kita dapat mengambil pelbagai 
hikmah dan pesan, sebagai berikut:
(1) Tidak ada bangsa yang melakukan tindakan yang paling jahat di 

dunia ini selain orang-orang Yahudi. Kejahatan mereka bukan hanya 
terbatas pada kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan, 
melainkan kejahatan kepada Allah Swt dan rasul-rasul-Nya.

(2) Para pendahulu mereka dan mereka yang hidup saat turunnya Al-
Quran dinisbatkan sama saja, karena mereka menyetujui perbuatan 
pendahulunya.

(3) Kejahatan mereka adalah mendustakan Allah dan membuat-buat 
aturan yang disandarkan kepada dan atas nama-Nya (antara lain, 
jangan percaya kepada seorang rasul pun), membunuh para nabi 
dan rasul yang diutus kepada mereka, dan menolak mukjizat yang 
didatangkan oleh para rasul.

(4) Sesuai dengan sunatullah pada manusia, tabiat manusia kepada 
kebenaran di setiap zaman adalah sama, yaitu ada yang menerima 
kebenaran dengan ikhlas dan hati terbuka,  ada pula yang menolak, 
menentang, dan melawan kebenaran. 

(5) Allah Swt menghibur kesedihan hati Nabi Saw dengan cara 
mengisahkan para nabi dan rasul pendahulunya berhadapan dengan 
kaumnya bahwa mereka pun mengalami penderitaan dari umatnya, 
sebagaimana dirasakan Nabi Saw sendiri dari umatnya pada saat ini.

***
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Kematian Semua Makhluk Hidup dan Pahala di Akhirat  (Ayat 
185-186)

 
                               

                              

                          

                          
                        

(185) Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari 
Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa 
dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia 
memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang 
memperdaya; (186) Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. 
Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati 
dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang 
musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan. (QS Âli ’Imrân 
[3]: 185-186)

Latar dan Konteks

Latar belakang turunnya ayat 186, sebagaimana diriwayatkan Ibnu 
Abu Hatim dan Ibnu Al-Munzir dengan kwalitas hasan dari Ibnu Abbas, 
adalah berkenaan dengan apa yang terjadi di antara Abu Bakar dan 
Finhash, sebagai akibat ucapannya Sesungguhnya Allah Swt itu miskin, 
sedangkan kami kaya.

Abdurrazaq menyatakan, ayat ini turun sehubungan dengan kasus 
Ka’ab Ibnu Al-Asyraf yang menyindir Nabi Saw dengan syair dan mendorong 
keberanian kafir Quraisy menentang beliau lantaran syairnya itu.

Dilihat dari tinjauan pertautan ayat ini dengan ayat sebelumnya, 
ayat-ayat sebelumnya merupakan pelipur lara dan cara membesarkan hati 
Nabi Saw. Sementara itu, ayat-ayat yang sedang dibahas ini merupakan 
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sambungan atau lanjutan untuk menambah pelipur lara tersebut, yaitu 
segala yang dilihat Nabi Saw dari pengingkaran mereka akan sampai pada 
tujuannya (akhirat—peny.), karena setiap yang akan datang itu adalah 
dekat; sebaliknya, yang telah berlalu semakin menjauh. Oleh karena itu, 
janganlah Nabi Saw risau dan jangan bersedih hati. Mereka akan dibalas 
perbuatan mereka di hari kiamat nanti. Jarak dan jangka waktu dunia ini 
adalah dekat, sedangkan hari kiamat adalah hari pembalasan.

Ayat ini pun ditujukan kepada kaum Mukminin agar memantapkan 
diri atas kemungkinan datangnya berbagai penderitaan dan kesulitan-
kesulitan, dan menghadapinya dengan kesabaran. Sekiranya cobaan 
dan kesulitan itu datang secara tiba-tiba, kaum Mukminin telah bersiap 
untuk menghadapinya dan tidak goyah, seperti goyahnya hati orang yang 
bukan Mukmin, sehingga jiwanya “sesak nafas”, terbelalak matanya,  dan 
ketakutan terhadap kematian. 

Penjelasan Ayat

          ... 

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.... (QS Âli ’Imrân [3]: 185)

Maksudnya, setiap yang berjiwa akan merasakan berpisahnya ruh 
dari badan. Ini menunjukkan bahwa jiwa atau ruh itu tidak akan mati 
dengan matinya badan. Sebab, orang yang hidup akan merasa, sedangkan 
orang yang mati tidak dapat merasakan apa-apa (Al-Maraghi, IV, t.t.: 152).

   ...                 .... 

... Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna 
balasanmu....  (QS Âli ’Imrân [3]: 185)

Sesungguhnya kamu sekalian, demikian penafsirkan Al-Maraghi, 
akan dibalas atas perbuatan kamu dengan balasan yang sempurna pada 
hari kiamat. Penyebutan “menyempurnakan pahala” mengisyaratkan bahwa 
sebagian balasan, baik berupa kebaikan maupun keburukan, terkadang 
diberikan kepada mereka yang beramal tersebut semasa di dunia ini. 
Balasan itu, baik atau buruk, baru disempurnakan di akhirat kelak. Ini 
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dikuatkan dengan riwayat dengan kwalitas marfû yang dikeluarkan oleh 
Al-Tirmidzi dan Al-Thabrani, Kuburan itu boleh jadi merupakan salah satu 
taman surga atau salah satu lubang api neraka.

 ...                  .... 

... Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, 
sungguh dia memperoleh kemenangan.... (QS Âli ’Imrân [3]: 185)

Maksudnya, barang siapa selamat dari azab dan memeroleh pahala, 
maka ia benar-benar telah beruntung dengan puncak keberuntungan. 
Diriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda,Barang siapa yang ingin dijauhkan 
dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah 
keinginannya itu harus (berusaha) untuk mencapainya, yaitu (dengan 
cara) beriman kepada Allah Swt, iman kepada hari akhir, dan memberikan 
sesuatu sesuai dengan apa yang dia sukai untuk diberikan kepada dirinya. 
Ini mencakup pemeliharaan atas hak-hak Allah Swt dan hak hamba-
hamba-Nya. 

Ibnu Abu Hatim dari Abu Hurairah ra, meriwayatkan, Rasulullah Saw 
bersabda, Tempat bagian kamu di surga itu adalah lebih baik daripada 
dunia dan segala isinya.  Jika kamu suka, maka bacalah ayat ini, fa man 
zuhziha ‘ani l-nnâr.... 

 
  ...                 

... kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. (QS Âli 
’Imrân [3]: 185)

Penggalan ayat di atas ditafsirkan oleh Al-Zuhaili (IV, t.t.: 193), 
bahwa kehidupan dunia yang kita hidupi dan kita nikmati di dalamnya, 
berupa kenikmatan jasadi, seperti makan dan minum, dan kenikmatan 
yang bersifat maknawi, berupa kehormatan, kedudukan, dan ketinggian 
derajat di tengah-tengah masyarakat, hanyalah harta yang dijual-belikan 
dengan penuh tipu daya, sehingga di kemudian hari ternyata tampak jelas 
kerusakan dan keburukannya. Sebab, pemilik harta atau dunia senantiasa 
silau dan tertipu olehnya. Atau, boleh jadi, perhiasan dunia itu hina,  tak 
bernilai, akan hilang, musnah, dan akan ditinggalkan. Ini diingatkan Allah 
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Swt dalam firman-Nya, di bawah ini:
Pertama, QS Al-A’lâ (87): 16-17, 

(16) Sedangkan kamu (orang-orang ka r) memilih kehidupan dunia; (17) 
Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.

Kedua, QS Al-Qashash (28): 60, 

Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada kamu, 
maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang 
apa yang di sisi Allah ada lah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu 
mengerti?

Di dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah diterangkan 
bahwa Rasulullah Saw bersabda, Demi Allah, tidak ada kehidupan dunia ini 
pada kehidupan akhirat, melainkan seperti seseorang yang menepukkan 
telapak tangannya di air samudra. Maka, perhatikanlah seperti apa percikan 
air yang kembali kepadanya?

Kehidupan dunia, menurut Al-Zamakhsyari yang dikutip Al-Zuhaili 
(IV, t.t.: 194), direndahkan seperti ini ditujukan untuk orang-orang yang 
mementingkan dunia daripada akhirat. Said Ibnu Jubair menjelaskan, 
”Sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk orang yang mementingkan dunia 
atas akhirat. Adapun orang yang mencari kebahagiaan akhirat dengan 
dunia, maka itu merupakan harta yang mengantarkannya (ke akhirat).”

Ringkasnya, kata Al-Maraghi (IV, t.t.: 153), sesungguhnya dunia itu 
tiada lain hanyalah perhiasan yang menipu manusia dan menyibukkannya 
dari menyempurnakan dirinya dengan berbagai ilmu dan akhlak yang dapat 
mengangkat rohaninya kepada kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, setiap 
Muslim seyogianya menghindarkan diri dari sifat berlebih-lebihan dalam 
menyibukkan diri untuk mendapatkan perhiasan duniawinya sehingga 
melupakan kepentingan akhiratnya; juga menghabiskan waktunya untuk 
hal-hal yang tidak perlu. Sebab, kelezatan-kelazatan dunia tidak ada 
ujungnya, sehingga apabila ia telah menggapai sesuatu yang menjadi 
kebutuhannya, maka ia menuntut kebutuhan lain yang di atasnya.

Seorang Muslim, kata Al-Maraghi, wajib berusaha untuk memeroleh 
ilmu guna mengangkat akalnya atau meningkatkan amal saleh yang 
bermanfaat bagi dirinya dan hamba-hamba Allah, disertai keikhlasan 
niat dan ketulusan hati. Seorang sufi (ahli tasawuf) berkata, Kamu wajib 
menyibukkan dirimu sendiri, sebab jika kamu tidak menyibukkannya, maka 
jiwa/diri kamu yang akan disibukkannya.
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              .... 

Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu .... (QS Âli ’Imrân [3]: 
186)

Setelah menghibur Nabi Saw dengan apa yang disebutkan di atas, 
maka Allah Swt menambahkan pelipur lara-Nya kepada beliau dengan 
ayat ini. Dia menjelaskan pula, setelah menemukan ujian, gangguan, 
serta kesedihan yang dialami akibat perang Uhud, maka kaum Muslimin 
akan menemukan lagi  gangguan yang banyak dari orang-orang kafir  
dengan kadar yang kalian dapat menguasainya, baik terhadap diri pribadi 
maupun harta. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk kaum Muslimin agar 
memantapkan diri untuk dapat bersabar menghadapinya dan tidak terkejut 
atau takut secara berlebihan, sehingga pada saat kehadiran dan menimpa 
mereka, ujian itu tidak dirasakan berat (Al-Maraghi, IV, t.t.: 153).

Menurut Al-Quthubi (IV, t.t.: 233), seruan ini ditujukan kepada Nabi 
Saw dan umatnya, ”Kamu sekalian pasti akan diuji terhadap harta kamu, 
dengan pelbagai musibah, tuntutan berinfak di jalan Allah, dan segala 
bentuk taklîf (tuntutan agama) lainnya. Ujian terhadap jiwa berbentuk 
ancaman kematian, penyakit, dan kehilangan orang-orang yang dicintai. 
Soal harta disebut-sebut terlebih dahulu, karena sering kali musibah terjadi 
disebabkan harta ini.

  Ditambahkan oleh Al-Maraghi, faedah ujian itu untuk membedakan  
mana yang buruk kwalitasnya  dari yang kwalitasnya baik.  Sedangkan 
faedah pemberitahuan apa yang akan terjadi sebelum kejadian adalah 
kita akan mengetahui sunatullah dan menyiapkan diri (siap-mental) 
untuk menghadapinya. Sebab, orang yang mendapatkan musibah secara 
mendadak tanpa persiapan mental, maka perkara itu akan dirasakan berat 
dan dirundung kesedihan yang mendalam. Akibatnya, di beberapa kasus 
ada sementara orang yang sampai melakukan bunuh diri. Namun, apabila 
ia sudah bersiap, baik fisik maupun mental untuk menghadapinya, maka 
ia akan tegar dan kuat dalam menanggung musibah tersebut.  Sebaliknya, 
orang yang mendapat nikmat secara mendadak dan tidak dinantikan 
kedatangannya, akan menimbulkan kejutan atau shock sehingga 
menggoyahkan urat syarafnya, yang boleh jadi ia ditimpa kegoncangan 
akal atau kematian secara mendadak pula. Bukti-bukti tentang peristiwa 
seperti ini telah banyak kita saksikan. 
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    ...                   

        .... 

... dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan 
hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-
orang musyrik.... (QS Âli ’Imrân [3]: 186)

Menurut M. Rasyid Ridha (IV, t.t.: 343), ayat ini diturunkan Allah 
Swt kepada orang-orang yang beriman ketika mereka datang ke Madinah 
sebelum perang Badar. Ini ditujukan untuk menghibur mereka atas 
bakal datangnya pelbagai gangguan dari Ahli Kitab dan kaum musyrikin, 
seraya memerintahkan mereka bersabar dan berlapang dada untuk 
menghadapinya.

Bagi Al-Maraghi (IV, t.t.: 154), ayat ini menunjukkan cara lain 
Allah Swt menguji jiwa kaum Muslimin. Secara khusus soal gangguan ini 
disebutkan, karena mengingat saking pentingnya. Kaum Muslimin akan 
mendengar gangguan yang menyakitkan hati dari ucapan Ahli Kitab  
(Yahudi dan Nasrani) dan kaum musyrikin. Di antara gangguan tersebut 
adalah gosip besar (hadîsu l-ifki) yang menuduh Siti Aisyah ra berbuat 
serong dengan seorang prajurit, Shafwan Ibnu Al-Muaththal. Orang Yahudi 
yang sering membangkitkan permusuhan. Mereka memutuskan perjanjian 
dengan kaum Muslimin. Persekongkolan mereka untuk merencanakan 
pembunuhan terhadap Nabi Saw, sehingga mereka terusir dari Madinah 
dan amanlah kaum Muslimin dari kejahatan mereka. Kesepakatan orang-
orang Yahudi dengan golongan musyrikin untuk menyerang Madinah dalam 
rangka menghancurkan kaum Muslimin sampai ke akar-akarnya. Mereka 
mengepung kaum Muslimin dan menimbulkan ujian yang berat, serta 
mempersempit ruang gerak kaum Muslimin. Tentang situasi yang dihadapi 
saat itu, Allah Swt menjelaskan lewat firman-Nya, sebagai berikut:

(10) (Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, 
dan ketika penglihatan(mu) terpana dan hatimu menyesak sampai ke 
tenggorokan  dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
(11) Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan 
goncangan yang dahsyat.  (QS Al-Ahzâb [33]: 10-11)

Pada ayat di bawah ini Allah Swt memerintahkan Nabi dan umatnya, 
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sebagai berikut:
 

                      

Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu 
termasuk urusan yang (patut) diutamakan. (QS Âli ’Imrân [3]: 186)

Maksudnya, jika kaum Muslimin bersabar atas apa yang bakal 
terjadi, berupa ujian harta dan jiwa, serta ucapan menyakitkan perasaan 
yang dilontarkan oleh kalangan Ahli Kitab dan kaum musyrikin, dan juga 
bertakwa dengan menjauhkan diri dari hal yang seharusnya dihindari, 
maka kesabaran dan takwa itu merupakan sesuatu yang mesti diutamakan 
oleh setiap orang, karena di dalam keduanya terdapat keunggulan dan 
kemuliaan (Al-Maraghi, IV, t.t.: 154).

Hikmah dan Pesan

Dari uraian di atas, kiranya dapat diambil hikmah dan pesan, sebagai 
berikut:
(1) Dunia ini adalah fana, sementara akhirat kekal. Segala sesuatu yang 

ada akan hancur kecuali Allah Swt.  Semua makhluk hidup akan mati, 
sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan dan perhitungan. 
Kebahagiaan yang paling puncak adalah memeroleh kemenangan 
dan keselamatan di akhirat, serta terhindar dari api neraka. 

(2) Anjuran orang yang hidup kepada orang yang akan meninggal dunia 
(sakaratul maut), mengingatkan kepada keimanan dan  tauhidullah, 
serta perlunya doa dan istigfar yang dilakukan untuk orang yang 
telah meninggal dunia. 

(3) Penyempurnaan pahala di akhirat atas ketaatan sewaktu di dunia, 
dan hukuman atas kejahatan di dunia, sebuah keniscayaan pada 
hari kiamat nanti. Maka, balasan bagi orang Mukmin adalah pahala, 
sedangkan balasan bagi orang kafir adalah hukuman.

(4) Dunia dan perhiasannya seringkali menipu orang yang beriman, 
karena diduga akan kekal, tetapi ternyata musnah.

(5) Kenikmatan dunia tidaklah kekal dan sewaktu-waktu terancam 
kehilangannya. Manusia akan dihadapkan pada ujian dan cobaan 
terhadap harta, berupa musibah dan/atau menginfakkannya di 
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jalan Allah Swt. Sedangkan ujian terhadap jiwa berupa ancaman 
kematian, penyakit, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya.

***

Mengambil Perjanjian kepada Ahli Kitab  (Ayat 187-189)

                              

                              
                              

                      

                      

(187) Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang 
telah diberi Kitab (yaitu), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya 
(isi Kitab itu) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya,” 
lalu mereka melemparkan (janji itu) ke belakang punggung mereka dan 
menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang 
mereka lakukan; (188) Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang 
yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka 
dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu 
mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab 
yang pedih; (189) Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS Âli ’Imrân [3]: 187-189)

Latar dan Konteks

Berdasarkan riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya melalui Hamid 
Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf bahwa latar belakang turunnya ayat 188 dari 
Surah Âli ’Imrân ini adalah sebagai berikut:

Marwan berkata kepada penjaga rumahnya, Ya Ra, pergilah ke 
rumah Ibnu Abbas dan katakanlah kepadanya, sekiranya setiap orang dari 
kalangan kita bergembira dengan apa yang diperoleh dan senang dipuji 
dengan apa yang tidak dikerjakannya, akan diazab. Maka, kita semua 
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akan juga diazab. Tujuan Marwan mengutus pembantunya adalah untuk 
mengetahui latar belakang turunnya ayat 188 Surah Âli ’Imrân.

Ibnu Abbas berkata, Kenapa kamu  bisa berpendapat begitu? Ayat 
ini diturunkan berkenaan dengan Ahli Kitab. Nabi Saw bertanya kepada 
mereka tentang sesuatu, lalu mereka menyembunyikan jawaban yang 
benar dan  menyampaikan sesuatu yang tidak ditanyakan oleh Nabi 
Saw. Setelah itu, mereka keluar dan menceritakan kepada orang-orang 
bahwa mereka telah menjawab pertanyaan beliau. Dengan melakukan 
yang demikian, mereka mengharap mendapat pujian dari Nabi Saw dan 
merasa bahagia dengan apa yang mereka sembunyikan dari (apa yang 
ditanyakan) beliau.

Di dalam versi lain, Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan 
riwayat dari Abu Said Al-Khudri ra, Orang-orang munak apabila melihat 
Nabi Saw pergi ke medan perang, maka mereka tidak mau ikut berperang 
bersamanya. Mereka sangat bahagia dengan ketidakberangkatannya 
bersama Nabi Saw. Maka, jika Nabi Saw telah kembali dari medan 
perang, mereka mengajukan pelbagai alasan kepada beliau atas 
ketidakberangkatannya. Lalu, mereka bersumpah akan mengikuti Nabi 
Saw ke medan perang di masa mendatang. Mereka senang dipuji dengan 
sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Atas kejadian tersebut, maka ayat 
188 dari Surah Âli ’Imrân ini diturunkan.

Abdurrazaq mengeluarkan riwayat dalam tafsirnya, dari Zaid Ibnu 
Aslam bahwa Rafi’ Ibnu Khudaij dan Zaid Ibnu Tsabit ketika berada di depan 
Marwan. Hai Ra, tentang kasus apakah  ayat 188 dari Surah Âli ’Imrân ini 
diturunkan? Tanya Marwan. Ayat tersebut diturunkan sehubungan adanya 
beberapa orang munak jika melihat Nabi Saw pergi ke medan perang, 
maka mereka meminta diizinkan tidak ikut berperang, seraya mengajukan 
alasan, kami terikat oleh kesibukan kerja, sehingga tidak dapat berperang 
bersama kamu sekalian. Padahal, kami sangat ingin pergi ke medan perang 
bersama kamu sekalian,  jawab Rafi.

Setelah mendengar jawaban Rafi tersebut, Marwan mengingkari 
dan membantahnya, sehingga Rafi merasa terkejut dan ketakutan, seraya 
bertanya kepada Zaid Ibnu Tsabit guna meyakinkan dirinya, Apakah kamu 
mengetahui kasus atau kejadian yang aku sampaikan ini? Zaid Ibnu Tsabit 
membenarkannya.

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkomentar, apabila  riwayat ini dan riwayat 
Ibnu Abbas dikompromikan, maka boleh jadi ayat ini diturunkan untuk 
menjelaskan kedua kejadian atau peristiwa tersebut. 
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Semua riwayat asbâbu l-nnuzûl ayat ini dikutip oleh Al-Zuhaili dalam 
kitab tafsirnya, Al-Tafsîr Al-Munîr (IV, t.t.: 198). 

Dilihat dari kaitan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, Surah 
Âli ’Imrân ini berbicara tentang Ahli Kitab, lalu membahas juga tentang 
kaum Nasrani, serta menceritakan pula perbuatan-perbuatan ganjil yang 
dilakukan kaum Yahudi dan penodaan terhadap kenabian Muhammad 
Saw. Diikuti pula penjelasan tentang dua perang, yaitu Badar dan Uhud.  
Sementara itu, ayat-ayat berikut ini menyebutkan keanehan orang-orang 
Yahudi dan Nasrani yang menodai kesucian agama. Padahal, mereka 
diperintahkan Allah Swt untuk menjelaskan kepada manusia tentang 
isi kitab mereka (Taurat dan Injil) berupa dalil atau bukti-bukti tentang 
kenabian Muhammad Saw dan kebenaran risalah yang dibawa beliau. 

Penjelasan Ayat

                             ... 
 

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah 
diberi Kitab (yaitu), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi 
Kitab itu) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya....” 
(QS Âli ’Imrân [3]: 187)

Al-Maraghi (IV, t.t.: 156) menafsirkan ayat di atas, ”Ingatlah wahai 
Ahli Kitab, di saat Allah Swt mengambil perjanjian kepada orang-orang 
Yahudi dan Nasrani melalui lisan para nabi mereka, agar menjelaskan isi 
kitab mereka kepada manusia seluruhnya tanpa ada yang ditutup-tutupi 
atau disembunyikan, yaitu menjelaskan makna-maknanya secara wajar 
dan apa adanya. Tidak ditakwil, disimpangkan, dan dipindahkan dari 
tempatnya. Di samping itu, dijelaskan pula maksud-maksud atau tujuan 
ayat itu diturunkan, sehingga tidak terjadi kerancuan dan keraguan atau 
samar-samar untuk dapat memahaminya. 

Maka, jika mereka tidak melakukannya, baik lantaran tidak 
menjelaskan kitab itu sesuai dengan maknanya dan tidak menerangkan 
maksud atau tujuan yang sebenarnya, maupun karena tidak menjelaskan 
secara gamblang, dengan maksud ingin menyembunyikan isinya.

Meskipun ayat ini ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, maka 
pelajaran dari ayat ini berlaku pula bagi kaum Muslimin juga. Sebab, 
sekalipun mereka menghafal Al-Quran dan membacanya di mana-mana, 
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baik di jalan raya, pasar-pasar, maupun tempat-tempat syukuran atau 
kematian, tetapi mereka tidak menjelaskan isi kandungannya kepada 
orang banyak, maka mereka akan kehilangan hidayahnya, buta terhadap 
nasihat/pelajaran darinya, larangan-larangan, hikmah serta rahasia-
rahasia yang dikandungnya, dan mengakui bahwa mereka menyimpang 
dari ajarannya, serta orang yang memegang teguh terhadap agamanya 
bagaikan orang yang memegang bara api. Artinya, apabila bara api itu 
dipegang tangannya, maka tangan akan tersengat panasnya. Sebaliknya, 
apabila api itu dilepas dari tangannya, maka api itu akan terlepas dari 
tangannya.

Yang dimaksud menjelaskan Al-Kitab itu ada dua macam:
Menjelaskan Al-Kitab kepada non-Muslim, ditujukan untuk 

mengajaknya kepada ajarannya.
Menjelaskan Al-Kitab kepada kaum Mukminin, ditujukan untuk 

memberi petunjuk kepada mereka tentang apa yang diturunkan kepada 
mereka. 

Kedua hal tersebut di atas merupakan kewajiban ulama dan tidak 
terbantahkan. Maka, cukuplah ayat ini menjadi tantangan terhadap 
mereka, sebagaimana ditegaskan di dalam firman-Nya berikut ini: 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS Âli 
’Imrân [3]: 104)

Kemudian, Allah Swt menjelaskan kondisi dan sikap Ahli Kitab 
tersebut setelah mengadakan perjanjian, dengan firman di bawah ini.

    ...       .... 

... lalu mereka melemparkan (janji itu) ke belakang punggung mereka.... 
(QS Âli ’Imrân [3]: 187)

Maksudnya, setelah mengadakan perjanjian dengan Allah Swt  untuk 
menjelaskan isi Kitab tersebut kepada manusia, Ahli Kitab itu tidak peduli dan 
memerhatikan janji tersebut. Sejatinya mereka menjadikan janji tersebut 
sebagai pusat perhatiannya, bukan diabaikan dan dilemparkan begitu saja, 
dan tidak direnungkannya. Oleh karena itu, dalam kenyataannya, mereka 
(Ahli Kitab) itu terbagi kedalam beberapa kelompok. Di antara mereka ada 
yang tidak memanfaatkan janji itu sedikit pun dan membawanya bagaikan 
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himâr (keledai) yang membawa kitab-kitab namun tidak mengamalkan 
isinya. Ada pula yang mengubah isi kitab itu dari tempatnya, di samping 
ada yang tidak mengetahuinya secara baik, melainkan sekadar angan-
angan belaka atau hanya senang membaca-bacanya tanpa mencoba 
memahaminya (Al-Maraghi, IV, t.t.: 157).

Kondisi umat Islam  saat ini pun, demikian komentar Al-Maraghi,  
sama dan sebangun dengan keadaan mereka (Ahli Kitab) secara persis. 
Sebab, umat Islam kini mulai mengikuti jalan dan tradisi Ahli Kitab sedikit 
demi sedikit. Mereka seringkali berpaling  dan enggan menerima peringatan, 
sementara Al-Quran berada di tengah-tengah mereka, menjadi saksi atas 
mereka, dan senantiasa dibaca oleh mereka.

 
     ...         .... 

... dan menjualnya dengan harga murah.... (QS Âli ’Imrân [3]: 187)

Maksud ayat di atas, menurut Al-Zuhaili (IV, t.t.: 200), para Ahli 
Kitab menukar janji untuk menjelaskan isi Kitab mereka itu dengan harga 
yang murah. Artinya, mereka mengambil manfaat duniawi yang sangat 
murah itu, seperti ketenaran, jabatan kepemimpinan sosial, dan harta 
yang sewaktu-waktu bisa musnah, sebagai pengganti atas perjanjian 
tersebut. Padahal, hakikatnya mereka itu telah tertipu dengan tindakan/
transaksi yang mereka lakukan itu. Sebab, mereka meninggalkan sesuatu 
yang berharga dan bernilai, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu 
kebaikan yang dijanjikan kepada mereka. Kemudian, mereka mengganti 
atau menukarnya dengan sesuatu yang murah, yaitu risywah (sogokan), 
pemberian-pemberian (hibah), dan penghargaan lain yang berupa harta, 
asalkan mereka tetap menjaga dan berada dalam posisinya.

Ditambahkan Al-Maraghi (IV, t.t.: 157), harga yang murah dimaksud 
dalam konteks ini adalah harta yang diambil oleh para pemuka agama 
dari masyarakatnya untuk dinikmatinya. Mereka (pemuka agama itu) 
menakwilkan isi kitab suci mereka dan mengubahnya dengan pelbagai 
motif atau tujuan, seperti kewajiban taat dan bergantung kepada para 
penguasa kerajaan saat itu. Lalu, mereka mengganti nas-nas keagamaan 
dari kitab suci itu dengan makna-makna lain (agar) sesuai dengan kebijakan 
penguasa supaya aman dari kejahatan mereka, dan/atau bermaksud untuk 
membuat senang orang-orang kaya karena sesuai dengan keinginan hawa 
nafsu mereka. Tujuan tindakan para pemuka agama itu adalah (untuk) 
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mendapatkan penghormatan dan harta dari mereka yang kaya raya 
tersebut. 

Uraian di atas menunjukkan kewajiban menyebarkan ilmu dan 
mengajarkannya kepada masyarakat luas. Ali Ibnu Abu Thalib menuturkan, 
Allah Swt tidak akan membuat perjanjian dengan orang-orang bodoh 
untuk belajar, melainkan Dia mengadakan perjanjian dengan ahli ilmu agar 
mau mengajar (orang-orang jahil). Al-Hasan Al-Basri berkata, Seandainya 
tidak ada perjanjian yang dibuat Allah dengan ahli ilmu, maka tentu saya 
tidak akan menjawab banyak pertanyaan yang kamu sekalian sampaikan 
kepada saya.

 
 ...           

 
... Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan. (QS Âli ’Imrân 
[3]: 187)

Maksud penggalan dari ujung ayat 187 ini, menurut Al-Maraghi 
(IV, t.t.: 200), sebenarnya apa yang mereka tukar itu merupakan sesuatu 
yang keji, buruk, dan murah karena menjadikan barang yang fana sebagai 
ganti dari nikmat yang kekal, yaitu  kesadaran umat mengikuti ajaran kitab 
sucinya dan menunjukkan jalan yang lurus dengan petunjuknya, serta 
mendidik akhlaknya dengan pendidikan Al-Quran.

Seorang pujangga bersenandung, Seburuk-buruk sesuatu yang 
diperjualbelikan dari perdagangan mereka adalah menjadikan kenikmatan 
yang kekal ditukar dengan sesuatu yang murah dan akan musnah (Al-
Zuhaili, IV, t.t.: 200).

 
                              

             ....   

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa 
yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang 
tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka 
akan lolos dari azab .... (QS Âli ’Imrân [3]: 188)

Pembicaraan sebelumnya tentang Ahli Kitab bahwa mereka terikat 
perjanjian dengan Allah Swt untuk menjelaskan kitab suci mereka kepada 
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masyarakat luas. Tetapi, ternyata mereka tidak melaksanakannya, 
lalu menukarnya dengan harga yang murah, sehingga mereka berhak 
mendapatkan azab. Maka, ayat ini menjelaskan keadaan lain dari mereka, 
agar kaum Mukminin mewaspadainya, yaitu mereka merasa senang 
dan bangga dengan takwil dan pengubahan kitab suci mereka. Mereka 
memandang dirinya memiliki jasa dan kemuliaan sebagai umat yang 
diteladani dan diikuti. Mereka, lantaran itu, senang dipuji dan disanjung 
sebagai penghafal kitab suci mereka dan menjadi penafsirnya, meski tidak 
menjalankan isi kandungannya.  Padahal, mereka sebenarnya melakukan 
hal yang sebaliknya, karena telah mengubah hidayah kitab suci tersebut 
kepada makna lain yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu para 
penguasa mereka dan masyarakat umumnya (Al-Maraghi, IV, t.t.: 158).

Di antara keganjilan keadaan mereka, lanjut Al-Maraghi,  adalah 
kedudukan mereka di mata masyarakat menjadi kabur dan tidak jelas. 
Sebab, di satu sisi mereka mengaku sebagai kekasih Allah Swt, penolong-
penolong agama-Nya, ulama/pakar  kitab suci mereka, dan bakal dijauhkan 
dari azab-Nya, serta dekat kepada keridaan-Nya, sedangkan di sisi lain 
Allah Swt menjelaskan kebohongan praduga mereka dan mencatat mereka 
sebagai penerima azab-Nya.

Ringkasnya, jangan Anda menyangka bahwa orang Yahudi yang 
merasa senang dengan perbuatan mereka memanipulasi (menipu) Anda, 
dan mereka pun senang dipuji atas perbuatan yang tidak dilakukannya, 
yaitu menyampaikan berita dengan benar/jujur atas pertanyaan yang 
diajukan kepada mereka, adalah selamat dari azab duniawi, berupa azab 
yang akan menimpa umat yang rusak akhlaknya dan buruk perbuatannya, 
serta menyatukan antara kerusakan dan kezaliman. 

Azab disini terbagi dua bagian, yakni:
Pertama, azab yang merupakan konsekwensi hukum alam (atau 

sunatullah yang berlaku pada manusia dan alam), menimpa orang-orang 
yang membuat kejahatan, seperti kehancuran wibawa dan kehormatannya 
di mata masyarakat dan hilangnya kemerdekaan  mereka. Sebaliknya, 
konsekwensi hukum alam pada orang-orang saleh dan ahli kebajikan, 
mereka akan memeroleh kemenangan,  kokoh dalam kedudukannya, 
tempat tinggalnya, juga selamat atau aman harta kekayaannya. Sedangkan 
konsekwensi  hukum alam yang diakibatkan perusakan alam, antara lain, 
gunung yang terus-menerus ditebang dan digunduli pepohonannya, maka 
pada suatu saat akan terjadi erosi dan menimbulkan banjir bandang 
hingga merusak semua fasilitas atau perkampungan yang berada di 
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bawahnya. Akibatnya, kesalehan akan menggeser dan menggantikan, 
bahkan menghapuskan kerusakan, dan demikian juga keadilan akan 
menggantikan kezaliman. Ini dijelaskan dalam firman-Nya, 

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negeri-
negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksa-Nya sangat pedih, sangat 
berat. (QS Hûd [11]: 102)

Kedua, azab yang merupakan murka dari langit (dari Allah Swt), 
seperti gempa bumi, anjloknya bumi, dan badai yang besar, serta bencana-
bencana lain yang menghancurkan, ditimpakan kepada beberapa kaum para 
nabi dan rasul, karena kekafiran mereka kepada Allah Swt, mendustakan 
para nabi/rasul, dan menyakiti mereka ketika memuncak kedurhakaannya 
kepada rasul-rasul mereka.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw telah bertanya kepada orang-
orang Yahudi tentang sesuatu di dalam kitab Taurat. Kemudian mereka 
menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan sesuatu yang berbeda 
dengan isi kitabnya kepada beliau. Orang-orang Yahudi tersebut 
menunjukkan bahwa mereka berlaku jujur (ucapan dan perbuatan), 
meminta pujian dan merasa bangga atas tindakan mereka itu, maka Allah 
Swt membongkar kebusukan/kebohongan mereka kepada Rasulullah Saw 
dan menghibur beliau dengan menjanjikan akan diturunkannya hukuman 
kepada mereka (Ahli Kitab) itu.

 
 ...         

... Mereka akan mendapat azab yang pedih. (QS Âli ’Imrân [3]: 188)

Maksudnya,  mereka (orang-orang Yahudi) yang dimaksud ayat ini 
akan mendapat hukuman atau azab yang pedih di akhirat nanti, setara 
atau sebanding dengan kerusakan akhlak, kebusukan hati, dan suka dipuji 
atas kebohongan mereka (Al-Maraghi, IV, t.t.: 159).

 
                        

 
Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. (QS Âli ’Imrân [3]: 189)

Al-Zuhaili (V, t.t.: 201) menafsirkan ayat di atas bahwa Allah 
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Swt seakan-akan berfirman secara langsung kepada orang-orang 
yang beriman, ”Janganlah kamu sekalian bersedih hati dan bersikap 
lemah. Jelaskan kebenaran dan jangan menyembunyikannya sedikit 
pun. Janganlah kamu menukar ayat-ayat Allah Swt dengan harga yang 
murah. Jangan pula berbangga dengan apa telah kamu lakukan. Sebab, 
Allah Swt akan mencukupi kalian atas keperluan dan kepentingan kamu 
sekalian, sehingga kamu sekalian tidak lagi melakukan kemungkaran yang 
dilarang agama. Allah Swt  merupakan pemilik apa yang ada di langit dan 
bumi, akan menganugerahkan milik-Nya kepada siapa yang dikehendaki-
Nya. Allah Swt Mahakuasa atas segala sesuatu. Pertolongan Allah Swt 
kepada kamu sekalian tidak dapat dihalangi, dirintangi, dan dikalahkan, 
untuk menghancurkan Ahli Kitab dan kaum musyrikin,  yang seringkali 
mengganggu kamu sekalian, baik lewat perbuatan maupun ucapan. 
Demikian Al-Maraghi (IV, t.t.: 159) menjelaskan bagian akhir dari tema ini.

Hikmah dan Pesan

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, beberapa hikmah dan 
pesan dari ayat dapat dikemukakan sebagai berikut:
(1) Ulama berkewajiban untuk menjelaskan Kitab Allah Swt dan 

memahamkannya kepada umat serta menjelaskan secara gamblang 
tentang hukum, hikmah, nasihat/pelajaran dan rahasia di balik isi 
ajarannya. Mereka tidak dibenarkan melakukan tindakan Ahli Kitab 
yang menyembunyikan sebagian isinya, seperti sifat-sifat yang 
menerangkan kebenaran Nabi Muhammad Saw.

(2) Ulama berkewajiban menerangkan agama kepada kaum Muslimin 
secara jelas, agar mereka mengetahui bahwa agamalah jalan satu-
satunya menuju keselamatan dari kehancuran dan keterpurukan 
umat.

(3) Ulama berkewajiban menerangkan hukum-hukum Islam kepada 
non-Muslim guna mengajak mereka kepada jalan yang lurus, hingga 
mereka mendapat petunjuk.

(4) Allah Swt menolak anggapan Ahli Kitab yang menganggap Dia fakir 
dan mereka adalah kaya. Sebab, Allah Swt adalah Makakaya dan 
Pemilik apa yang di langit dan di bumi, sehingga tidak membutuhkan 
kepada pihak lain. Tetapi sebaliknya, manusialah yang membutuhkan 
Allah.  Allah Swt Mahakuasa atas segala sesuatu dan kekuasaan-Nya 
berjalan dan berlaku bagi semuanya.
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Bimbingan Allah Swt untuk Berzikir dan Bertafakur serta Balasan 
bagi Orang-Orang yang Beramal Saleh (Ayat 190-195)

 
                           

                         

                           

                            

                                  

                               

                                     

                                

                              

                                

                        

              
 

(190) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi13, dan pergantian 
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 
berakal; (191) (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, 
duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah 
Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami 
dari azab neraka; (192) Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau 
masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, 
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dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim; (193) Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman 
(yaitu), “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu,” maka kami pun beriman. 
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-
kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti; 
(194) Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada 
kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada 
hari Kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji”; (195) Maka 
Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berrman), 
“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di 
antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu 
adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, 
yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang 
berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka 
dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada 
pahala yang baik.” (QS Âli ’Imrân [3]: 190-195)

Latar dan Konteks

Menurut riwayat Thabrani dan Ibnu Abu Hatim, sebagaimana dikutip 
Al-Zuhaili (IV, t.t.: 205), Ibnu Abbas ra menuturkan, orang-orang Quraisy 
datang kepada orang-orang Yahudi, seraya bertanya, Apa mukjizat yang 
dibawa Musa as, kepada kamu sekalian? Orang-orang Yahudi menjawab, 
Tongkat Musa dan tangannya mengeluarkan cahaya yang dapat dilihat 
oleh orang-orang.

Orang-orang Quraisy itu pun datang kepada kaum Nasrani, lalu 
bertanya, Bagaimana dengan Isa as? Orang-orang Nasrani menjawab, Dia 
menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, terkena penyakit kusta, dan 
menghidupkan orang yang mati.

Orang-orang Quraisy, akhirnya, datang kepada Nabi Muhammad 
Saw seraya berkata, Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar  bukit Safa 
menjadi emas. Beliau bermohon kepada Tuhannya, lalu turunlah ayat-ayat 
ini (QS Âli ’Imrân [3]: 190). Maka, tafakurilah bukti-bukti ciptaan Allah itu. 

Abdurrazaq, Said Ibnu Manshur, Al-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu 
Abu Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia bertanya kepada  Nabi 
Saw, Ya Rasulullah, Saya belum mendengar Allah Swt menyebut sedikit 
pun tentang kaum perempuan dalam soal hijrah. Maka, Allah menurunkan 



230 Tafsir Juz IV

ayat 195 dari Surah Âli ’Imrân ini sebagai jawaban atas pertanyaan Ummu 
Salamah.

Dilihat dari relevansi ayat-ayat ini dengan sebelumnya, Surah Âli 
’Imrân dipungkas dengan ayat-ayat ini, setelah berdebat dengan orang-
orang kafir, kaum munafik, dan orang-orang Mukmin yang masih tipis 
keimanannya, serta penolakan terhadap hal-hal yang masih samar-samar, 
guna mengarahkan perhatian dan pandangan mereka terhadap hal-hal 
yang dapat memantapkan wujud Allah Swt, keesaan, dan keagungan, 
serta kebesaran-Nya. Demikian pandangan Al-Zuhaili (IV, t.t.: 206) tentang 
ayat-ayat terakhir dari surah ini.

Keutamaan Ayat-Ayat

Tentang keutamaan bagian akhir dari surah ini, terdapat pelbagai 
riwayat atau hadis yang menceritakannya, antara lain:

Atha’ menceritakan, “Saya, Ibnu Umar, dan Ubaid Ibnu Umair 
berangkat menuju rumah Aisyah ra, dan masuk ke rumah beliau yang 
dihalangi dengan hijab. Maka, terjadilah dialog di antara kami.”

“Ya Ubaid, apa yang menghalangi kamu berkunjung kepada kami,” 
tanya Siti Aisyah.

“Seorang penyair pernah berkata, ”Berkunjunglah secara jarang-
jarang, niscaya bertambah cinta kasih,” jawab Ubaid dengan diplomatis.

“Tolong kabarkan kepada kami tentang sesuatu yang menakjubkan 
dari Rasulullah Saw?” tanya Ibnu Umar. Siti Aisyah ra, menangis.

“Pokoknya, setiap tindakan beliau pasti menakjubkan. Beliau datang 
kepadaku pada malam  gilirannya di rumahku, sehingga kulitnya menyentuh 
kulitku (saking dekatnya denganku). Lalu beliau berkata kepadaku, 
izinkanlah aku beribadah ke Rabb-ku, Azza wa Jalla pada malam ini.”

“Aku mengatakan kepada beliau, demi Allah, sebenarnya aku 
sangat ingin selalu dekat denganmu, tetapi aku juga senang jika engkau 
beribadah kepada Rabb-mu! Beliau bangun dan pergi ke tempat wudhu 
seraya berwudhu. Beliau tidak banyak menggunakan air. Beliau bangkit 
dan menunaikan salat (malam). Beliau menangis dan berlinang air mata 
hingga membasahi janggutnya. Beliau bersujud, dan menangis lagi, 
hingga membasahi tanah/lantai. Kemudian beliau berbaring dan menangis 
(lagi), hingga akhirnya Bilal datang mengumandangkan azan subuh. 
Bilal bertanya kepada beliau, “Ya Rasulullah Saw, apa yang membuatmu 
menangis, padahal Allah Swt telah mengampunimu atas dosa di masa 
lalu dan yang akan datang. Lantas beliau menjawab pertanyaan Bilal, 
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“Celakalah kamu, hai Bilal. Bagaimana aku tidak menangis, padahal Allah 
Swt telah menurunkan wahyu kepadaku ayat-ayat ini pada malam ini 
(Inna fî khalqi l-ssamâwâti wa l-ardhi wa ikhtilâ l-laili wa l-nahâri dan 
seterusnya). Kemudian beliau mengakhir ucapannya,”Celaka-lah orang 
yang membaca ayat ini tetapi tidak memikirkan dan merenungkannya.” 
(HR Ibnu Mardawaih dan Abd Ibnu  Hamid dari Atha’). Demikian Siti Aisyah 
ra menceritakan pengalaman hidup dan spiritualnya bersama Nabi Saw. 

Al-Auzai ditanya seseorang, “Apa tujuan menafakuri ayat-ayat 
penciptaan ini?” Dia menjawab, “Membaca ayat-ayat itu sambil memahami 
maksudnya” (Al-Zuhaili, IV, t.t.: 206).

Penjelasan Ayat
 

                           

       

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam 
dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. 
(QS Âli ’Imrân [3]: 190)

Makna ayat di atas, menurut Al-Maraghi (IV, t.t.: 161), di dalam 
keteraturan sistem langit dan bumi, keindahan dan keajaiban ciptaan 
keduanya, dan pergantian siang dan malam dengan aturan yang pasti 
sepanjang tahun, yang dapat kita lihat bekas-bekas yang ditimbulkannya 
melalui alat-alat indera fisik dan akal kita, seperti panasnya matahari dan 
dinginnya malam, termasuk pengaruhnya pada hewan dan tumbuhan, 
merupakan bukti-bukti atas keesaan Allah, kesempurnaan ilmu, dan 
kekuasaan-Nya.

Al-Zuhaili (IV, t.t.: 206) menambahkan bahwa dalam penciptaan 
langit dan bumi: pertama, dalam ketinggian dan keluasannya; kedua, 
kemungkinannya bumi laik dihuni dan segala isi yang dikandungnya, seperti 
sistem penciptaannya, bintang-bintang,  lautan, gunung, sungai, tanaman, 
tumbuhan, serta pohon-pohon yang berbunga maupun tidak berbunga, 
kandungan bahan-bahan tambang; pergantian siang dan malam panjang 
dan pendeknya waktu, dan pertengahan dari keduanya merupakan bukti 
akan wujud dan keesaan Allah, keluasan ilmu dan kekuasaan-Nya. Namun 
dengan syarat, yang melihatnya adalah orang-orang yang berakal yang 
mengetahui hakikat segala sesuatu, bukan seperti orang-orang yang buta-
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tuli dan tidak berakal, sebagaimana kritik Allah Swt kepada mereka dalam 
firman-Nya,

(105) Dan berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan 
di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya; (106) 
Dari kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka 
mempersekutukan-Nya.  (QS Yûsuf [12]: 105-106)

Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan sifat-sifat ulu l-albâb dengan 
firman-Nya sebagai berikut:

                    .... 
 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam 
keadaan berbaring.... (QS Âli ’Imrân [3]: 191)

Ulu l-albâb adalah orang-orang yang memerhatikan, mengambil 
manfaat, mengambil petunjuk, dan menghadirkan keagungan Allah Swt, 
di samping merenungkan hikmah, keutamaan, dan kemuliaan nikmat-Nya 
dalam kondisi apa pun, baik berdiri, duduk, maupun berbaring (Al-Maraghi, 
IV, t.t.: 162).

Singkatnya, ulu l-albâb itu tidak pernah lalai dan lengah dari 
mengingat Allah Swt di dalam setiap kesempatan, dengan penuh 
ketenangan batin dalam mengingat-Nya, dan melibatkan seluruh jiwanya 
untuk merasakan pengawasan-Nya.

Hanya mengingat Allah Swt saja tidaklah cukup untuk memperoleh 
petunjuk, melainkan perlu disertai dengan menafakuri keindahan dan 
rahasia di balik penciptaan-Nya. Oleh karena itu, Allah Swt berfirman,

 
    ...             .... 

 

... dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.... (QS Âli 
’Imrân [3]: 191)

Sifat lain dari ulu l-albâb adalah memikirkan dan memahami 
rahasia, manfaat, dan hikmah dari apa yang terdapat di langit dan di 
bumi, yang menunjukkan keagungan Sang Pencipta, kuasa, ilmu, dan 
rahmat-Nya. Wilayah tafakur yang dilakukan ulu l-albâb sejatinya bukan 
berkaitan dengan Khâliq (Sang Pencipta), lantaran manusia tidak mungkin 
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menjangkau hakikat Zat dan sifat-Nya, melainkan tafakur tentang ciptaan 
Allah Swt. 

Al-Asbahani meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Salam, Rasulullah 
Saw menjumpai sahabat-sahabat beliau yang sedang bertafakur, lalu 
beliau bersabda, Bertafakurlah tentang ciptaan Allah Swt, dan jangan 
bertafakur tentang Allah, karena tidak mungkin dapat mengira-ngira dalam 
menjangkau hakikat-Nya. Al-Hasan Al-Basri berkata, Bertafakur satu saat 
adalah lebih baik daripada salat malam (tanpa penghayatan/perenungan). 
(Al-Zuhaili, IV, t.t.: 207).

    ...                           
 

...(seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua 
ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. (QS Âli 
’Imrân [3]: 191)

Orang yang berzikir dan memikirkan ciptaan Allah Swt berkata, ”Ya 
Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan alam langit dan bumi yang 
kami saksikan sesuatu yang sia-sia, tidak pula apa  yang Engkau buat 
ada sesuatu yang tidak berguna. Maha Suci Engkau, ya Tuhan kami, dari  
kebatilan dan kesia-siaan. Semua ciptaan-Mu adalah hak dan mengandung 
hikmah yang tinggi dan kemaslahatan yang besar. “

Manusia, sebagai bagian ciptaan-Mu, tidak diciptakan secara sia-
sia. Maka, jika ia mengalami kematian dan anggota badannya telah 
hancur berserakan setelah berpisahnya ruh dengan badan, maka yang 
hancur sebenarnya hanyalah fisik-jasmaninya. Kemudian ia akan kembali 
hidup dalam bentuk yang lain, sebagaimana Engkau menciptakannya 
pada permulaan. Di antara manusia, ada yang termasuk golongan yang 
menaati-Mu dan mendapat petunjuk, dan ada golongan lain yang memang 
semestinya sesat. Golongan pertama akan masuk surga karena amal 
salehnya dan golongan yang lainnya dibenamkan ke dalam neraka, karena 
kejahatan yang dilakukannya dengan balasan yang setimpal (Al-Maraghi, 
IV, t.t.: 163). Oleh sebab itu, anugerahkanlah kepada kami taufik, dengan 
pertolongan-Mu, agar dapat berbuat amal saleh dari apa yang kami pahami 
dari bukti-bukti alam tersebut, sehingga menjadi perisai bagi kami dari api 
neraka.

Ringkasnya, orang Mukmin yang berpikir tentang fenomena alam, 
akan mengarahkan pujian, doa, dan kekaguman, setelah melihat dalil-dalil 
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yang menunjukkan hikmah, keluasan ilmu tentang detail dan ketelitian 
ciptaan Allah, yang mengaitkan manusia dengan Tuhannya. Ini merupakan 
pelajaran bagi orang-orang Mukmin bagaimana cara mereka berdialog 
dengan Tuhan mereka ketika mendapatkan petunjuk kepada salah satu 
kebajikan dan kemurahan-Nya yang tersebar di dalam keindahan ciptaan-
Nya.

                              
Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam 
neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada 
seorang penolong pun bagi orang yang zalim. (QS Âli ’Imrân [3]: 192)

Maksudnya, barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka 
dengan keadilan-Mu dan lantaran penyimpangan dari jalan yang lurus, 
kesesatan, dan kesalahannya, maka Engkau telah menghinakannya dan 
menjadikannya terhina. Sebab, orang yang berbuat maksiat kepada-
Mu, maka Engkau yang menjadi penguasa dan yang menghinakannya. 
Sedangkan orang-orang kafir yang menzalimi dirinya sendiri tidak 
mendapatkan penolong, pendukung, dan menyelamatkan mereka dari 
azab Allah Swt disebabkan dosa dan kejahatan mereka. Ini merupakan 
balasan yang adil dan setimpal karena kezaliman dan tindakan mereka 
yang  melampaui batas-batas ketentuan agama. Di samping itu, terkandung 
pemberitahuan bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka tidak akan 
mendapatkan seorang penolong pun, baik berupa syafaat maupun yang 
lainnya (Al-Zuhaili, IV, t.t.: 208).  

                             .... 
 

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru 
kepada iman (yaitu), “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu,” maka kami 
pun beriman.... (QS Âli ’Imrân [3]: 193)

Maksud doa itu, dalam tafsiran Al-Zuhaili (IV, t.t.: 208), ya Rabb 
kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru (yaitu Rasulullah 
Saw) yang menyeru kepada iman, dengan mengatakan, Berimanlah kepada 
Tuhan kamu sekalian, maka kami pun beriman. Artinya, kami menyambut 
seruan itu dan mengikutinya. Mereka telah memadukan iman kepada Allah 
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dengan kodrat-Nya dan iman kepada segala ajaran yang dibawa Rasul-
Nya. 

Yang menyeru di sini adalah Rasul Saw Allah Swt menyebutnya 
sebagai munâdiyan (yang menyeru) sebagai bentuk penghormatan 
terhadap seruan ini. Artinya, kata Al-Maraghi (IV, t.t.: 164), setelah 
mengenal Allah Swt sebenar-benarnya melalui pikir dan zikir, mereka 
mengungkapkan seruan/doa tersebut tanpa keraguan, sebagai bukti 
sampainya dakwah atau seruan Rasul kepada mereka dan menyambut 
seruan itu. Sebab, Rasul itu yang menyeru mereka untuk mendapatkan 
petunjuk dan menambahi mereka pengetahuan dan kejelian pandangan 
terhadap alam gaib dan kehidupan akhirat.

  ...                             
 

...Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-
kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. 
(QS Âli ’Imrân [3]: 193)

Artinya, ya Rabbana, hapuskanlah dosa-dosa besar dan kesalahan-
kesalahan kecil kami. Muliakan kami dengan bergabung bersama orang-
orang yang saleh, yang terbatas jumlah mereka, dan beramal seperti 
amalan mereka.  Mereka itu seperti yang dijelaskan Allah Swt dalam 
firman-Nya sebagai berikut,

Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, 
(yaitu) para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid 
dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (QS Al-
Nisâ` [4]: 69)

Ada tiga permohonan yang  mereka sampaikan kepada Allah 
Swt, yaitu: (a) pengampunan atas dosa-dosa mereka di masa lalu; (b) 
penghapusan atas kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan; dan (3) 
diwafatkan bersama orang-orang yang melakukan kebajikan, sebagaimana 
kematian mereka atas amal-amal mereka, sehingga di akhirat nanti berada 
dalam  derajat mereka.  Di dalam penjelasan ini, terdapat isyarat bahwa 
mereka sebenarnya ingin dan suka bertemu dengan Allah Swt. Barang 
siapa yang ingin bertemu dengan Allah Swt, maka Allah pun suka bertemu 
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dengan dia  (Al-Maraghi, IV, tt.: 165).
 

                                    

       

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami 
melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari 
Kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji.” (QS Âli ’Imrân 
[3]: 194)

Artinya, ya Rabbanâ, anugerahilah kami apa yang Engkau janjikan 
kepada kami, berupa balasan yang baik. Misalnya, berupa pertolongan dan 
kemenangan di dunia, dan kenikmatan yang banyak di akhirat, sebagai 
balasan atas keimanan mereka kepada para Rasul-Mu, serta mengikuti 
mereka. 

Ringkasnya, menurut Al-Maraghi (IV, t.t.:165), mereka berdoa 
kepada Allah Swt, “Anugerahilah kami, melalui taufik-Mu, ketegaran dan 
bertahan pada apa yang seharusnya dimiliki, hingga diwafatkan bersama 
orang-orang yang berbuat kebajikan.” Di dalam doa ini, terdapat isyarat 
tentang kesadaran akan keterbatasan dan kecilnya amal mereka, dan 
ketiadaan percaya diri mereka, kecuali dengan ketetapan hati dan taufik 
Allah Swt serta perlindungan-Nya. 

Selanjutnya, “Janganlah Engkau menghancurkan tirai atau tabir 
kesalahan kami pada hari kiamat nanti dengan memasukkan kami ke 
dalam neraka yang menghinakan orang-orang yang memasukinya. Sebab,  
Engkau tidak akan menyalahi apa yang Engkau janjikan atas keimanan dan 
amal saleh.

Beberapa janji Allah Swt yang  diberikan kepada mereka yang 
beriman, antara lain  sebagai berikut:
(1) Janji Allah Swt akan memberikan kepemimpinan duniawi kepada 

orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang 
beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh 
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah 
menjadikan orang-orang sebelum me reka berkuasa, dan sungguh 
Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia 
ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah 
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berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) 
menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan 
sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) ka r setelah (Janji) itu, 
maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS Al-Nûr [24]: 55)

(2) Kemenangan dan kebahagiaan di akhirat dengan memeroleh surga,
Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perem-
puan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik 
di surga ‘Adn. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan 
yang agung. (QS Al-Taubah [9]: 72)

 
                        

              .... 
 

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 
berrman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang 
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, 
(karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang 
lain.... (QS Âli ’Imrân [3]: 195)
Maksudnya, Allah Swt mengabulkan doa mereka lantaran kebenaran 

iman, perpaduan antara pikir dengan zikir mereka, menyucikan Allah Swt 
dari hal-hal yang tidak layak bagi-Nya, dan membenarkan rasul-rasul yang 
diutus kepada mereka, pengakuan akan keterbatasan amal mereka, dan 
minimnya rasa syukur mereka, serta kebutuhan akan ampunan-Nya.

Dari ayat ini, Al-Maraghi (IV, t.t.: 165-166) mengambil beberapa 
pelajaran sebagai berikut:
(1) Pengabulan (permohonan/pertanyaan) itu boleh jadi tidak sesuai 

dengan apa yang dimohonkan; orang-orang yang beriman itu 
memohon ampunan dosa dan penghapusan kesalahan serta 
diwafatkan bersama orang-orang yang berbuat kebajikan, lalu Allah 
Swt menjawab dan mengabulkan permintaan itu dengan jawaban 
bahwa setiap orang yang beramal akan dibalas amalnya. Di dalam 
hal ini terdapat peringatan bahwa ungkapan tentang keselamatan 
dari azab dan kemenangan dengan pahala yang baik, hanya terjadi 
dengan memperbagus amal dan ikhlas dalam mengerjakannya.
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(2) Laki-laki dan perempuan sama saja, menurut pandangan Allah Swt, 
dalam memeroleh pahala manakala keduanya beramal. Oleh karena 
itu, seorang laki-laki tidak boleh tertipu atau terkecoh dengan 
kekuatan fisik atau kepemimpinannya atas istrinya dalam keluarga, 
karena menduga-duga bahwa laki-laki lebih dekat kepada Allah Swt 
daripada perempuan.

(3) Allah Swt menjelaskan alasan persamaan tersebut dengan ungkapan 
firman-Nya, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Sebab, laki-laki 
dilahirkan dari seorang perempuan sebagai ibunya, dan perempuan 
pun lahir dari benih (sperma) yang berasal dari laki-laki  yang 
menjadi ayahnya.

(4) Ayat ini mengangkat harkat derajat kaum perempuan yang beriman, 
baik di dalam pandangan kaum perempuan sendiri  maupun kaum 
laki-laki yang beriman. 

(5) Syariat agama ini (Islam) telah memperbaiki perlakuan laki-laki 
terhadap perempuan, mengakui kemuliaan kedudukannya, dan 
menolak perlakuan kasar yang selama ini diperoleh kaum perempuan 
dari umat/bangsa terdahulu, seperti: mereka dipandang seperti 
hewan yang harus tunduk kepada keinginan dan kepentingan kaum 
laki-laki, tidak layak memikul tugas-tugas keagamaan, karena dia 
tidak memiliki ruh yang kekal.  Pengakuan atau klaim bahwa Prancis 
merupakan negara yang pertama-tama mengakui persamaan 
kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tidaklah berlandaskan 
fakta yang benar. Sebab, Islam-lah agama yang pertama-tama 
menggariskan ajaran tentang pengakuan mengenai kedudukan dan 
citra perempuan.

(6) Faktor yang menyebabkan keunggulan laki-laki dan perempuan itu 
adalah kecerdasan akal, wawasan ilmu pengetahuan, dan tugas-
tugas duniawi yang biasa berjalan di dalam masyarakat, yang 
selama ini sering kali dinisbatkan kepada kaum laki-laki. Sementara 
itu, kalau bagian laki-laki dalam pembagian waris itu mendapat dua 
kali lipat dari bagian perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung 
jawab menafkahi istrinya. Tidak ada kaitan dan hubungan dengan 
keutamaan dan derajat mereka di mata Allah Swt dalam soal pahala 
dan hukuman/sanksi hukum.
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      .... 

... Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang 
disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku 
hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari 
Allah.... (QS Âli ’Imrân [3]: 195)

Setelah mengaitkan munculnya pahala sebagai konsekwensi atau 
akibat dari amal perbuatan, Allah Swt menjelaskan bahwa amal yang 
mereka lakukan menjadi konsekwensi apa yang mereka mohonkan, 
yaitu pengampunan dosa dan masuk surga, adalah hijrah atau berpindah 
dari tanah air atau tempat kelahiran dalam rangka berkhidmat kepada 
Rasulullah Saw, diusir oleh orang-orang kafir dari kampung halaman/
negerinya sendiri, disakiti di dalam menempuh jalan Allah Swt, berperang, 
dan dibunuh. Mereka itulah yang akan Allah Swt ampuni dosa dan 
kesalahannya, dan dimasukkan ke dalam surga yang sungai-sungainya 
mengalir di bawahnya (Al-Maraghi, IV, t.t.: 167). 

Ayat ini memiliki dukungan ayat lain dalam Al-Quran, di antaranya 
adalah:

(2) Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila 
disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-
Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan 
mereka bertawakal; (3) (yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat 
dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka; (4) Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka 
akan memperoleh derajat (tinggi) di sisi Tuhannya dan ampunan serta 
rezeki (nikmat) yang mulia. (QS Al-Anfâl [8]: 2-4)

(19) Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh; (20) Apabila 
dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah; (21) Dan apabila mendapat 
kebaikan (harta) dia jadi kikir; (22) Kecuali orang-orang yang melaksanakan 
salat. (QS Al-Ma’ârij [70]: 19-22)
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(1) Demi masa; (2) Sungguh, manusia berada dalam kerugian; (3) Kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.  (QS 
Al-‘Ashr [103]: 1-3)

Allah Swt menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman 
sebagaimana disebutkan di atas, lanjut Al-Maraghi, guna mengingatkan 
kita agar mampu mengintrospeksi dan menguji diri sendiri. Jika kita 
melihat diri kita sanggup tegar dan bertahan dengan sesuatu yang 
menyakitkan hati di jalan Allah Swt, hingga kematian menjemput kita 
sekali pun, maka diri kita layak mendapat rida-Nya. Jika kondisi kita malah 
sebaliknya, maka kita harus melatih diri hingga mencapai derajat tersebut. 
Rahasia di balik syariat yang berat ini adalah bahwa kebenaran (al-haq) 
tidak akan menjadi kuat tanpa ada yang menolong dan menyokongnya, 
dan menolak atau menghadapi kebatilan, bahkan memberantas para 
pendukung kebatilan itu. Ini perlu terus dilakukan dalam rangka li i’lâ`i 
kalimati l-lâh (meninggikan agama Allah) dan hancurnya kebatilan. Oleh 
sebab itu, para pembela kebenaran  tidak bersifat dan bersikap lemah dan 
lembek, melainkan kokoh, tegar, dan tabah menghadapi berbagai cobaan 
dan ujian. Sebab, Allah Swt telah menetapkan kemenangan atas hamba-
hamba-Nya yang beriman.

Bagi orang-orang yang beriman, seperti disebutkan sifat-sifatnya di 
atas, adalah pahala dan balasan dari Allah Swt. Agama telah menjadikan 
pahala sebagai sebab yang alami dan lumrah atau konsekwensi logis 
dari suatu perbuatan/amal. Perbuatan atau amal itu memiliki pengaruh 
terhadap diri pelakunya dengan membersihkan dirinya, sehingga menjadi 
nikmat atau anugerah di akhirat. Sebaliknya, orang yang mengotori jiwanya 
akan mendapat azab di akhirat sebagai akibatnya.

Allah Swt, sebagaimana ditafsirkan Al-Maraghi selanjutnya, 
menjanjikan (3) tiga hal bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan 
di atas, sebagai berikut:

Pengampunan dosa dan kesalahan dengan firman-Nya, Kami akan 
menghapuskan dosa-dosa mereka, sesuai dengan apa yang mereka minta, 
maka ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami.

Memberi pahala yang besar, yaitu dimasukkan ke dalam surga, Kami 
akan masukkan mereka ke dalam surga... sesuai dengan permohonan 
mereka, dan berikanlah kepada kami apa yang dijanjikan kepada rasul-
rasul-Mu.

Pahala yang diberikan Allah sangat besar dan disertai dengan 
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penghormatan, yaitu: dari sisi-Mu, sebagai jawaban atas permohonan 
Jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat.

Pada penggalan akhir  dari ayat 195 ini, Allah Swt berfirman:
 

           

...Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. (QS Âli ’Imrân [3]: 195)

Maksudnya, pahala yang datang dari sisi Allah Swt itu adalah khusus 
milik-Nya dan bukan datang dari selain-Nya.  Ungkapan ayat seperti ini 
merupakan penegasan tentang kemuliaan dan ketinggian nilai pahala 
tersebut, karena Allah itu Mahakuasa atas segala sesuatu dan Mahakaya, 
sehingga tidak membutuhkan siapa pun, maka pahala itu tentu saja 
merupakan puncak kedermawanan, kemuliaan, dan kebajikan-Nya.

Hikmah dan Pesan

Dari uraian para pakar tafsir  di atas, maka dapat diambil beberapa 
intisari ajaran, berupa hikmah dan pesan, sebagai berikut:
(1) Manusia dianjurkan untuk mengamati, menafakuri, dan menganalisis 

keajaiban penciptaan langit dan bumi, karena (cara) itu akan 
membimbing manusia kepada iman yang benar: semua ciptaan 
alam ini pasti datang dari Zat yang Mahahidup, berdiri sendiri, 
Mahakuasa, dan Mahakaya, sehingga tidak membutuhkan oknum 
lain. Iman juga harus disandarkan pada dalil yang meyakinkan 
dan menunjukkan akan hakikat keberadaan Penciptanya,  bukan 
berdasarkan taklid buta (artinya, mengekor kepada pendapat 
orang yang tidak berdasar pada fakta) atau mitos-mitos dari nenek 
moyang.

(2) Seorang Mukmin harus melakukan zikir kepada Allah Swt dalam 
keadaan apa pun, yaitu sambil berdiri, duduk, dan berbaring, serta 
keadaan lainnya, agar dirinya tetap dan senantiasa terpaut kepada 
Tuhannya.

(3) Isi dan inti permohonan orang-orang Mukmin yang memadukan 
antara pikir dan zikir itu, menunjukkan atas keimanan mereka kepada 
Allah Swt dan Rasul-Nya, percaya dengan yakin akan kebenaran 
janji-Nya, dan keinginan wafat dan bergabung dengan orang-orang 
yang baik dan selalu berbuat kebajikan. Dilengkapi pula dengan 
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permohonan ampunan, penghapusan kesalahan, dijauhkan dari api 
neraka, dan dimasukkan ke dalam surga.

(4) Pahala itu bergantung pada amal: jika amal itu baik, maka balasannya 
pun baik pula. Sebaliknya, bila amal itu jelek, maka balasan pun 
akan jelek pula.

(5) Islam tidak membeda-bedakan (diskriminatif) antara laki-laki 
dan perempuan dalam masalah amal dan pahala, lantaran jenis 
kelaminnya berbeda. Kedua-duanya memiliki kesempatan dan 
peluang yang sama dalam memeroleh pahala sesuai dengan 
perbuatannya masing-masing.

***

Balasan bagi Orang Kafir, Mukmin, dan Ahli Kitab (Ayat 196-200)

                              

                                

                           

                              

                             

                         

                       

(196) Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang 
ka r (yang bergerak) di seluruh negeri; (197) Itu hanyalah kesenangan 
sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. 
(Jahanam) itu seburuk-buruk tempat tinggal; (198) Tetapi orang-orang 
yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, me reka kekal di dalamnya 
sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-
orang yang berbakti; (199) Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada 



Surah Âli-’Imrân (3) 1 243

yang beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada 
kamu, dan yang diturun kan kepada mereka, karena mereka berendah hati 
kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan 
harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah 
sangat cepat perhitungan-Nya; (200) Wahai orang-orang yang beriman! 
Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu14 dan tetaplah bersiap-
siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung. (QS Âli ’Imrân [3]: 196-200)

Latar dan Konteks

Ayat 196 dari Surah Âli ’Imrân ini diturunkan sehubungan dengan 
keadaan orang musyrik Mekah yang hidup secara bebas dan tentram. 
Mereka bebas berdagang ke mana dan di mana pun tanpa gangguan, serta 
hidup bersenang-senang. Karena melihat keadaan kaum musyrik Mekah 
seperti itu,  sebagian kaum Mukminin berkomentar,   ”Sesungguhnya 
musuh-musuh Allah Swt seperti yang kami lihat, hidup dalam kebaikan, 
sementara kami ditimpa kelaparan dan kesulitan.”  Maka, diturunkanlah 
ayat ini sebagai jawaban atas pernyataan mereka (Al-Zuhaili, IV, t.t.: 213).

Sementara itu, lanjut Al-Zuhaili, ayat 199 dari surah ini  
dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan Al-Nasa`i dari Anas ra, 
sebagai berikut:

Ketika kabar wafatnya Al-Najasyi sampai kepada Rasulullah Saw, 
beliau bersabda (kepada sahabat-sahabat nya), Salatkanlah (secara gaib) 
atas Al-Najasyi.

Sahabat merasa heran dengan perintah itu, seraya bertanya, Ya 
Rasulullah, apakah kami harus menyalatkan seorang hamba dari Habasyah? 

Atas latar belakang itu, Allah Swt menurunkan ayat ini. Latar 
belakang turunnya ayat ini pun diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah, Ibnu 
Abbas, dan Qatadah, yaitu tentang Al-Najasyi.

Adapun latar belakang turunnya ayat 200, menurut riwayat Al-Hakim 
dalam kitab Shahîh-nya, Abu Salimah Ibnu Abdurrahman bertanya dengan 
maksud memberitahu jika belum mengetahuinya, ”Hai anak saudaraku 
(maksudnya: Daud Ibnu Shaleh), apakah kamu mengetahui tentang 
latar belakang turunnya ayat 200 dari QS Âli ’Imrân?”  Daud Ibnu Shaleh 
menjawab, ”Tidak.” Abu Salimah menerangkan, ”Hai anak saudaraku, 
pada zaman Nabi Saw itu tidak ada tempat menambatkan kuda (untuk 
menjemput serangan musuh), akan tetapi yang ada adalah menunggu 
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datangnya salat setelah mengerjakan salat.” 
Dilihat dari keterkaitan antara ayat ini dan sebelumnya, Allah Swt 

telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan pahala yang 
sangat besar. Padahal, di dalam kehidupan mereka di dunia ini dalam 
keadaan kemiskinan, sedangkan orang-orang kafir hidup dalam kenikmatan 
dan kesejahteraan. Maka, dalam ayat ini Allah Swt menyebutkan sesuatu 
yang dapat menghibur dan menumbuhkan kesabaran atas kesulitan hidup 
mereka, yaitu dengan cara melakukan perbandingan antara kenikmatan 
dunia dan kenikmatan akhirat: nikmat dunia ini akan punah dan sirna, 
sedangkan kenikmatan akhirat akan kekal selamanya (Al-Zuhaili, IV, 
t.t.:214; Al-Maraghi, IV, t.t.: 169).

Penjelasan Ayat
 

                     

Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang ka r (yang 
bergerak) di seluruh negeri. (QS Âli ’Imrân [3]: 196)

Menurut Al-Maraghi (IV, t.t.: 169), ayat ini disampaikan kepada 
Nabi Muhammad Saw, padahal yang dimaksud adalah umat beliau. Sebab, 
seringkali pembicaraan atau perintah ditujukan kepada pemimpin kaum, 
sedangkan yang dimaksud adalah para pengikutnya. Pengertian atau 
pemahaman ini diambil dari pernyataan yang bersumber dari Qatadah, 
”Demi Allah, orang-orang kafir tidak dapat memerdayakan Nabi Saw 
hingga akhir hayat beliau.”

Singkat kata, Allah Swt seakan-akan menyatakan, ”Janganlah 
ketenangan hidup dan kebebasan orang-orang kafir bergerak dalam negeri 
ke mana saja, sementara kamu sekalian (kaum Muslimin) berada dalam 
ketakutan dan terkepung.  Namun, ketahuilah bahwa itu hanya berlangsung 
sangat singkat, kemudian akan berpindah kepada azab yang sangat pedih 
dan keras. Maka, orang Mukmin hendaklah menjadikan tujuan akhirnya 
adalah pahala yang dijanjikan Allah, berupa kenikmatan yang hakiki dan  
abadi.
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Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka 
ialah neraka Jahanam. (Jahanam) itu seburuk-buruk tempat tinggal. (QS 
Âli ’Imrân [3]: 197)

Artinya, kebebasan yang dinikmati oleh orang-orang kafir di dalam 
negerinya,  hanyalah kesenangan sebentar dan kecil, sedangkan ujung 
hidup mereka di akhirat berakhir di Neraka Jahanam. Mereka akan hidup 
kekal  di dalam neraka tersebut lantaran perbuatan mereka sendiri. Neraka 
Jahanam itu merupakan tempat yang paling buruk. 

Al-Zuhaili (IV, t.t.: 214-215) menegaskan uraian di atas dengan 
mendatangkan ayat-ayat lain sebagai berikut: 

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-
orang yang ka r. Karena itu janganlah engkau (Muhammad) tertipu oleh 
keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. (QS Al-Mu’min/Ghâfir [40]: 
4) 

(69) Katakanlah, “Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan 
ke bohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”; (70) (Bagi mereka) 
kesenangan (sesaat) ketika di dunia, selanjutnya kepada Kamilah mereka 
kembali, kemudian Kami rasakan kepada mereka azab yang berat, karena 
keka ran mereka. (QS Yûnus [10]: 69-70) Kami biarkan mereka bersenang-
senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam azab 
yang keras. (QS Lukmân [31]: 24) Maka apakah sama orang yang Kami 
janjikan kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu dia memperolehnya, 
dengan orang yang Kami berikan ke padanya kesenangan hidup duniawi;613) 
kemudian pada hari Kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret (ke 
dalam neraka)? (QS Al-Qashash [28]: 61)

Setelah menjelaskan keadaan orang-orang kafir dan akhir 
kehidupannya, maka Allah Swt menjelaskan akhir kehidupan orang-
orang Mukmin, agar mereka mengetahui bahwa mereka bukan termasuk 
golongan orang yang tertipu atau terperdaya, dengan firman-Nya,

 
                            

                       

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan 
mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, me reka 
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kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah 
lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. (QS Âli ’Imrân [3]: 198)

Maksud ayat di atas, “Akan tetapi orang-orang yang bertakwa 
kepada Tuhannya, dengan cara menjalankan ketaatan dan meninggalkan 
larangan-Nya, akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan 
yang kekal di sana.” Ayat lain yang sejalan dengan ini adalah firman-Nya 
pada akhir Surah Al-Kahfi sebagai berikut, (107) Sungguh, orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga 
Firdaus sebagai tempat tinggal; (108) Mereka kekal di dalamnya, mereka 
tidak ingin pindah dari sana.  (QS Al-Kahfi [18]: 107-108)

Ayat 107-108 dari Surah Al-Kahfi di atas mengandung isyarat 
bahwa orang yang singgah di surga adalah tamu-tamu Allah Swt. Mereka 
diliputi rahmat-Nya, dikhususkan penyebutan mereka dengan kemuliyaan, 
penghormatan, dan kemurahan-Nya. Surga-surga ini ada yang berupa 
kenikmatan fisik-jasmani, sedangkan  ada pula kenikmatan yang bersifat 
ruhani yang Allah anugerahkan dengan keutamaan dan kebaikan-Nya, 
seperti diisyaratkan dalam firman-Nya, Dan apa (pahala) yang ada di sisi 
Allah adalah lebih baik bagi orng-orang yang berbuat baik. Surga yang 
berada di sisi Allah Swt  melebihi keutamaan daripada kebebasan yang 
dimiliki orang-orang kafir, berupa kesenangan yang kecil dan fana.  

Al-Zuhaili (IV, t.t.: 215) mengutip hadis yang diriwayatkan Ibnu 
Mardawaih dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Ash, ”Nabi Saw bersabda, “Mereka 
dinamakan al-abrâr, karena mereka berbakti kepada orangtua dan berbuat 
baik kepada anak-anak mereka. Kamu memiliki tugas/kewajiban kepada 
kedua orangtuamu, sebagaimana kamu punya kewajiban bagi anak kamu.”

Selanjutnya, Allah Swt mengabarkan tentang adanya sebagian Ahli 
Kitab yang mendapat petunjuk Al-Quran, sebagaimana sebagian mereka 
mendapat petunjuk dari petunjuk para nabi mereka, seperti Abdullah Ibnu 
Salam, Al-Najasyi, dan lain-lain:

 
                           

                   .... 

Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada yang beriman kepada Allah, 
dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan yang diturun kan 
kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka 
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tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah.... (QS Âli 
’Imrân [3]: 199)

Pada ayat di atas, menurut Al-Maraghi (IV, t.t.: 170), dijelaskan 
keadaan segolongan Ahli Kitab yang memeroleh petunjuk dari Al-Quran, 
sebagaimana para pendahulu mereka mendapat petunjuk dengan ajaran 
para nabinya.  Allah Swt menerangkan sifat-sifat mereka di bawah ini: 
(1) Iman kepada Allah Swt dengan murni, tanpa diselimuti syirik. 
(2) Iman kepada Al-Quran secara rinci, yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. 
(3) Iman kepada Taurat dan Injil secara global yang diturunkan kepada 

mereka (ahli Kitab). 
(4) Khusuk kepada Allah Swt sebagai buah keimanan yang benar. Ketika 

hati itu khusuk kepada Allah Swt, maka jiwa akan tentram
(5) Tidak menukar sesuatu dari kesenangan dunia dengan ayat-ayat 

Allah Swt, yaitu, memelihara wahyu, tanpa ada satu ajaran pun 
yang disembunyikan, seperti kabar gembira tentang kenabian 
Muhammad Saw, sifat, ciri, dan dibangkitkannya, serta sifat-sifat 
umatnya (Al-Zuhaili, IV, t.t.: 215-216).

   ...                           

...Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat 
cepat perhitungan-Nya. (QS Âli ’Imrân [3]: 199)

Orang-orang yang sifat-sifatnya telah dijelaskan di atas, baik Yahudi 
atau Nasrani, mendapat pahala yang sempurna atas amal dan ketaatan 
mereka kepada Tuhan mereka. Allah Swt Maha Cepat perhitungan-Nya, 
menghisab amal manusia dengan cepat dan akurat. Tidak ada peluang 
untuk kabur dari keputusan hukum Allah. Ini diisyaratkan dalam firman-
Nya pada ayat berikut,  

(52) Orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka Al-Kitab 
sebelum Al-Quran, mereka beriman (pula) kepadanya (Al-Quran); (53) 
Dan apabila (Al-Quran) dibacakan kepada mereka, mereka berkata, “Kami 
beriman kepadanya, sesungguhnya (Al-Quran) itu adalah suatu kebenaran 
dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang muslim”; (54) 
Mereka itu diberi pahala dua kali (karena beriman kepada Taurat dan Al-
Quran) disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan 
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dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Kami 
berikan kepada mereka. (QS Al-Qashash [28]: 52-54)

Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk 
(kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka 
berlaku adil menjalankan keadilan. (QS Al-A’râf [7]: 159)

Sifat-sifat yang diterangkan di atas terdapat pada sebagian kecil 
dari kaum Yahudi, seperti Abdullah Ibnu Salam dan teman-temannya dari 
pendeta Yahudi yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Adapun dari 
kalangan Nasrani, maka jumlah mereka cukup banyak yang mendapat 
hidayah dan taat kepada kebenaran. Ini sesuai dengan firman-Nya,

(82) Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya 
terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan 
orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling 
dekat persahabatannya de ngan orang-orang yang beriman ialah orang-
orang yang berkata, “Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani.” Yang 
demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para 
rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri; (83) Dan apabila 
mereka mendengarkan apa (Al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul 
(Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan 
kebenaran yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri), se-
raya berkata, “Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama 
orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al-Quran dan kenabian 
Mu hammad); (84) Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah 
dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat 
ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang 
saleh?”; (85) Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan 
yang telah me reka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan (bagi) orang-
orang yang berbuat kebaikan. (QS Al-Mâ`idah [5]: 82-85)

Allah Swt mengakhiri surah ini dengan menyampaikan wasiat 
kepada orang-orang yang beriman, apabila mereka mengamalkannya, 
maka mereka berhak dikabulkan doanya dan diberi pertolongan di dunia, 
dan dibalas dengan pahala yang baik di akhirat, dengan firman-Nya di 
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bawah ini:

                          

        

Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS Âli ’Imrân [3]: 200)

Menurut Al-Zuhaili (IV, t.t.: 216), wasiat Allah Swt kepada kaum 
Mukminin itu terdiri atas:

Bersabar melaksanakan tugas-tugas keagamaan, seperti salat lima 
waktu, sabar menghadapi musibah dan pelbagai kesulitan hidup, seperti 
penyakit, kemiskinan, dan rasa takut. 

Bersabar menghadapi musuh dan mengungguli mereka dalam 
bertahan menanggung kesulitan, hal-hal yang tidak disukai, dan bertahan 
menghadapi kesulitan jiwa dan keinginan. Berjaga-jaga di tempat-tempat 
yang diduga datangnya musuh dan di masjid-masjid, di tempat tempat 
persiapan untuk berjihad di batas-batas yang dekat dengan musuh. 
Sahal Ibnu Saad Al-Saidi meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, 
Menambatkan kuda selama sehari dalam rangka jihad fi sabilillah adalah 
lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. (HR Al-Bukhari). Hadis lain 
diriwayatkan Muslim dari Salman, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
Saw bersabda, Menambatkan tali kuda sehari dan semalam (di jalan Allah) 
adalah lebih baik daripada saum satu bulan dan salat malamnya. Apabila 
ia meninggal dunia (gugur), maka amalnya akan diberlakukan seperti apa 
yang telah dikerjakannya. Diberlakukan pula pahala rezeki atasnya; dan 
diamankan dari godaan setan. 

Bertakwa kepada Allah Swt, takut kepada-Nya, menghindari azab-
Nya, dan selalu waspada terhadap-Nya, baik dalam keadaan rahasia 
maupun terbuka, serta menjalankan perintah-perintah dan menjauhi 
larang-larangan-Nya.

Apabila wasiat itu dilaksanakan dengan baik, maka mereka akan 
sampai kepada kebahagiaan, mencapai cita-cita, dan selamat di dunia dan 
di akhirat.

Hikmah dan Pesan

Atas dasar uraian di atas, kiranya kita dapat mengambil hikmah dan 
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pesan sebagai berikut:
(1) Umat Islam jangan tertipu dengan kesejahteraan dan kesenangan 

hidup orang-orang kafir  di dunia. Sebab, semua hal di atas akan 
hilang dan musnah, dan azab Jahanam sangat dekat dengan 
mereka. Sedangkan balasan bagi orang Mukmin adalah kekal dan 
lebih baik, berupa kenikmatan akhirat.

(2) Orang-orang kafir yang diberi nikmat oleh Allah Swt, padahal 
mereka terus saja berbuat maksiat, maka pembiaran mereka dalam 
kekafirannya itu disebut istidrâj.

(3) Bagi orang-orang yang bertakwa disediakan pahala yang baik, yaitu 
hidup kekal di dalam surga yang luas dan lapang.

(4) Keberanian sebagian Ahli Kitab untuk beriman kepada Al-Quran 
merupakan lanjutan iman kepada kitab-kitab suci mereka yang lalu. 
Pahala mereka itu lebih baik dan lebih kekal bagi mereka.

(5) Umat Islam diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan 
ketaatan; sabar menghadapi musuh, diri sendiri, dan hawa nafsu; 
menambatkan kuda untuk berjaga-jaga dari serangan musuh; takwa 
kepada Allah merupakan jalan kemenangan di dunia dan kebahagiaan 
di akhirat; juga selamat dari azab Allah dan kemenangan di akhirat 
dengan memeroleh segala kenikmatan-Nya. 

***
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ءسورة  س ٓا  ل

Al-Nisâ

Nama Surah

Surah Al-Nisâ` adalah surah keempat dari Al-Quran, terdiri atas 176 
ayat, dan diturunkan setelah Surah Al-Mumtahanah. 

Surah ini dinamakan Surah Al-Nisâ` karena banyak mengandung 
hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita. Surah ini juga dinamakan 
Surah Al-Nisâ` Al-Kubrâ, karena jumlah ayatnya yang banyak dan 
berbicara panjang-lebar tentang hukum-hukum kewanitaan dan keluarga. 
Sedangkan Surah Al-Thalâq dinamakan Surah Al-Nisâ` Al-Qushrâ, karena 
Surah Al-Thalâq ini jauh lebih pendek dari pada Surah Al-Nisâ`. 

Siti Aisyah ra  berkata, “Aku senantiasa menemani Rasulullah Saw 
selama Surah Al-Nisâ` itu diturunkan” (HR Al-Bukhari). Kehidupan rumah 
tangga Siti Aisyah ra bersama Rasulullah Saw berawal sejak tahun pertama 
Hijrah. Riwayat di atas mengisyaratkan bahwa Siti Aisyah mengerti 
kandungan Surah Al-Nisâ`, karena kebersamaannya dengan Rasulullah 
Saw pada saat surah tersebut diturunkan ayat demi ayat.

Surah Al-Nisâ` ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniyyah. 
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Namun, ayat pertamanya diturunkan di Mekah, pada saat Fathu Makkah, 
masa pemerintahan Utsman Ibnu Thalhah Al-Hajabu. Ayatnya ialah, Inna 
l-lâha ya`murukum an tu`addu l-amânâti ilâ ahlihâ (QS Al-Nisâ` [4]: 58), 
yang  penjelasannya akan diungkap kemudian.

Al-Naqqasy berpendapat, ayat tersebut konon diturunkan ketika 
Nabi Muhammad Saw hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan sebagian 
ulama berpendapat, pada firman Allah Swt, yâ ayyuha l-nnâs, jika dilihat 
berdasarkan ciri-ciri tempat/realitas diturunkannya, maka ayat tersebut 
termasuk ke dalam kelompok ayat Makkiyyah. Ini pendapat yang disetujui 
Alqamah dan yang lainnya. 

Ayat yâ ayyuha l-nnâs seolah-olah mencerminkan awal surah 
Makkiyyah. Akan tetapi, jika melihatnya dari sisi ayat atau surah yang 
diturunkan setelah Nabi Saw hijrah, maka Surah Al-Nisâ` termasuk ke 
dalam surah/ayat Madaniyyah. Sementara itu, Al-Nuhas memandang surah 
ini sebagai surah Makkiyyah.

Menurut  Al-Qurthubi (III, t.t.: 1315),  pendapat yang benar adalah 
pendapat yang pertama. Di dalam Shahîh Al-Bukhârî, yang bersumber 
dari  Siti Aisyah ra, menyatakan, “Tidaklah Surah Al-Nisâ` ini diturunkan, 
melainkan aku selalu berada di samping Rasulullah Saw.” Ini jelas, dan tidak 
ada pertentangan di antara para ulama bahwa surah ini turun di Madinah 
ketika Nabi Muhammad Saw hidup berkeluarga bersama Siti Aisyah. Siapa 
pun meneliti hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, niscaya akan 
mengetahui surah ini termasuk Madaniyyah. Tidak ada keraguan. 

Adapun pendapat ayat yâ ayyuha l-nnâs adalah surah/ayat 
Makkiyyah, sebagaimana tempat diturunkannya ayat tersebut, hal itu 
bukan merupakan  pendapat yang benar. Sebab, sebagaimana diketahui 
dan disepakati bahwa Surah Al-Baqarah merupakan surah Madaniyyah, 
walaupun di dalamnya terdapat firman Allah Swt  yang berbunyi  yâ ayyuha 
l-nnâs, dalam dua tempat. 

Wa l-lâhu a’lam.

Surah Al-Nisâ` dan Keutamaannya

Abdurrahman Ibnu Abdullah Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah Saw 
bersabda, “Sesungguhnya, di dalam Surah Al-Nisâ` ini terdapat 5 (lima) 
ayat yang lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya, yaitu: 

Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah  
(QS Al-Nisâ  ̀[4]: 40); Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-



Surah Al-Nisâ`  (4) 1 255

dosa yang dilarang mengerjakannya. (QS Al-Nisâ  ̀[4]: 31); Sesungguhnya 
Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena menyekutukan-Nya (syirik), 
dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang 
Dia kehendaki-Nya (QS Al-Nisâ` [4]: 48); Dan sungguh, sekiranya mereka 
setelah menzalimi dirinya datang kepadamu. (QS Al-Nisâ` [4]: 64); Dan 
barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia 
memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Nisâ` [4]: 110)

Al-Hakim mengatakan, sanad hadis ini sahih jika Abdurrahman 
mendengar dari ayahnya. Tetapi, hal itu diperselisihkan ulama. Ini 
ditegaskan oleh riwayat Abdurrazaaq dan Ibnu Jarir Al-Thabari, dari Ibnu 
Mas'ud, dengan ungkapan yang hampir berdekatan.

Hubungan antara Surah Al-Nisâ` dan Surah Âli ‘Imrân

Terdapat beberapa kemiripan dan keterkaitan yang menghubungkan 
kedua surah ini, antara lain:
(1) Surah Âli ‘Imrân diakhiri dengan perintah kepada orang-orang 

beriman agar senantiasa bertakwa. Adapun perintah takwa kepada 
seluruh manusia  pada Surah Al-Nisâ` terdapat di awal surah.

(2) Firman Allah Swt, Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua 
golongan dalam (menghadapi) orang-orang munak, QS Al-Nisâ` 
[4]: 88). Ayat tersebut turun berkaitan dengan peristiwa perang 
Uhud, yang telah Allah Swt jelaskan dalam 60 ayat di Surah Âli 
‘Imrân.

(3) Dalam QS Al-Nisâ` (4): 104, Allah Swt berfirman, janganlah kamu 
berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Ayat itu turun 
berkaitan dengan perang Uhud, saat kaum Muslimin berada di suatu 
tempat bernama Hamra’ Al-Asad. Dan dalam Surah Âli 'Imran, ayat 
172 hingga 175, Allah Swt  menjelaskan peristiwa itu dalam firman-
Nya, (yaitu) orang-orang yang menaati (perintah) Allah dan Rasul 
setelah mereka mendapat luka (dalam Perang Uhud). (QS Âli ’Imrân 
[3]: 172)

Tema Pokok Surah Al-Nisâ`

Surah Al-Nisâ` ini berbicara tentang hukum-hukum keluarga dalam 
lingkup kecil (keluarga/rumah tangga) dan keluarga dalam bentuk yang 
lebih besar (masyarakat Muslim) ketika berinteraksi dengan masyarakat 
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serta manusia pada umumnya. Surah Al-Nisâ` menerangkan tentang asal 
muasal manusia yang berasal dari diri yang satu. Kemudian Allah Swt 
memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada-Nya sebagai kontrol 
terhadap hubungan masyarakat tersebut.

Surah ini berbicara panjang lebar mengenai: (1) hukum wanita, 
baik keadaan dan peranannya sebagai anak perempuan maupun sebagai 
istri; (2) menjelaskan tentang kelayakan wanita dalam mengatur urusan 
keuangan dan kemandiriannya dari laki-laki, meskipun laki-laki tersebut 
adalah suaminya; (3) menerangkan pula tentang hak-hak istri dalam 
keluarga berupa mahar (maskawin), nafkah, membina hubungan serta 
pergaulan yang baik; dan (4) tentang bagian warisan yang ia peroleh dari 
ayah maupun suaminya. 

Surah ini juga menjelaskan: (1) tentang hukum-hukum pernikahan 
dan kesucian ikatan pernikahan tersebut; (2) hubungan kerabat berdasarkan 
mahram dan pernikahan; (3) tata-cara penyelesaian perselisihan dan 
konflik antara suami dan istri; (4) perintah untuk menjaga akad pernikahan; 
(5) faktor-faktor kepemimpinan laki-laki yang bukan berdasar kekuasaan 
sewenang-wenang; namun merupakan jaminan, tanggung jawab, dan 
keteladanan yang dapat memermudah segala urusan keluarga dalam 
lingkup yang kecil.

Surah Al-Nisâ` ini menerangkan tentang parameter atau tolok ukur 
hubungan intramasyarakat, antarkelompok masyarakat, serta hubungan 
antarnegara. Hubungan tersebut haruslah berdasarkan atas semangat 
saling menasihati, saling mendukung, toleransi, saling mengasihi, dan 
tolong-menolong untuk memerkuat kepribadian suatu bangsa. 

Surah Al-Nisâ` membicarakan tentang pondasi-pondasi akhlak dan 
hubungan internasional, hukum-hukum yang berlaku dalam kondisi aman 
dan perang, mencakup sanggahan-sanggahan terhadap Ahli Kitab, disertai 
sikap yang tegas terhadap kaum munafik. 

Semua itu bertujuan untuk membangun masyarakat yang baik 
dan utama di negara Islam (dâru l-islâm) dan membersihkannya dari 
kesesatan dan penyimpangan akidah, berupa keyakinan trinitas kaum 
Nasrani yang jauh dari argumen akal yang memuaskan dan hati yang 
jernih. Sebagaimana firman Allah Swt, Dan janganlah kamu mengatakan, 
“(Tuhan itu) tiga,” berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. 
Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa. (QS Al-Nisâ` [4]: 171)

Al-Maraghi (IV, t.t.: 173) mengelompokkan pembahasan  surah ini 



Surah Al-Nisâ`  (4) 1 257

ke dalam  delapan tema besar, yaitu:
(1) Perintah bertakwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi 

dan terang-terangan.
(2) Mengingatkan mereka yang diseru dalam surah ini, bahwa mereka 

bersumber/berasal dari diri yang satu (spesies yang sama).
(3) Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekerabatan dan perkawinan.
(4) Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan 

pewarisan.
(5) Hukum-hukum yang berkaitan dengan peperangan.
(6) Beberapa argumentasi/hujjah dan sanggahan terhadap Ahli Kitab
(7) Sebagian kisah-kisah tentang orang-orang munafik,  
(8) Pembicaraan tentang Ahli Kitab hingga tiga ayat terakhir dari surah 

ini.
***
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Kesatuan Asal Manusia, Hubungan Suami Istri, dan Ikatan 
Keluarga (Ayat 1-6)

 
         

                           

                               

                             

                                  

                                

                                

                                   

                                

                                 

                                

                                    
                              

                            

(1) Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
ka mu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
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laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu; 
(2) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta 
mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan 
janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.15 Sungguh, 
(tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar; (3) 
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.16 Tetapi jika 
kamu khawatir ti dak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang 
saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 
lebih dekat agar ka mu tidak berbuat zalim; (4) Dan berikanlah maskawin 
(mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang 
penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu 
sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan 
nikmatilah pemberian itu dengan senang hati; (5) Dan janganlah kamu 
serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka 
yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok 
kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik; (6) Dan ujilah anak-
anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu 
memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah 
kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang 
siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan 
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka 
bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila 
kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu 
adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS Al-Nisâ` 
[4]: 1-6)

Penjelasan Ayat
 

                      .... 
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Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
ka mu dari diri yang satu.... (QS Al-Nisâ` [4]: 1)

Allah Swt memerintahkan manusia bertakwa kepada-Nya, dengan 
menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam 
beribadah kepada-Nya, tidak menjadikan serikat bagi-Nya. Di samping itu, 
menunaikan segala hak-hak hamba-Nya.

Perintah takwa ini ditegaskan kembali dengan membangkitkan 
semangat menjalankan rubûbiyyah-Nya kepada orang-orang yang diserunya 
bahwa Dia yang menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara mereka; 
dengan nikmat-nikmat-Nya dan limpahan kebaikan/ kemasalahatan 
untuk mereka. Lafadz Allah disebutkan-Nya lagi, dalam perintah kedua 
agar bertakwa, karena  lafadz Allah itu, lambang kemahaagungan dan 
kemahamuliaan. 

Perintah takwa ini ditegaskan secara berulang sebagai motivasi/
pendorong untuk menjalankannya: Pertama, sebagai pendorong/motivasi. 
Allah Swt menyuruh manusia agar bertakwa kepada-Nya, dengan 
menggunakan lafadz rabb/Tuhan yang menunjukkan akan pemeliharaan, 
pengawasan, dan perhatian-Nya, serta pemberian nikmat/kebaikan. 
Kedua, dalam rangka menakut-nakuti manusia. Allah Swt menggunakan 
lafadz “Allah” dalam perintah bertakwa kepada-Nya, yang mengisyaratkan 
kemuliaan dan keagungan-Nya. Ini selaras dengan firman Allah Swt, dan 
mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. (Al-Anbiyâ 
[21]: 90). Di samping penegasan lain, seperti pengawasan Allah Swt 
terhadap segala keadaaan dan perbuatan manusia, yang seyogianya dapat 
melahirkan ketakwaan dan kewaspadaan dari perbuatan maksiat, serta 
setiap perbuatan yang menyimpang dari perintah dan larangan-Nya

Allah Swt mengingatkan seluruh ciptaan-Nya: Dia-lah Sang 
Pencipta, dari diri yang satu (min nafsi wwâhidah). Mereka memiliki asal 
yang satu, satu species yang sama. Semua berasal dari Adam.  Sedangkan 
Adam (terbuat) dari tanah. Allah menciptakan pula dari diri yang satu 
itu pasangannya, Siti Hawa. Lalu, berkembangbiaklah, dari pernikahan 
keduanya, dengan keturunan (manusia) yang terdiri atas laki-laki dan 
perempuan. Dari keturunan itu, Allah Swt menjadikan ikatan keluarga 
yang berlandaskan kasih sayang, hubungan darah, persaudaraan, dan 
kekerabatan; yang membuat mereka tolong-menolong. 

Semua itu merupakan bukti kekuasaan Allah Swt, yang menuntut 
kita untuk bertakwa dan takut akan siksa-Nya yang pedih. Allah Swt 
memberi nikmat kekerabatan, yang mengundang kita mengenal kesetiaan 
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dan mewujudkan rasa syukur. Kekerabatan adalah tonggak dan ikatan rasa 
kasih sayang, yang melahirkan kebahagiaan dan kekuatan di masyarakat. 
Seseorang akan merasa senang di saat keluarganya senang. Sebaliknya, 
dia akan merasa sedih manakala keluarganya bersedih. Sebagaimana 
Rasulullah Saw bersabda, “Fathimah adalah darah dagingku, apa yang 
menyusahkannya juga menyusahkanku dan apa yang menggembirakannya 
juga menggembirakanku” (HR Ahmad dan Al-Hakim dari Al-Miswar).

Allah mengingatkan kesatuan asal manusia, guna menunjukkan 
keharusan menunaikan kewajiban dan menjaga batas-batas kemanusiaan 
tidak dilanggar. Sebab, sesama manusia adalah bersaudara, baik suka 
atau benci kepadanya. Persaudaraan sesama manusia menuntut kita 
untuk selalu berdamai dan tolong-menolong, menyingkirkan peperangan, 
permusuhan, dan tidak saling memutus tali silaturahim.

Menurut mayoritas/jumhur ulama, yang dimaksud dengan diri yang 
satu ini adalah Nabi Adam as, nenek moyang manusia. Namun, sebagian 
ulama berpendapat bahwa sebelum Nabi Adam as, terdapat “manusia” 
lain.  Ini jelas-jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran.

Al-Qaffal berkata, “Yang dimaksud adalah bahwa Dia Allah Swt 
menciptakan setiap kamu dari diri yang satu, dan menjadikan dari diri 
yang sama, pasangannya, yang mempunyai kesamaan sifat kemanusiaan. 
Atau, jika maksud seruan ini, ditujukan kepada bangsa Quraisy di masa 
Nabi Saw, yaitu keturunan Qushay, maka yang dimaksud dengan diri yang 
satu adalah Qushay” (Al-Maraghi, IV, t.t.: 175).

Sebahagian ulama berpendapat, Allah Swt menyamarkan persoalan 
diri yang satu ini sebagai bahan/asal penciptaan manusia, dan membiarkan 
para peneliti meneliti kesamaran/kemisteriusannya. Jika para peneliti 
menetapkan bahwa segala bentuk/kelompok manusia memiliki induk/
ayah, ketetapan itu tidak bertentangan dengan Kitab Suci kita. Tetapi, 
jelas bertentangan dengan “kitab Taurat” (versi mereka sendiri) yang 
menyebut, dan menetapkan, dengan sangat jelas bahwa Adam adalah 
abu l-basyar (ayah/bapak manusia). Akibatnya, sebagian orang membawa 
pendapat ini sebagai kritik tajam terhadap keabsahannya, baik dari segi 
sumber datangnya dari Allah Swt, maupun dari sisi kebenaran wahyu-Nya.  

Al-Ustadz Al-Imam (baca: Syekh Muhammad Abduh) berkata, 
“Secara tekstual, ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa yang 
dimaksud dengan diri yang satu adalah Adam as”  Hal ini disebabkan dua 
alasan: (1) Penelitian ilmiah dan sejarah membantah hal itu. (2) Allah 
Swt menyebut kata rijâlan katsîran (laki-laki dan wanita). Bukan menyebut 
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al-rijâl wa l-nnisâ`,  dengan menggunakan nakirah (tanpa imbuhan alîf 
lâm), yang menunjukkan keumuman kata tersebut. Namun demikian, di 
dalam Al-Quran tidak terdapat sesuatu yang menafikkan, atau sebaliknya 
yang menguatkan pendapat ini secara pasti, sehingga tidak membutuhkan 
takwil/tafsiran (lagi). 

Seruan Allah kepada seluruh manusia, dengan menggunakan kata-
kata “Hai anak Adam” (Yâ banî Âdam), tidak harus dipandang mencakup 
seluruh manusia, melainkan cukup kepada manusia yang ada pada saat 
ayat itu turun (Al-Maraghi, IV, t.t.: 175).

Selanjutnya, Allah menjelaskan tentang pasangan Adam as, sebagai 
berikut:

 
  ...      ....  

...dan (Allah) menciptakan pasangannya.... (QS Al-Nisâ` [4]: 1)

Maksud “pasangan/istri” ayat ini adalah Siti Hawa, yang Allah Swt 
ciptakan dari bahan diri yang satu, sama dengan Adam as. Orang-orang 
(Nasrani) berpendapat, Allah Swt menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk 
sebelah kiri dari Adam as. Penciptaan Siti Hawa itu terjadi ketika Adam as 
sedang tidur. Ini dijelaskan dalam pasal 2, Kitab Kejadian (Al-Maraghi, IV, 
t.t.: 176). Saat ia terbangun, menurut Al-Zuhaili (IV, t.t.: 223), Adam as 
melihat Siti Hawa di sampingnya, dan membuatnya heran. Ia pun berbuat 
baik kepada Siti Hawa, dan demikian sebaliknya. 

Rasulullah Saw bersabda, Nasihatilah wanita-wanita (istri-istri) 
itu dengan baik, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang 
rusuk, dan sungguh tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling 
atas. Jika kamu (memaksa untuk) meluruskannya, maka kamu akan 
mematahkannya. Tetapi, jika kamu membiarkannya, maka dia akan tetap 
bengkok selamanya (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Sebagian ulama, seperti Abu Muslim Al-Ashfahani, menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan diri yang satu  adalah jenis yang satu/sama 
dan memiliki watak yang satu atau sama. Dia membantah pandangan 
Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam as, dengan 
pertanyaan, “Apa gunanya Allah Swt menciptakan Siti Hawa dari tulang 
rusuk Adam. Dia Mahakuasa menciptakannya dari tanah, sebagaimana 
terjadi dalam penciptaan Adam as. “

Pendapat Abu Muslim ini berdasarkan firman Allah Swt, Dan di antara 
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tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan 
untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya. (QS Al-Rûm [30]: 21). Maksudnya, dari jenismu sendiri. 

Dan firman Allah Swt, Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada 
kaum yang buta huruf dari kalangan mereka. (QS Al-Jumu’ah [62]: 2). 
Maksudnya, dari jenis mereka sendiri. 

Dan firman-Nya, Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul 
dari kaummu sendiri. (QS Al-Taubah [9]: 128). 

Namun, pendapat itu disanggah oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim di atas. Adapun hikmahnya adalah untuk menampakkan kekuasaan 
Allah Swt yang sanggup menciptakan sesuatu yang hidup, dari yang hidup. 
Bukan melalui proses persalinan. Allah Swt Kuasa menciptakan sesuatu 
yang hidup dari benda mati (Al-Zuhaili, IV, t.t.: 224).

Pada penggalan ayat berikutnya, Allah Swt menjelaskan proses 
pengembangbiakkan manusia, dengan firman-Nya,

 
 ...             ....

... dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak .... (Al-Nisâ` [4]: 1)

Dari Adam as dan Hawa, Allah Swt mengembangbiakkan dua jenis 
manusia, laki-laki dan wanita, yang akan menempati dan memakmurkan 
bumi. Al-Maraghi (IV, t.t.: 177) menambahkan, semua silsilah manusia, 
turun-temurun berasal dan melalui proses kelahiran, dari pasangan Adam 
as dan Siti Hawa. Ini berbeda dengan proses penciptaan Adam as dan Siti 
Hawa,

 
...                   .... 

... dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.... (QS Al-Nisâ` [4]: 1)

Allah Swt menegaskan perintah bertakwa kepada-Nya, dengan 
menggunakan nama-Nya untuk saling meminta antarsesama manusia di 
dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Saling meminta dengan menyebut 
nama Allah tersebut menunjukkan akan keimanan dan pengagungan-
Nya. Seperti perkataan seseorang kepada saudaranya, karena Allah, aku 
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memintamu untuk memenuhi kebutuhanku. Ucapan itu diungkapkan 
orang yang meminta bantuan, dengan harapan orang yang diminta mau 
memenuhi permintaannya. Orang yang berbuat demikian, berarti  telah 
bertakwa kepada Allah dan menghindari larangan-larangan-Nya.

Ayat ini juga menjelaskan bolehnya saling meminta dengan menyebut 
kata rahim, seperti ucapan seseorang: demi rahim, aku memintamu 
untuk melakukan hal ini. Ucapan seperti ini, tidak lain, bertujuan untuk 
memelas, dan memberikan penegasan, serta tidak termasuk kepada 
sumpah yang dilarang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim, Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa yang bersumpah, maka 
bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau sebaiknya diam. 

Sebagaimana takwa kepada Allah Swt itu diwajibkan, demikian juga 
menjaga silaturahim. Maka, sambunglah tali kekerabatan dengan  cinta 
dan perbuatan baik, serta janganlah memutuskan tali persaudaraan. 
Sebab, pemutusan tali silaturahim adalah sesuatu yang harus dihindari 
dan dijauhi. 

Seperti Al-Maraghi (IV, t.t.: 177) menafsirkan, jauhilah perbuatan 
yang berisi menyia-nyiakan hak kerabat, lalu sambunglah silaturahim 
dengan memberi kebajikan dan berbuat yang terbaik untuk kerabat, serta 
jangan sampai memutuskannya.

Yang dimaksud dengan rahim di sini adalah segala yang mencakup 
kerabat, tanpa membedakan antara mahram (orang yang haram untuk 
dinikahi), seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak 
ayah, maupun yang lainnya seperti anak laki-laki paman dari pihak ayah.

Kaum Muslimin sepakat bahwa menghubungkan silaturahim dan 
kekeluargaan itu wajib hukumnya, dan memutuskannya adalah haram. 

Diriwayatkan, Asma’ bertanya kepada Rasulullah Saw, Bolehkah aku 
menyambungkan tali silaturahim dengan ibuku?

Rasulullah Saw menjawab, Ya, sambungkanlah silaturahim dengan 
ibumu.

Dalam hadis ini Rasulullah Saw menyuruh Asma’ untuk 
menyambungkan tali silaturahim dengan ibunya, walaupun ia masih kafir 
dan musyrik. 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, Allah 
menciptakan makhluk-Nya. 

Ketika selesai menyempurnakannya, bangkitlah rahim dan berkata, 
ini tempat orang yang berlindung kepada Engkau dari pemutus rahim. 

Allah Swt menjawab, “Apakah engkau rida, (sekiranya) Aku sambung 
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orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu?”  
Rahim menjawab, “Ya, wahai Rabb.” 
Allah Swt menjawab, “Ya itulah tugas/bagianmu! ” (Muttafaq ‘alaîh)
Ayat di atas menunjukkan pentingnya ikatan kekerabatan 

dan persaudaraan serta menegaskan betapa tercelanya orang yang 
memutuskan ikatan tersebut, baik itu saudara dari pihak ayah maupun 
dari pihak ibu. Sebab, Allah Swt menyandingkan kata al-arhâm”, atau 
memelihara silaturahim dengan penyebutan nama-Nya, dan melarang dari 
memutuskan silaturahim. 

Allah Swt berfirman pada ayat lain, Maka apakah sekiranya kamu 
berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan 
hubungan kekeluargaan? (QS Muhammad [47]: 22). Dalam ayat tersebut 
Allah Swt menyejajarkan pemutusan hubungan silaturahim (kekeluargaan) 
dengan perbuatan merusak di muka bumi.

 
...             

…Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS Al-Nisâ` 
[4]: 1) 

Allah Swt menutup ayat ini dengan petunjuk-Nya bahwa Dia adalah 
yang Maha Melihat, Maha Menjaga, dan Maha Mengawasi setiap perbuatan 
dan keadaan, sehingga tidak akan mensyariatkan sesuatu melainkan untuk 
menjaga dan melindungi kita demi kemaslahatan kita, manusia. 

Pada semua itu, demikian Al-Maraghi (IV, t.t.: 178) mengomentari 
penggalan akhir dari  ayat ini, terdapat peringatan kepada kita agar selalu 
ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Sebab, barang siapa yang selalu 
merasa diawasi Allah Swt dalam setiap gerak langkah, dia pasti akan 
menjaga diri dari murka-Nya. Berusaha menjalankan batas-batas yang 
telah ditetapkan-Nya, tanpa melanggarnya sedikit pun.

Hikmah dan Pesan

Dari paparan ayat pertama ini, kita dapat menangkap hikmah dan 
pesan  sebagai berikut:
(1) Adanya kewajiban selalu bertakwa kepada Allah Swt dengan 

melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 
Perintah takwa ini ditegaskan secara berulang sebagai motivasi/
pendorong untuk menjalankannya. 
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(2) Asal-usul manusia dari sumber yang satu/sama, Adam as, nenek 
moyang manusia. Adam as berasal dari tanah. Inilah yang disebut 
nafsu wwâhidah, atau diri yang satu. Kesatuan asal manusia ini 
seyogianya menjadikan manusia sebagai satu keluarga besar, 
yang saling menyayangi, tolong-menolong, dan mencintai, dan 
bukan saling memusuhi dan menyerang, serta saling memutuskan 
silaturahim.

(3) Maksud dari diri yang satu adalah Adam as. Dan diri di sini  adalah 
totalitas jasad dan roh. Jasad berupa organ tubuh yang mempunyai 
tugas-tugas material. Sedangkan roh berupa jiwa yang mempunyai 
tugas immaterial, seperti berpikir, menghafal, dan kemampuan 
mengingat.

(4) Wanita adalah bagian dari laki-laki. Dari diri laki-laki itulah, wanita 
diciptakan. Keberadaan laki-laki dan perempuan menyempurnakan 
alam dunia. Kehadiran mereka merupakan sumber keberlangsungan 
(species) manusia.

(5) Dibolehkan saling meminta dengan menggunakan nama Allah Swt. 
Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Barang 
siapa yang meminta sesuatu dengan menggunakan nama Allah, 
maka berilah” (HR Ahmad  , Abu Daud, dan Al-Nasa`i). 

(6) Firman Allah Swt, Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasimu. (QS Al-Nisâ` [4]: 1) menunjukkan pengawasan 
Allah Swt dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. 
Ini merupakan perintah untuk senantiasa mawas diri dari murka-
Nya Yang Maha Menjaga lagi Maha Mengawasi. 

***
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Menjaga Harta Anak Yatim dan Larangan Memakannya dengan 
Cara yang Batil (Ayat 2)

 
                               

                  

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta 
mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan 
janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, 
(tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (Al-Nisâ` 
[4]: 2)

Latar dan Konteks

Muqatil dan Al-Kalby, dalam kitab Asbâbu l-nNuzûl, karya Al-Wahidi, 
yang dikutip Al-Zuhaili (IV, t.t.: 228), menjelaskan, ayat ini turun berkaitan 
dengan seorang laki-laki dari Bani Ghathafan. Dia mengelola harta yang 
banyak, milik seorang anak saudaranya yang menjadi yatim.  Ketika anak 
yatim itu mencapai usia balig, dia meminta harta yang dikelola pamannya 
itu. Namun, sang paman tidak mau memberikan harta tersebut. Akibatnya, 
mereka berdua mengadukan hal itu kepada Rasulullah Saw. Lalu turunlah 
ayat ini. 

Ketika mendengar ayat itu, sang paman berkata, “Kami menaati 
Allah dan Rasul-Nya, serta kami berlindung dari dosa besar.” 

Akhirnya, dia pun memberikan harta itu. 
Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa yang menjaga dirinya dari 

kekikiran dan mengembalikan hartanya kepada orang yang lebih berhak, 
maka dia telah mendapatkan surga.” 

Ketika pemuda itu memeroleh hartanya, dia menafkahkannya di 
jalan Allah. 

Rasulullah Saw bersabda, “Pahala telah ditetapkan, sedangkan dosa 
masih tersisa.” 

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, kami mengetahui bahwa 
pahalanya tetap, namun apakah maksud dari dosanya itu masih ada? 
Padahal pemuda itu telah menafkahkan hartanya di jalan Allah.” 

Rasulullah Saw menjawab, “Pahala telah ditetapkan bagi pemuda 
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itu, namun ayahnya yang berdosa (karena ia musyrik atau orang yang 
menserikatkan Allah).”

Penjelasan Ayat
 

              ...

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta 
mereka.... (QS Al-Nisâ` [4]: 2)

Kata yatîm secara umum berarti orang yang ayahnya telah meninggal 
dunia. Namun, secara syar’î dan adat kebiasaan, istilah yatim lebih khusus 
lagi digunakan bagi anak kecil yang ayahnya telah meninggal dunia. Ini 
berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Seorang anak tidak disebut yatim 
setelah anak itu mencapai usia balig” (HR Abu Daud).

Tinjauan lain tentang maksud dari ayat ini bukan berarti memberikan 
harta kepada anak yatim, sebagaimana tampak secara tekstual pada ayat 
wa âtu l-yatâmâ amwâlahum. Namun, memberikan harta setelah anak 
tersebut benar-benar mencapai usia balig. Pemberian harta, dalam ayat 
ini, merupakan kiasan yang berarti tidak mengusik harta tersebut atau 
menyalahgunakannya, dengan dalil firman Allah Swt, Dan ujilah anak-anak 
yatim itu (QS Al-Nisâ` [4]: 6). Artinya, para wali diimbau untuk menguji 
kelayakan anak yatim itu untuk menerima hartanya di saat mereka balig. 

Tegasnya, pada ayat ini terdapat anjuran dan dorongan untuk 
memberikan harta anak yatim ketika dia balig dan dewasa. Adapun firman 
Allah, Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta 
mereka (QS Al-Nisâ` [4]: 2), maksudnya adalah anjuran dan dorongan 
untuk menjaga dan memelihara harta anak yatim, serta memberikannya 
ketika mereka telah mencapi usia balig dan dewasa.

Yang lebih utama, ayat ini mengartikan (dengan makna  yang 
sebenarnya), menyerahkan harta secara langsung. Kata al-yatâmâ atau 
“anak-anak yatim” adalah istilah yang menunjukkan kepada usia mereka 
yang masih kecil, serta mengisyaratkan kewajiban penyerahan harta itu 
dengan cepat dan segera, karena anak yatim masih lemah dan polos serta 
memerlukan kasih sayang. Istilah yatim seolah berlaku, meski mereka 
sudah balig. Ungkapan seperti ini, dalam kajian usul fikih, dinamakan 
isyâratu l-nnash.

Dengan ayat ini, Allah Swt menyuruh para wali: untuk menyerahkan 
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harta anak yatim setelah benar-benar mencapai kedewasaannya/balig; 
melarang (para wali) memakan harta anak yatim itu secara batil; dan 
mencampuradukkan harta anak yatim dengan harta mereka. 

Khitâb atau khalayak sasaran dari ayat ini adalah para wali yang 
mengurus anak yatim selama harta itu berada di tangan mereka, dan 
di bawah asuhannya. Ini merupakan permulaan penjelasan tentang 
takwa: memelihara dan menjaga harta anak yatim yang lemah, setelah 
mengingatkan takwa kepada Allah Swt dengan cara memelihara hubungan 
silaturahim dan kerabat.  

Allah Swt melalui ayat ini, seolah berfirman kepada para wali anak 
yatim: Wahai para wali yang mengurus anak yatim, berikanlah harta-
harta anak yatim itu seluruhnya, setelah mereka mencapai usia balig, 
tanpa menguranginya sedikit pun. Penuhilah kebutuhan mereka dari harta 
mereka di waktu mereka masih kecil. Jangan mencampurkan harta mereka 
dengan harta kamu sekalian.

Menurut pendapat Abu Hanifah, yang dikutip Imam Al-Jashshash, 
Allah Swt menyebutkan secara mutlak dalam firman-Nya, Dan berikanlah 
kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka (QS Al-Nisâ` 
[4]: 2). Ini berarti adanya kewajiban para wali untuk menyerahkan harta 
anak yatim kepada pemiliknya. Akan tetapi,  pengamalan dan aplikasi 
ayat ini berlaku jika anak yatim itu sudah berusia dua puluh lima tahun, 
bagaimana pun kondisi mereka. Harta itu harus diberikan jika mereka 
telah mencapai usia 25 tahun, meski belum terlihat kecakapan dan 
kepandaiannya memelihara harta. 

Sebelum mencapai usia 25 tahun, harta itu belum boleh 
diserahkan kepada mereka kecuali jika tampak dan diketahui indikasi ciri 
kedewasaannya. Para ulama sepakat bahwa kecerdasan dan kepandaian 
dalam memelihara harta sebelum balig menjadi syarat wajib untuk 
penyerahan harta kepada anak yatim sebagai pemiliknya.

Abu Hanifah berargumen/beralasan, ketika seseorang telah 
mencapai usia balig, dia telah layak menjadi seorang yang mengambil 
peran dalam kehidupan atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Jika 
sudah layak menjadi orang yang dewasa (mengambil peran), maka 
bagaimana mungkin harta itu sah/boleh ditahan-tahan  dengan alasan 
statusnya masih yatim? Ibnu Al-’Arabi menyanggah pendapat Abu Hanifah 
ini, dengan alasan bahwa ukuran usia 25 tahun itu tidak berdasar. Apalagi 
Abu Hanifah membuat asumsi-asumsi dan parameter ukurannya tidak 
menggunakan analogi yang kuat. 
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Pemberian harta kepada anak yatim mempunyai dua cara: Pertama, 
memberikan atau memenuhi kebutuhan pangan dan sandangnya, 
selama anak itu ada dalam perwaliannya. Ini dikarenakan hanya itu yang 
mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak penuh untuk 
menggunakannya, seperti anak yatim atau safîh (yang tidak cerdas 
dalam menggunakan harta). Kedua, memberikan harta itu setelah teruji 
kemampuan dan kecerdasannya dalam mengelola harta. Apabila anak 
yatim itu telah diketahui kedewasaannya, menurut Al-Qurthubi, pada usia 
20 tahun, maka haram bagi walinya menguasai harta tersebut. Apabila itu 
terjadi, maka hal tersebut merupakan sebuah kemaksiatan. Imam Malik 
berpendapat, apabila anak yatim itu telah mencapai umur 15 tahun, maka 
berikanlah harta tersebut kepadanya secara keseluruhan, dalam kondisi 
bagaimanapun, karena anak tersebut sudah mulai beranjak dewasa.

Selanjutnya, Allah berfirman,
 

...            ....

... Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk....  (QS Al-
Nisâ` [4]: 2)

Allah Swt seakan berfirman, janganlah kalian mencampurkan harta 
mereka pada harta kalian. Maksudnya, menurut Al Maraghi (IV, t.t.: 179), 
janganlah para wali anak yatim mencampuradukkan sesuatu yang haram 
(harta anak yatim) dengan sesuatu yang halal (harta yang diperoleh para 
wali dari hasil usaha dalam mencari karunia Allah). 

Al-Qurthubi (IV, t.t.: 1321) menafsirkan firman Allah Swt Janganlah 
kamu menukar yang baik dengan yang buruk, sebagai berikut,  “Janganlah 
kalian menukarkan kambing yang gemuk milik seorang anak yatim dengan 
kambing yang kurus milik kamu. Tidak pula menukarkan uang dirham 
yang asli  dengan dirham yang palsu.” 

Pada zaman jahiliyah, lantaran tidak dibimbing agama, kaum 
jahiliyah tidak merasa berdosa ketika mengganggu harta anak yatim. 
Mereka mengambil yang bagus dan berkwalitas dari harta anak yatim, 
kemudian menukarkannya dengan harta-harta mereka yang usang lagi 
buruk. Mereka berdalih, nama suatu barang telah diganti nama barang 
yang sama (misal: kambing dengan kambing) dan modal diganti dengan 
modal lagi secara seimbang. 

Atas perbuatan itu, Allah Swt melarang perilaku yang semacam 
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itu. Ini merupakan pendapat Sa’id Ibnu Al-Musayyab, Al-Zuhri, Al-Suddi, 
dan Al-Dhahak dengan memerhatikan ayat secara lahiriahnya. Makna lain 
“janganlah kalian memakan harta anak yatim, karena itu haram dan buruk, 
sedangkan kamu sekalian meninggalkan yang baik, yaitu harta kamu 
sendiri yang sah/baik.”

Mujahid, Abu Saleh, dan ulama lainnya berpendapat, “janganlah 
kalian tergesa-gesa memakan harta yang buruk, yaitu hak milik anak yatim, 
dan biarkanlah harta mereka itu, karena kita semata-mata menunggu 
rezeki yang halal dari Allah.” 

Ibnu Zaid berpendapat, orang-orang jahiliyah memiliki tradisi untuk 
tidak memberikan warisan kepada istri, anak laki-laki, dan anak perempuan 
yang masih kecil. Mereka juga mengambil bagian terbesar dari harta 
warisan tersebut. Atha’ berkata, “Janganlah kalian mencari keuntungan 
dari harta anak yatim yang berada di bawah perwalian kalian, di saat 
mereka masih kecil.” Kedua pendapat ini di luar zahir/tekstual ayat.  

 
...               .... 

...dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.... (QS Al-
Nisâ` [4]: 2)

  Digunakannya istilah memakan di dalam ayat di atas, berarti 
mencakup segala transaksi atau penggunaan yang dapat merusak, 
memusnahkan, dan menghabiskan maupun yang memberikan manfaat. 
Sebab,  tujuan pokok dari transaksi tersebut tidak lain adalah untuk 
mencari makan (Al-Maraghi, IV, t.t.: 179) 

Adapun kata ilâ (kepada) dalam ayat ini bermakna ma’a (beserta), 
sebagaimana firman Allah Swt, Siapakah yang akan menjadi penolong-
penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” (QS Al-Shaff [61]: 14). 
Maksudnya, janganlah para wali yatim menambahkan dan mencampurkan 
harta anak yatim kepada harta mereka. Jika melakukan hal itu, maka itu 
berarti menukar sesuatu yang halal (harta kalian) dengan sesuatu yang 
haram (harta anak-anak yatim). 

Mujahid berpendapat, maksud ayat ini adalah larangan untuk 
mencampuradukkan harta anak yatim dengan harta para wali dalam 
pengeluaran nafkah. Orang-orang Arab tempo dulu suka mencampuradukkan 
pengeluaran hartanya dengan pengeluaran harta anak yatim. Kemudian 



272 Tafsir Juz IV

ayat ini dihapus (mansûkh) dengan firman-Nya, jika kamu mempergauli 
mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. (QS Al-Baqarah [2]: 
220) 

Kemudian Allah Swt menjelaskan alasan larangan-Nya itu dengan 
firman-Nya,

 
 ...            

...Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. 
(QS Al-Nisâ` [4]: 2)

Memakan (menggunakan) harta dengan cara demikian (yang 
salah dan diharamkan) merupakan dosa yang besar. Diriwayatkan bahwa 
sebagian wali anak yatim menukar kambing yang kurus milik mereka 
dengan kambing yang gemuk milik anak yatim. Mereka pun dilarang 
melakukan perbuatan tersebut.

Hikmah dan Pesan  

Dari paparan tafsir di atas, kiranya dapat ditarik beberapa hikmah 
dan pesan sebagai berikut:
(1) Ada kewajiban bagi para wali anak yatim untuk menyerahkan harta 

anak-anak yatim kepada pemiliknya ketika mereka sudah layak dan 
cakap dalam mengatur keuangan.

(2) Penyerahanan harta kepada mereka (anak yatim) yang berhak 
menerimanya tidak dilakukan dalam keadaan yatim/masih kecil, atau 
sebelum mencapai usia balig. Harta mereka hanya boleh diserahkan 
kepada mereka setelah mencapai balig atau dewasa. 

(3) Cara apa pun dalam penggunaan dan pemanfaatan harta anak 
yatim yang dapat merusak dan menghabiskannya, hukumnya haram 
dan termasuk dosa besar.  Terkecuali, jika ada kebutuhan yang 
mendesak atau situasi yang sulit. 

***
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Poligami dan Kewajiban Memberi Mahar (Ayat  3-4)
 

                             

                                
                                

                       

(3) Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir ti dak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang 
saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 
lebih dekat agar ka mu tidak berbuat zalim;  (4) Dan berikanlah maskawin 
(mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang 
penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu 
sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan 
nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS Al-Nisâ` [4]: 3-4)

Latar dan Konteks 

Ada dua latar belakang dari turunnya kedua ayat ini: Pertama, 
firman Allah jika kamu khawatir merupakan kalimat yang berbentuk syarat 
dan jawab syaratnya adalah maka nikahilah. Artinya,  apabila takut tidak 
mampu berlaku adil di dalam pemberian mahar dan nafkah kepada anak 
yatim yang akan dinikahi, maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu 
senangi atau yang lainnya. 

Beberapa ulama hadis, seperti Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa`i, Al-
Baihaqi, dan lainnya,  meriwayatkan hadis dari Urwah Ibnu Al-Zubair yang 
bertanya kepada bibinya, Siti Aisyah ra, tentang firman Allah Swt: Dan jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 
yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

Siti Aisyah ra menjawab, “Wahai anak saudara wanitaku, anak 
perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Ia mencampurkan 
hartanya dengan harta walinya. Si wali itu juga tertarik pada harta dan 
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terpesona akan kecantikannya. Kemudian si wali itu hendak menikahinya, 
namun tidak berlaku adil dalam memberikan maharnya. Ia mengurangi 
maharnya, atau memberikan mahar yang tidak sesuai dengan kebiasaan 
yang berlaku (lebih rendah dari mahar yang diterima gadis lainya). Karena 
itu, Allah Swt melarang mereka melakukan hal tersebut, menyuruh 
menikahi wanita-wanita lain (bukan anak yatim asuhannya) yang disukai, 
baik itu dua, tiga, hingga empat” (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 1322; Al-Zuhaili, IV, 
t.t.:  233).

Sa’id Ibnu Jabir, Qatadah, Al-Rabi’, Al-Dhahak, dan Al-Suddi 
menjelaskan, pada masa jahiliyah, orang-orang (termasuk wali anak yatim) 
melakukan dosa dalam soal pengurusan harta anak-anak perempuan 
yatim, dan membayar dengan rendah atau murah dalam urusan maharnya. 
Mereka juga menikahi siapa pun yang diinginkan. Mereka boleh jadi 
berlaku adil terhadap para wanita itu, ataupun sebaliknya. Ketika mereka 
bertanya tentang anak-anak yatim, maka turunlah ayat-ayat tentang anak-
anak yatim ini, di antaranya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim 
(yang sudah dewasa) harta mereka.  (QS Al-Nisâ` [4]: 2). Dan, kemudian 
ayat Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya). (Al-Nisâ` [4]: 
3). Maksudnya, sebagaimana kekhawatiran tidak mampu berbuat adil 
kepada anak-anak yatim, maka khawatir pula untuk tidak dapat berbuat 
adil terhadap para wanita. Oleh karena itu, janganlah menikahi banyak 
wanita itu di luar batas kemampuan untuk memenuhi hak-hak mereka.  Ini 
disebabkan keadaan wanita-wanita dan anak perempuan yatim itu hampir 
sama dalam kelemahannya. Kedua, firman Allah Swt, Dan berikanlah 
maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi)  (QS Al-Nisâ` 
[4]: 4) memiliki latar belakang berikut ini. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan 
dari Abu Saleh: Dahulu jika seorang ayah menikahkan putrinya, maka ia 
mengambil mahar dan tidak menyerahkannya kepada pemiliknya. Atas 
kejadian/kebiasaan itu,  Allah melarang hal tersebut dalam firman-Nya, 
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. (QS Al-Nisâ` [4]: 4)

Penjelasan Ayat
 

                             

        ....   
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Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. (QS Al-Nisâ` 
[4]: 3) 

Tema ayat ini dibatasi latar belakang turunnya tentang soal hukum 
menikahi wanita-wanita yang sudah dewasa (balig) namun bukan yatim. 
Jika terdapat anak yatim dalam pengasuhan seorang wali yatim, lalu 
ia takut tidak dapat memberikan mahar yang layak dan sesuai, maka 
hendaknya ia mencari wanita lain untuk dinikahinya. Ia hendaklah berlaku 
adil dan tidak berbuat zalim terhadap para wanita yang bukan anak yatim. 

Jumlah wanita yang bukan yatim banyak, sementara Allah Swt tidak 
akan mempersulitnya.  Adapun berlaku adil di antara para istri dan larangan 
berbuat zalim kepada mereka di saat berpoligami, Allah menurunkan 
firman-Nya, Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) 
harta mereka. (QS Al-Nisâ` [4]: 2). Para wali/pengampu melakukan dosa/
kesalahan dalam mengurus anak-anak yatim. Mereka tidak segan berbuat 
dosa, tidak berlaku adil terhadap hak-hak para istrinya. Di mana, saat 
itu, seorang lelaki menikahi sepuluh orang wanita, dan dia tidak mampu 
berbuat adil. Kepada mereka dihimbau. ”Jika kamu khawatir tidak berlaku 
adil dalam urusan hak-hak anak-anak yatim, sehingga berbuat dosa, maka 
takutlah untuk tidak berlaku adil kepada istri-istrinya, dan perkecillah 
jumlahnya.” 

 Al-Khaûf dalam ayat ini, berarti al-’ilmu atau “mengetahui”. 
Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan bahwa yang diketahui itu 
cukup dikhawatirkan dan membahayakan.  Ayat tersebut menerangkan 
bahwa jika para wali itu mengetahui bahwa berbuat zalim terhadap anak-
anak perempuan yatim, dengan cara memberi mahar yang tidak sesuai, 
dan juga memakan harta-harta mereka dengan cara yang batil, maka 
nikahilah wanita-wanita selain anak-anak perempuan yatim itu. Mereka 
boleh menikahi seorang wanita, dua, tiga, hingga empat orang, selama  
mampu berbuat adil terhadap mereka. Batasan untuk menikahi hingga 
empat orang wanita merupakan batas maksimal yang memungkinkan bagi 
lelaki berbuat adil kepada empat istirnya itu.

Firman Allah, Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), bukan 
berarti, bagi lelaki yang tidak merasa takut berlaku adil, diperbolehkan 
menikahi lebih dari satu orang: yakni dua, tiga, atau empat. Ayat ini bukan 
hanya diturunkan untuk lelaki yang takut tidak dapat berlaku adil, tetapi 
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menyangkut bagi seluruh kaum laki-laki secara umum (Al-Qurthubi, IV, 
t.t.: 1323). 

Perintah Allah Swt dalam firman-Nya,  maka nikahilah perempuan 
(lain) (QS Al-Nisâ` [4]: 3), menunjukkan ibahah atau kebolehan, 
sebagaimana perintah-Nya: Dan makan minumlah (Al-Baqarah [2]: 187). 
Menurut pendapat lain, perintah ini menunjukkan wajibnya membatasi 
jumlah istri yang dinikahi, sebagaimana dalam firman Allah Swt: dua, tiga 
atau empat. (Al-Nisâ` [4]: 3).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ayat ini merupakan 
pembolehan menikahi perempuan yatim yang belum balig. Ayat ini berlaku 
bagi anak perempuan yatim yang belum balig. Adapun anak perempuan 
yatim yang telah mencapai kedewasaan atau balig, maka dia adalah wanita 
seutuhnya, bukan lagi anak yatim. Dalil yang dijadikan landasan, sekiranya 
seorang laki-laki ingin menikahi wanita yang telah balig, maka ia tidak 
boleh mengurangi mahar yang layak diterimanya. Sebab, perempuan itu 
boleh memilihnya. 

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Syafi’i, juga kalangan jumhûr 
ulamâ berpendapat, menikahkan anak perempuan yatim yang belum balig 
tidak boleh dilakukan, kecuali sudah mencapai derajat balig. Sebagaimana 
firman Allah Swt, Wa yastaftûnaka  l-nnisâ`…. (QS Al-Nisâ` [4]: 127), 
kata-kata  nisâ` adalah sebutan bagi wanita yang sudah dewasa atau 
balig. Ini seperti kata rijâl, laki-laki dewasa, bukan menunjukkan anak laki-
laki yang masih kecil. Begitu juga kata nisâ`, dan kata mar`ah, itu tidak 
dimaksudkan  wanita yang masih di bawah umur (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 
1323).

 Allah berfirman: dua, tiga atau empat  (QS Al-Nisâ` [4]: 3). 
Maksud dari ayat ini adalah boleh bagi setiap lelaki untuk menikah  
dengan bilangan-bilangan tersebut, yaitu dua, tiga, atau empat. Allah Swt 
menegaskan pentingnya berlaku adil dalam berpoligami.

Perlu diketahui bahwa bilangan dua, tiga, dan empat ini bukan 
berarti menunjukkan kebolehan menikahi wanita sampai sembilan orang, 
sebagaimana yang dipahami sebagian orang tentang ayat dan hadis 
tersebut. Seperti yang disampaikan orang-orang terdahulu, mereka 
berpendapat bahwa kata wâ adalah penjumlah. Argumentasi mereka 
adalah  Nabi Saw pun menikahi sembilan wanita, dan itu dilakukan 
dalam satu masa.  Ini menunjukkan akan ketidakmengertian dan salah 
pemahaman. 

Pendapat seperti ini sama dengan ajaran yang terdapat dalam 
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literatur-literatur mazhab Zhahiriyah. Mereka mengartikan kata-kata 
matsnâ (dua-dua) seperti itsnaîn (dua), dan juga tsulasâ` (tiga-tiga) 
seperti tsalâtsah (tiga), dan rubâ’ (empat-empat) seperti arba’ah (empat). 
Zhahiriyah berpendapat lebih buruk lagi, mereka membolehkan menikahi 
wanita sampai dengan delapan belas orang sekaligus. Mereka berpendapat 
bahwa adil di dalam ayat ini menunjukkan kebolehan mengulang. Dan 
wa, menurut pendapat mereka, adalah penjumlah. Dengan artian bahwa 
matsnâ, menurut mereka, adalah dua ditambah dua, begitu juga tsulasâ` 
dan rubâ’. Semuanya ini adalah ketidakpahaman maksud dari kandungan 
ayat tersebut. Dan juga menentang ijmak (kesepakatan ulama dan umat), 
karena belum ditemukan satu orang pun dari para sahabat, dan juga 
tabi’in, yang menikahi/beristri dalam satu kesempatan lebih dari empat 
orang. 

Imam Malik meriwayatkan dalam Sunan-nya bahwa Nabi Muhammad 
Saw bersabda kepada Al-Ghailani Ibnu Umayyah Al-Tsaqafi ketika dia 
masuk Islam dan memiliki sepuluh orang istri, Pilih olehmu empat di antara 
istri-istrimu itu dan ceraikan sisanya  (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 1325-1326).

Bagaimana kalau seorang laki-laki menikahi lima orang wanita?
Ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat 

bahwa laki-laki yang menikah/beristri lebih dari empat orang istri, apabila 
dia mengetahui  aturan-aturan tentang berpoligami, harus dihukum 
dengan hukum hadd. 

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Abu Tsaur. Menurut Al-
Zuhri, laki-laki itu harus dihukum rajam apabila mengetahui aturan-aturan 
berpoligami. Tetapi apabila dia tidak mengetahui aturan-aturan berpoligami 
tersebut, maka yang bersangkutan hanya dihukum dengan hukuman yang 
lebih ringan daripada kedua hukuman di atas, yaitu dihukum cambuk. 
Maharnya menjadi milik si wanita, hubungan perkawinannya diputuskan, 
dan tidak dibolehkan menikah lagi dengan mantan istri kelimanya selama-
lamanya. 

Apabila berpoligami dengan lima orang istri saja sedemikian keras 
hukumannya, menurut para ulama, maka bagaimana pula dengan orang 
yang menikah dengan enam, tujuh (orang istri), dan seterusnya?

 
 ...                          
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... Tetapi jika kamu khawatir ti dak akan mampu berlaku adil, maka 
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. 
Yang demikian itu lebih dekat agar ka mu tidak berbuat zalim.  (QS Al-Nisâ` 
[4]: 3)

Allah berfirman, Tetapi jika kamu khawatir ti dak akan mampu berlaku 
adil, terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) 
(QS Al-Nisâ` [4]: 3),  yakni jika kalian takut tidak dapat berlaku adil 
dalam berpoligami, maka nikahilah seorang wanita saja. Poligami hanya 
dibolehkan bagi lelaki yang yakin dirinya dapat berlaku adil, sebagaimana 
ditegaskan firman-Nya, Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara 
istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, (QS Al-
Nisâ` [4]: 129). 

Adil dalam ayat ini berarti kecenderungan dan ketertarikan hati. 
Sedangkan jika takut tidak dapat berlaku adil, termasuk prasangka dan 
ragu-ragu dalam berpoligami, maka nikahilah satu wanita saja. Tindakan 
itu lebih mendekati adil, tidak berbuat curang dan zalim. 

Menurut Imam Al-Syafi’i, maksud firman Allah Swt Yang demikian 
itu lebih dekat agar ka mu tidak berbuat zalim. (QS Al-Nisâ` [4]: 3), adalah 
supaya tidak banyak beban tanggungan. Menurut Al-Azhari dan Al-Kisai, 
kata an lâ ta’ûlû berarti banyak keluarga.

Zabur Ibnu Bakar menyampaikan riwayat dari Ibrahim Al-
Hizami, dari Muhammad Ibnu Mai’n Al-Ghifari. Seorang wanita atau istri 
datang menghadap kepada Khalifah Umar Ibnu Khaththab ra seraya 
berkata, “Wahai Amirulmukminin, suamiku berpuasa sepanjang siang 
dan mendirikan salat malam sepanjang malam. Tetapi, saya tidak suka 
berkeluh-kesah kepadanya, karena dia melaksanakan semua itu sebagai 
bukti ketaatan kepada Allah Swt.” 

Kemudian Umar berkata kepada wanita tersebut, “Betapa 
beruntungnya engkau mempunyai suami seperti itu.” 

Wanita itu mengulangi pernyataannya tadi. Khalifah Umar pun 
mengulangi jawaban yang sama. 

Ka’ab Ibnu  Al-Asadi yang berada pada saat itu ikut bicara, “Wahai 
Amirulmukminin, wanita ini datang kepadamu guna melaporkan suaminya 
tentang sebagian haknya sebagai istri yang tidak dipenuhi suaminya di 
tempat tidur.” 

Maka Umar berkata kepada Ka’ab, ”Karena kamu memahami 
perkataan wanita ini,  maka kamu selesaikanlah masalah keduanya 
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tersebut.” 
Ka’ab bertanya kepada wanita itu, ”Apakah kamu dapat menghadirkan 

suamimu kepadaku?” 
Datanglah wanita tersebut bersama suaminya kepada Ka’ab. 
Suami dan istri saling membela diri masing-masing dengan 

mengajukan alasannya masing-masing. 
Ka’ab berkata kepada sang suami, “Istri kamu telah datang dan 

melaporkan perbuatan kamu kepadaku.” 
Sang suami bertanya, “Apakah pengaduan itu soal makan dan 

minum?” 
Ka’ab menjelaskan, bukan soal kedua hal tadi. Kemudian Ka’ab 

menjelaskan kepada sang suami, “Sesungguhnya Allah Swt telah 
menghalalkan bagimu istri-istri kamu, baik dua, tiga, atau empat. Maka, 
(jika istrimu ada tiga), ada  tiga hari dan tiga malam menjadi hak istri-istri  
kamu. Malam-malam lainnya adalah waktu kamu untuk beribadah kepada 
Tuhanmu.” 

Atas keputusan Ka’ab itu, Umar berkomentar, ”Aku tidak tahu 
mana yang paling mengagumkanku dari tindakanmu, apakah lantaran 
pemahamanmu terhadap persoalan keduanya, atau karena kebijakan 
kamu dalam memutus perkaranya. Maka, berangkatlah kamu ke Basrah, 
karena aku telah mengangkatmu sebagai qâdhî (hakim) di sana.” 

Sementara menurut versi hadis, Anas Ibnu Malik meriwayatkan,  
Seorang istri datang menghadap  kepada Nabi Saw guna melaporkan 
perseteruannya dan kebenciannya kepada suaminya. Sang istri berkata,”Aku 
tidak pernah merasakan apa yang dirasakan wanita-wanita lain sebagai 
istri, karena suamiku berpuasa terus menerus sepanjang usianya.” 

Akhirnya, Rasulullah Saw  memutuskan perkara keduanya dengan 
sabdanya, “Satu hari waktu untukmu (istri), dan satu hari lainnya adalah 
waktu untuknya; satu hari merupakan waktu untuk ibadah, sedangkan 
satu hari lainnya menjadi milik istri.”  (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 1328). 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menjauhi kezaliman 
merupakan sebab disyariatkannya menikahi seorang wanita. Ayat ini juga 
mensyaratkan adil bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Keadilan di sini 
berupa baik secara materi, seperti pembagian waktu menginap di antara 
para istrinya, maupun dalam pemberian nafkah, antara lain: makanan, 
minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun adil secara non-materi 
berupa kecenderungan hati dan rasa cinta adalah sesuatu yang sangat 
tidak dituntut (diharuskan) dalam ayat tersebut, karena adil  yang bersifat 
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bukan materi benar-benar berada di luar batas kemampuan manusia. 
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw tentang Siti Aisyah, istri beliau, Ya 
Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki (kuasai), maka 
janganlah Engkau mencela dengan apa yang aku tidak menguasainya 
(memilikinya) (HR Abu Daud).

Sebagai penjelasan ayat di atas, Al-Maraghi (IV, t.t.: 181) 
menyimpulkan, sesungguhnya menjauhkan diri dari perbuatan keji adalah 
sebab utama disayriatkannya poligami. Di dalam syariat ini, terdapat 
isyarat tentang persyaratan adil, kewajiban memelihara keadilan tersebut, 
dan menunjukkan beratnya hal tersebut untuk dapat dilakukan dengan 
konsisten, sebagaimana firman Allah Swt, Dan kamu tidak akan dapat 
berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 
demikian, (QS Al-Nisâ` [4]: 129)

Keadilan yang dimaksud, demikian Al-Maraghi, adalah keadilan 
yang sesuai dengan kemampuan manusia, berupa adil dalam pemberian 
tempat tinggal, pakaian, makanan, dan sebagainya. Adapun yang berada 
di luar jangkauan dan kemampuannya, seperti kecenderungan hati kepada 
salah seorang istri-istri itu, suami tidak dibebani untuk berlaku adil dalam 
hal itu. Sebagaimana keadaan Rasulullah Saw, pada akhir kehidupannya, 
yang cenderung kepada ‘Aisyah ra dibanding kepada istri-istri yang lain. 
Walaupun demikian, beliau tidak mengkhususkan/ mengistimewakan Siti 
Aisyah ra atas istri-istri yang lainnya, kecuali setelah meminta izin dan 
mendapatkan kerelaan hati mereka. 

Beliau bersabda, Allâhumma inna hâdzâ qismî fîmâ amliku falâ 
tu`âkhidznî fîmâ lâ amliku; (Ya Allah, ini adalah pembagianku sesuai 
dengan yang aku kuasai/miliki, janganlah Engkau siksa aku karena sesuatu 
yang tidak aku kuasai/miliki). Ini dimaksudkan sebagai kecenderungan 
hati beliau kepada salah seorang istri-istri beliau. 

Telah jelas bagi kita bahwa syarat dibolehkannya berpoligami itu 
sangat ketat, bahkan super ketat. Hal ini termasuk ke dalam kategori 
darurat, hanya dibolehkan bagi seseorang yang betul-betul membutuhkan 
poligami, dengan persyaratan yang berat, yaitu harus menegakkan 
keadilan, ketentraman, dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa.

Menurut Al-Maraghi, sebagian orang berpendapat bahwa kerusakan 
yang terdapat dalam keluarga yang berpoligami disebabkan tidak dapat 
berjalannya aturan rumah tangga dengan baik.

Salah satu bahaya yang terjadi dalam rumah tangga adalah 
permusuhan antara anak dan saudara-saudara tirinya, yang memaksa 
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suami tidak memberikan hak mereka atas bujukan istri yang lebih 
dicintainya. Demikian halnya, suami lebih taat kepada istri yang lebih 
dia cintai daripada istri-istri yang lain, sehingga menimbulkan kerusakan 
dalam hubungan kekeluargaan. Hal itu dapat menimbulkan perbuatan 
keji lainnya, seperti pencurian, zina, berbohong, dan pembunuhan. Anak 
membunuh orangtuanya, atau sebaliknya, orangtua membunuh anaknya, 
istri membunuh suaminya atau sebaliknya, sebagaimana  kasus yang 
sering diajukan ke pengadilan. 

Oleh karena itu, para penegak hukum/hakim berkewajiban 
mengetahui bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan atas 
pengambilan kemaslahatan. Pokok ajaran agama adalah mencegah berbuat 
kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Para penegak hukum/
hakim mencari solusi atas keadaan ini, dengan menerapkan hukum yang 
dapat mengayomi dan mencegah kerusakan sesuai dengan kemampuan.

Tentang kewajiban suami memberi sesuatu kepada istrinya, 
selanjutnya Allah Swt berfirman pada penggalan ayat berikut:

 
              .... 

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian yang penuh kerelaan.... (QS Al-Nisâ` [4]: 4) 

 Dengan ayat ini, Allah Swt menyeru kepada para suami untuk 
memberi mahar/maskawin dengan kerelaan hati dan tidak menangguh-
nangguhkannya, sebagai simbol cinta antara suami-istri dan wujud kasih 
sayang, penghargaan kepada istrinya, serta bukti ikatan kekeluargaan 
yang kuat. 

Di masyarakat, terdapat tradisi yang berbeda dalam pemberian 
maskawin. Mereka merasa tidak cukup dengan mahar/maskawin atau 
pemberian yang ada, sehingga menyertakan pemberian lain berupa 
hidangan makanan, pakaian, perhiasan. Semua itu sebagai ungkapan 
penghargaan laki-laki kepada wanita yang akan menjadi istrinya dan 
menjadi pendamping hidupnya (Al-Maraghi, IV, t.t.: 184).

Menurut Ibnu Abbas, ayat 4 dari Surah Al-Nisâ` ini ditujukan 
kepada para suami, karena yang menjadi objek pembicaraan adalah para 
suami. Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij berkata, Allah 
menyuruh mereka (para suami) untuk  memberi mahar sebagai nihlah 
(pemberian yang khusus) kepada istri-istri mereka. Ini menunjukkan 
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keumuman pemberian mahar atau maskawin yang menjadi hak istri, baik 
perempuan itu gadis atau seorang janda. Ini merupakan pendapat jumhûr 
fuqahâ. Sedangkan Imam Malik melarang hal tersebut: apabila mahar 
diperuntukkan bagi seorang gadis atau perawan, dan diberikan kepada 
walinya, karena pada hakikatnya mahar tersebut adalah hak milik si istri. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa khitâb atau khalayak sasaran 
dari ayat ini adalah para wali, sebagaimana yang dikatakan Abu Saleh. 
Dahulu, para wali mengambil mahar, atau maskawin anak perempuannya. 
Hal ini dilarang, bahkan sebaliknya, mereka diperintah membayar mahar 
tersebut kepada anaknya. 

Maka, dengan turunnya ayat Wa âtu l-nnisâ`a shaduqâtihinna 
nihlah, menunjukkan wajibnya memberi mahar atau maskawin kepada 
wanita-wanita yang dinikahi. Ini merupakan hasil ijmak ulama dan tidak 
ada pertentangan di dalamnya, terkecuali yang diriwayatkan sebagian 
ulama dari Irak, yang berpendapat bahwa apabila seorang tuan menikahi 
budak perempuannya, maka tidak wajib baginya memberikan mahar atau 
maskawin, dan tidak juga sesuatu barang apa pun. Para ulama sepakat 
bahwa tidak ada batasan maksimal untuk mahar atau maskawin. Tetapi, 
mereka berselisih pendapat dalam batasan minimal tentang mahar itu, 
karena Allah Swt berfirman, Wa âtaitum ihdâhunna qinthâran (QS Al-Nisâ` 
[4]: 20), ... sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara 
mereka harta yang banyak….

Kata nihlah pada asalnya adalah pemberian, seperti seorang anak 
memberi sesuatu. Selain itu, kata nihlah berarti  pemberian yang bagus 
para suami kepada para istri, tanpa perselisihan. Menurut Qatadah, 
nihlah berarti fardu atau wajib. Sementara Ibnu Juraij dan Ibnu Zaid 
mengartikan nihlah sebagai kewajiban yang disebutkan jumlahnya. Abu 
Ubaid mengatakan bahwa nihlah itu harus berupa harga yang diketahui. 
Sedangkan Juraij berpendapat bahwa nihlah adalah keagamaan, atau 
millah (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 1330).

 ...                    

... Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
(maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah 
pemberian itu dengan senang hati. (QS Al-Nisâ` [4]: 4)

Para ulama bersepakat bahwa istri adalah pemilik hak mutlak mahar 
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atau maskawin, dan dapat digunakan untuk kepentingan diri pribadinya. 
Akan tetapi, jika istri merasa senang dan rela memberikan sebagian 
maskawin, maka suami boleh mengambil dan menggunakannya. Sang 
suami tidak perlu merasa berdosa dan segan, serta tidak ada kewajiban 
mengembalikan. Kecuali Syuraih. Ia  berpendapat bahwa  suami harus 
mengembalikan maskawin kepada  istrinya, dengan argumen  firman 
Allah Swt,  fain thibna lakum ‘an syai`in minhu nafsan…. (Kemudian, jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan 
senang hati.…), dan apabila apa yang diberikan kepada suaminya tersebut 
dituntut atau diminta kembali oleh istrinya, maka itu berarti istri belum 
senang hati memberikannya.  

Menurut Ibnu Al-Arabi, tindakan seperti itu  merupakan sebuah 
kebatilan. Oleh karena itu, suami tidak boleh menggunakan sebagian harta 
istrinya kecuali istrinya rela dan senang hati. Namun, jika istrinya berat 
hati, gelisah, khawatir, dan menimbulkan rasa takut kalau tidak memberi, 
maka suami dilarang menggunakan harta tersebut. Hal itu menjadi tidak 
halal.

Dalam ayat ini, Allah Swt menggunakan kata al-`aklu, yang 
berarti “memakan”, menunjukkan halalnya suami mengambil maupun 
memanfaatkan sebagian dari mahar tersebut. 

Firman Allah Swt, fakulûhu, makanlah, bukan dimaksud makan 
dalam pengertian yang sebenarnya. Tetapi, maksud kata ini adalah segala 
sesuatu dengan cara apa pun, dikarenakan mayoritas perbuatan dan 
aktivitas yang berkaitan dengan materi berujung pada aktivitas makan 
tersebut.

Pengertian ini ditunjang oleh firman Allah dalam ayat berikutnya, 
Inna l-ladzîna ya`kulûna amwâla yatâmâ zhulman (QS Al-Nisâ` [4]: 10), 
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. 
Maksud ayat ini, bukan hanya memakannya saja, tetapi memakainya untuk 
bersenang-senang pun dapat dikategorikan sebagai memakan. Sebagai 
persamaannya adalah firman Allah Swt, idzâ nûdia li l-sshalâti mi yyaumi 
l-jumu’ati fas’aû ilâ dzikril l-lâhi wa dzaru l-bai’a (Al-Jumu’ah [62]: 9) 
Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum’at, maka 
segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ungkapan 
jual-beli dalam ayat tersebut bukan maksud yang sesungguhnya, tetapi 
segala kesibukan yang mengganggu dan memalingkan manusia dari 
mengingat Allah Swt, seperti resepsi pernikahan, bekerja di ladang, di 
kantor, dan lain sebagainya. Penggunaan kata “jual-beli” di ayat tersebut 
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menunjukkan aktivitas yang penting dan banyak dilakukan manusia yang 
dapat melupakan dirinya dari mengingat Allah (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 1332) 

Al-Maraghi (IV, t.t.: 184) menjelaskan bahwa Allah Swt melarang 
para suami mengambil harta/maskawin yang telah diberikan istrinya di 
ujung perceraian, atau ketika suami hendak menceraikan istrinya dan akan 
menggantinya dengan wanita yang lain. Ini sebagaimana firman-Nya, Dan 
jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu 
telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, 
maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah 
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 
dengan (menanggung) dosa yang nyata?  (QS Al-Nisâ` [4]: 20).

Maksudnya, menceraikan istri yang tidak disenangi dan kemudian 
menikah dengan wanita yang lain. Sekalipun ia menceraikan istri bukan 
untuk menikah lagi, namun meminta kembali berbagai pemberian, itu  
tidak dibolehkan.

Dalam ayat ini, larangan mengambil mahar/maskawin berlaku di saat 
suka, cinta, dan menunjukkan kemampuan suami memikul beban rumah 
tangga untuk menjaga wanita, dan memberikan nafkah. Namun, cinta 
terhadap harta terkadang dapat menjadikan para suami melakukan tawar-
menawar “maskawin”, seperti halnya tawar menawar barang dagangan. 
Cinta terhadap harta terkadang lebih tinggi dan didahulukan daripada 
cinta terhadap pemeliharaan kemuliaan, harga diri,  dan kehormatannya.

Hikmah dan Pesan 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan adanya hikmah dan pesan 
sebagai berikut:
Pertama, firman Allah Swt,Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil  (Al-Nisâ` [4]: 3) menerangkan hal-hal berikut:
(1) Kewajiban berlaku adil dalam segala urusan, baik itu dalam 

pengurusan harta anak-anak yatim maupun  menikahi selain mereka 
secara berpoligami. 

(2) Berdasarkan pemahaman Siti ‘Aisyah, ayat ini menjadi dalil bagi 
orang yang berpendapat bahwa ayah, kakek, atau orang yang 
mengurus (seperti anak laki-laki paman) anak perempuan yatim 
boleh menikahinya atau menikahkannya dengan orang lain. Adapun 
pendapat yang mengatakan bahwa hanya ayah dan kakek saja yang 
boleh menikahkan anak perempuan yatim, maka ayat ini memiliki 
takwil: tidak ada perlakuan yang adil dalam memberi mahar atau 
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keberatan dalam pengurusan anak-anak yatim, atau anak-anak 
yatim yang sudah dewasa dan orang-orang yang dahulu menjadi 
anak-anak yatim.

(3) Imam Abu Hanifah membolehkan laki-laki untuk menikahi anak-anak 
perempuan yatim yang belum balig, karena jika sudah mencapai usia 
balig maka dia adalah wanita dewasa dan tidak dikatakan sebagai 
anak yatim lagi. Imam Malik dan Al-Syafi’i tidak membolehkan hal 
tersebut hingga anak perempuan yatim itu mencapai usia balig dan 
dapat dimintai pendapat serta kerelaan hatinya, berdasarkan firman 
Allah Swt, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga 
memfatwakan) tentang para perempuan ya tim.  (QS Al-Nisâ` [4]: 
127). 

(4) Kewajiban memberikan mahar yang sesuai, karena dikhawatirkan 
pemberian mahar yang berada jauh di bawah kedudukan sosialnya. 

(5) Poligami hingga 4 orang istri dibolehkan dalam Islam berdasarkan 
ayat ini. Bilangan dalam ayat ini tidak menunjukkan pada bolehnya 
menikahi hingga sembilan orang (sebagaimana pendapat sebagian 
ulama, dikarenakan Rasulullah Saw menikahi sembilan orang istri). 
Pendapat yang membolehkan poligami hingga lebih dari empat itu 
bertentangan dengan ayat di atas, juga ijmak atau kesepakatan 
para sahabat dan tabi’in yang membatasi poligami hingga empat 
istri. 

(6) Menurut Imam Malik, Daud Al-Zhahiri, dan Al-Thabari, ayat di atas 
berlaku bagi orang yang merdeka dan hamba sahaya. 

(7) Mencukupkan diri dan membatasinya dengan satu istri hukumnya 
wajib, ketika khawatir berbuat zalim jika menikah lebih dari satu. 
(QS Al-Nisâ` [4]: 3 dan 129).

Kedua, firman Allah Swt, Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada 
perempuan (yang kamu nikahi) (QS Al-Nisâ` [4]: 4) menunjukkan 
beberapa hal:
(1) Suami wajib memberi mahar (maskawin) untuk istrinya. 
(2) Istri dibolehkan menyerahkan seluruh mahar atau sebagiannya 

kepada suami untuk mengambil manfaat yang syar’î dari mahar 
tersebut selama istri dengan rela dan senang hati menyerahkannya. 

(3) Suami boleh menerima mahar yang diserahkan istrinya dengan 
syarat, rela dan senang hati.
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(4) Kewajiban suami memberikan mahar secara utuh bagi wanita yang 
sudah dicampurinya.  Sedangkan bagi wanita yang diceraikan 
sebelum dicampuri, maka maharnya diserahkan setengahnya dari 
jumlah yang diberikan. 

***

Pengawasan terhadap Harta Orang yang Belum Sempurna 
Akalnya  (Ayat 5-6)

 
                         

                                  

                              

                              

                               

     

(5) Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan 
Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian 
(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 
baik; (6) Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur 
untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 
cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 
hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi 
batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) 
sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, 
maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) 
dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut 
cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada 
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mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah 
sebagai pengawas.  (QS Al-Nisâ` [4]: 5-6)

Latar dan Konteks

 Firman Allah Swt, Dan ujilah  anak-anak yatim itu (QS Al-Nisâ` 
[4]: 6) turun berkaitan dengan Tsabit Ibnu Rifa’ah dan pamannya. Saat 
itu, Rifa’ah wafat dan meninggalkan seorang anak yang masih kecil, yaitu 
Tsabit. Paman Tsabit datang menemui Rasulullah Saw dan bertanya, “Ya 
Rasulullah, anak saudaraku adalah seorang anak yatim, dia berada dalam 
pengawasanku. Apa yang dibolehkan bagiku dari harta itu dan kapan 
aku menyerahkan hartanya kepada Tsabit?” Maka, turunlah ayat tersebut 
sebagai jawabannya. 

 Pada ayat sebelumnya, Allah Swt memerintahkan para wali/
pengampu anak yatim memberikan harta anak-anak yatim kepada mereka 
dan memberikan mahar kepada para wanita yang dinikahinya. Pada ayat 
ini, Allah Swt mensyaratkan pemberian harta anak-anak yatim dengan 
dua syarat: pertama, kesempurnaan akal (cara berpikir); kedua, menguji 
kemampuan mereka dalam menjaga dan mengelola harta. 

Penjelasan Ayat  
 

                     ....

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan 
Allah sebagai pokok kehidupan.... (QS Al-Nisâ` [4]: 5)

 Dalam ayat ini, Allah Swt melarang para wali menyerahkan harta 
sepenuhnya kepada orang yang belum sempurna akalnya. Larangan ini 
dikarenakan beberapa alasan, antara lain: masih kecil atau di bawah umur; 
penyakit gila; dan tidak cakap dalam pengelolaan harta, seperti suka 
menghambur-hamburkannya atau pengelolaan buruk lainnya, sehingga 
mengakibatkan kebangkrutan.

Larangan ini ditujukan dan mencakup semua umat, meliputi segala 
bentuk harta yang akan diberikan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya (anak yatim). Artinya, berikan harta itu ketika dia 
dewasa. Berikan pula kepada wanita-wanita itu maskawinnya. Terkecuali, 
jika dia masih kecil dan belum mampu mengelola hartanya sendiri. Agar 
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tidak menghilangkannya, jagalah hartanya itu sampai dia dewasa (Al-
Maraghi, IV, t.t.:186).

Konsekuensi logisnya, ayat ini menunjukkan dibolehkannya 
tidak memberikan harta kepada anak yang belum sempurna akalnya, 
sebagaimana yang Allah larangkan dalam firman-Nya, wa lâ  tu`tu 
l-ssufahâ`a amwâlakum, (Dan janganlah kamu serahkan kepada orang 
yang belum sempurna akalnya). Dan juga firman-Nya, fain kâna l-ladzî 
‘alaihi l-haqqu safîhan au dha’îfan….,  (Jika yang berutang itu orang yang 
kurang akalnya atau lemah [keadaannya]) (QS Al-Baqarah [2]: 282). 

Maka ayat ini menjelaskan, kepada mereka yang lemah akalnya 
ditetapkan perwalian untuk mengurus kepentingannya sebagaimana 
ditetapkan wali bagi yang lemah. Dan makna lemah di sini, kembali kepada 
makna kecil/di bawah umur, sedangkan makna lemah akalnya adalah 
kepada yang besar dan juga balig.

 Ulama berbeda pendapat mengenai orang yang dituju oleh ayat 
ini. Demikian juga mengenai makna al-sufahâ`u, atau orang-orang yang 
belum sempurna akalnya. Menurut sebagian ulama, ayat ini ditujukan 
kepada dua golongan. Pertama, para wali (orang yang mengurus) anak-
anak yatim. al-sufahâ`u adalah anak-anak yatim atau orang-orang yang 
suka menghambur-hamburkan hartanya. Atau, al-sufahâ`u adalah wanita-
wanita dan anak-anak kecil. Menurut Syalim, dia meriwayatkan dari Sa’id 
Ibnu  Al-Zubair, al-sufahâ`u  adalah anak-anak yatim. Oleh karena itu, 
janganlah memberikan harta kepada mereka. Sementara, Ismail Ibnu Abu 
Khalid meriwayatkan dari Abu Malik, al-sufahâ`u adalah anak-anak kecil, 
maka janganlah memberikan harta kepada mereka karena akan merusak 
dan tidak bersisa sedikit pun.  

Kedua, ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia secara umum. Dan 
larangan ditujukan kepada setiap orang yang belum sempurna akalnya. 
Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud, ayat ini ditujukan kepada setiap 
orang yang berakal. Ayat ini berisi larangan memberi harta kepada orang 
yang tidak cakap dan cerdas, yang mencakup anak kecil, orang gila, dan 
orang yang dibatasi (diawasi) penggunaan hartanya.  

 Berdasarkan pada pendapat pertama, harta mereka dinisbatkan 
kepada para wali, yaitu amwâlakum, bukan harta mereka (amwâlahum), 
karena pemilikan harta anak-anak yatim yang berada dalam pengampuan 
para wali. Ini sebuah hiperbola, agar tanggung jawab para wali dalam 
pemeliharaan harta, tidak menjadikan harta anak yatim seolah harta para 
wali karena hubungan nasab secara horisontal. Di samping itu, apabila 



Surah Al-Nisâ`  (4) 1 289

menghilangkan harta itu, dia wajib mengganti dan memberi belanja 
anak yatim yang berada dalam pengawasannya. Penghilangan harta itu 
dinisbatkan kepada penghilangan harta wali itu sendiri. Setiap umat/orang 
saling menanggung kemaslahatan sesamanya, pada setiap kemaslahatan 
individu terdapat kemaslahatan yang lainnya. (Al-Maraghi, IV, t.t.: 186). 

Kalau merujuk pendapat kedua, harta yang dimaksud adalah harta 
setiap orang yang dituju ayat ini. Firman Allah Swt,  yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan (ja’ala lakum qiyâman) mengandung maksud: 
(1) Harta adalah pokok kehidupan dan sumber kemaslahatan; 
(2) Harta mampu menjadikan  segala urusan seimbang; 
(3) Harta dapat memajukan dan membangun peradaban umat; 
(4) Harta membawa kebahagiaan individu maupun kelompok; 
(5) Harta dapat mewujudkan kemenangan atas para musuh; 
(6) Selama harta itu berada dalam pengelolaan orang-orang yang 

berkompeten dalam bidangnya;
(7) Berada dalam pengelolaan para ahli ekonomi yang mampu dan 

amanah; 
(8) Juga tahu batas-batas mana yang bermanfaat dan maslahat. 
 Sebab, setiap harta yang berada dalam pengelolaan orang-orang 

bodoh yang tidak mengetahui bagaimana cara mengelola harta,  
akan habis secara sia-sia.
Seorang ulama salaf berkata, “Harta adalah senjata orang beriman. 

Bagiku, meninggalkan harta (tirkah atau harta yang ditinggalkan mati). 
yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Swt, adalah lebih 
baik daripada aku meminta-minta kepada manusia.” 

Diceritakan Sufyan, suatu hari ia membawa barang-barang untuk 
diperdagangkan kepada masyarakat. Seseorang bertanya, “Sungguh, 
barang-barang dagangan itu lebih mendekatkanmu kepada dunia.” 

Sufyan menjawab, “Jika barang dagangan itu mendekatkanku 
kepada dunia, maka sungguh harta itu juga telah menjagaku dari dunia.” 

Ulama Salaf berkata, “Berdagang dan carilah usaha  atau 
penghidupan, karena kalian berada di suatu zaman yang apabila salah 
seorang kamu membutuhkan atau sangat bergantung pada orang lain, 
maka yang pertama kali dia korbankan adalah agamanya.”

 Harta menjadi sarana perbaikan kehidupan yang mengharuskan 
manusia mengembangkan dan memutarnya dalam bentuk investasi, 
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bukan untuk menimbun atau menyimpannya. Demikianlah ayat Al-Quran 
mengajarkan pengelolaan harta dengan baik dan membelanjakannya 
dengan bijak. 

Allah Swt berfirman, Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang 
Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka 
tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. 
(QS Al-Furqân [25]: 67)

Rasulullah Saw bersabda, Tidak akan miskin orang yang berhemat. 
(HR Ahmad). Kemudian sabdanya juga, Berhemat dalam belanja adalah 
bagian dari penyelamatan penghidupan, menaruh hati (sayang) terhadap 
sesama manusia adalah bagian dari kecerdasan akalnya, dan kecerdasan 
akal itu merupakan bagian  dari (pemahaman) ilmu. (HR Al-Thabrani dan 
Al-Baihaqi). 

Yang sangat mencengangkan dari kalangan kaum Muslimin sekarang 
ini adalah mereka hidup berfoya-foya dan boros. Al-Quran sebagai kitab 
mereka memberikan petunjuk manfaat berhemat dan bahaya berbuat 
boros. Harta pada masa sekarang ini mempunyai kedudukan yang tinggi 
dan penting, sehingga seluruh fasilitas bergantung padanya. Kaum lemah 
yang tidak memiliki harta menjadi tunduk dan patuh kepada kaum yang 
kaya yang memiliki kemampuan berusaha dan manajemen yang baik. (Al-
Maraghi, IV, t.t.: 186-187)

Penyebab semua ini adalah karena kita menjauh dari petunjuk Al-
Quran, bahkan menempatkannya di belakang kita. Sementara itu, pendapat 
orang-orang jahiliyah diambil bahkan dijadikan pedoman. Padahal, 
pendapat mereka dapat merusak pikiran masyarakat dan menyebarkan 
racun-racunnya. Mereka bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tujuan 
mereka. 

Orang-orang saleh terdahulu merupakan orang-orang yang sangat 
menjaga apa yang telah mereka miliki, dan sangat mengetahui jalan 
dan cara yang paling halal dalam mencari harta, dan tidak melupakan 
tujuan mereka untuk meraih kebahagiaan akhirat. Akan tetapi, umat saat 
sekarang menjauhi dunia dan meninggalkan kepentingan akhirat, sehingga 
mereka merugi dalam keduanya. Itu tidak lain karena kebodohan mereka 
dari petunjuk agama Islam, untuk berusaha dalam kemaslahatan dan 
kebahagiaan dunia dan beramal untuk kebahagiaan akhirat, sebagaimana 
diungkap dalam sebuah petunjuk (atsar), Berusahalah untuk kebahagiaan 
duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah 
untuk kebahagiaan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok hari.
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     ...         ....

... Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu.... (QS Al-Nisâ` 
[4]: 5)

Maksudnya, jadikanlah harta mereka sebagai sumber pembelanjaan 
dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sampai 
pernikahan mereka, dengan mengembangkannya melalui perdagangan 
atau lainnya. Dengan memutar (menggolangkan) harta mereka dalam 
perniagaan, mereka dapat menggunakan keuntungannya untuk kebutuhan 
sehari-hari, bukan mengambil dari modal pokok hartanya. 

Kata warzuqûhum, menurut Al-Qurthubi (IV, t.t.: 1336), dipahami 
oleh sebagian ulama, “Jadikan buat mereka atau wajib bagi  para wali 
memberi nafkah, sandang,  pangan, dan papan, dari hasil penggolangan 
harta itu.” Perintah ini merupakan keharusan/kewajiban bagi seorang laki-
laki (suami) untuk memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan 
papan kepada istri dan anaknya yang masih kecil. 

Dalam hadis Al-Bukhari, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra 
ditegaskan, Sebaik-baiknya sedekah adalah yang memberikan kecukupan. 
Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah selamanya, mulailah 
dari orang terdekatmu. Seorang wanita berkata (kepada suaminya), 
‘Engkau beri aku makan atau engkau ceraikan aku.’ Seorang hamba 
berkata (kepada tuannya), ‘Berilah aku makan dan pekerjakanlah aku.’  
Seorang anak berkata, ‘Berilah aku makan sampai aku besar’. 

Mereka bertanya, “Wahai Abu Hurairah, apakah engkau mendengar 
ini dari Rasulullah Saw?” Abu Hurairah menjawab, “Tidak.” Ini pendapat 
Abu Hurairah sendiri.

Al-Muhallab berkata, “Memberi nafkah kepada kerabat dan keluarga 
(anak dan istri) merupakan kewajiban berdasarkan ijmak.”  Hadis tersebut 
sebagai landasannya.

   ...            

... dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS Al-Nisâ` [4]: 5)

Maksudnya, setiap wali hendaklah mengatakan perkataan yang baik 
kepada orang-orang asuhannya dan memenuhi janjinya. Misalnya, seorang 
wali berkata kepada  anak yatim asuhannya, “Harta ini adalah hartamu. 
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Aku tidak lain hanyalah orang yang diberi amanat untuk mengelolanya. 
Jika kamu sudah dewasa nanti, aku akan kembalikan harta ini kepadamu.” 

Adapun perkataan yang baik terhadap orang yang belum sempurna 
akalnya (safîh, jamaknya sufahâ`) adalah dengan menasihati tidak 
menghamburkan hartanya, karena boros mengakibatkan kefakiran, 
kemiskinan, dan mengemis belas kasihan orang lain. Perkataan ma’rûf 
atau baik, adalah perkataan yang membawa ketenangan jiwa, karena 
berisi kebaikan dan kesantunan, atau masuk di akalnya. Sebaliknya, 
perkataan mungkar adalah perkataan yang membuat hati membenci 
karena keburukan menurut agama maupun akal. 

Tentang waktu penyerahan harta anak yatim dan proses yang harus 
ditempuh sebelumnya, Allah Swt menjelaskan pada ayat berikut ini,

 
                 ... 

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 
menikah.... (QS Al-Nisâ` [4]: 6)

 Setelah memberitakan tentang harta anak-anak yatim, Allah Swt 
kemudian menjelaskan tentang waktu pemberian harta tersebut, tanda-
tandanya, dan prosesnya, yang dimulai dengan ujian kecakapan dan 
kelayakan pengelolaan harta. 

Allah Swt berfirman, Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur 
dewasa. (QS Al-Nûr [24]: 59), mencapai usia balig, usia yang layak untuk 
diberi berbagai kewajiban dan melaksanakan hukum-hukum syariat. Ini 
ditandai dengan ciri-ciri, seperti mimpi basah anak laki-laki, dan datang 
haid wanita, maupun usia kalendernya, yaitu mencapai usia dua puluh lima 
tahun (menurut Imam Al-Syafi’i dan Imam Ahmad). 

Jika mereka sudah mengalami semua itu dan telah cakap dan 
layak untuk mengelola, menjaga, mengatur, dan mengembangkan harta, 
maka serahkanlah harta itu. Namun, jika sebaliknya, teruskanlah menguji 
kecakapan mereka sehingga benar-benar menjadi cerdas. 

Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, harta itu diserahkan 
kepada anak yatim jika mereka sudah berusia dua puluh lima tahun, 
walaupun mereka belum cakap, berdasarkan firman Allah Swt, Dan 
berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka  
(QS Al-Nisâ` [4]: 2). Orang yang telah mencapai umur 25 tahun, sudah 
dianggap dewasa, di samping iman dan kufurnya di usia itu sudah 
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diperhitungkan. Jika wali atau pengampu tidak memberikan harta anak 
yatim, itu termasuk perbuatan zalim, mengabaikan kehormatan dan 
kemuliaannya secara manusiawi. 

Namun demikian, menurut mazhab jumhûr (mayoritas ulama), 
harta itu tetap tidak bisa diserahkan kepada anak yatim, meski pun mereka 
telah mencapai usia balig, selama mereka belum cakap dan cerdas untuk 
mengelola harta. 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Al-Syafi’i, menguji anak yatim itu 
sebaiknya dilakukan sebelum mencapai  usia balig. Sedangkan menurut 
Imam Malik, pengujian tersebut dilakukan setelah masa balig. Kata Al-
Rusyd, menurut Imam Al-Syafi’i, adalah kelayakan serta kebaikan dari sisi 
agama dan harta. Sedangkan menurut jumhûr, baik dan layak dari sisi 
pengelolaan harta saja. 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah pengujian anak yatim, 
antara lain: pertama,  wali anak yatim mengamati akhlak anak yatim 
tersebut dan mendengarkan cita-cita/tujuan hidupnya, sehingga diketahui 
kecerdasannya; kedua, wali memerhatikan dan memantau usaha anak 
itu dalam memerjuangkan kemaslahatan dirinya dan pemeliharaannya 
terhadap hartanya. 

Apabila semua ciri tersebut sudah tercapai, wali boleh menyerahkan 
sebagian harta anak yatim untuk dikelolanya. Apabila pengelolaan hartanya 
berhasil, wajib menyerahkan seluruh harta tersebut. Sebaliknya, apabila  
ujian tersebut gagal, wajib bagi wali menahan harta tersebut sampai anak 
yatim itu benar-benar mampu. Sebab, tidak ada seorang ulama pun yang 
mengatakan, kewenangan pengelolaan wali telah selesai dan wajib bagi 
dia menyerahkan harta anak yatim itu kepadanya secara mutlak tanpa 
campur tangan dalam pengelolaan hartanya lagi, dengan dalih anak yatim 
itu telah sampai cukup umur untuk menikah (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 1337).

Sebagian  ahli fikih, sebagaimana dikutip Al-Qurthubi, mengatakan, 
anak-anak yatim itu terdiri atas dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan 
perempuan. Bagi anak laki-laki, pengujiannya dilakukan dengan 
memberikan biaya hidup untuk satu bulan (biaya bulanan): bagaimana 
dia mengelola biaya hidup. Apabila dia menghabiskannya sebelum satu 
bulan, wali dapat melepas tanggung jawab mengganti biaya hidup yang 
dihabiskan anak yatim itu. Apabila wali memandang anak yatim itu mampu, 
ia hendaklah menyerahkan harta anak asuhannya itu, dengan disaksikan 
orang lain.  

Jika anak yatim perempuan, dia diuji dan dinilai dalam mengatur 
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urusan rumah tangga, diminta untuk menenun dan memeriksa alat tenunan. 
Apabila dia berhasil, hartanya dapat diserahkan. Namun, apabila dia gagal, 
hartanya tetap berada dalam pengelolaan walinya. Al-Hasan, Mujahid, dan 
lainnya berkata, “Ujilah anak-anak yatim itu mengenai kecerdasannya, 
pengetahuan, dan pengamalan agamanya, dan kemampuannya dalam 
pengembangan harta miliknya.” 

Firman Allah Swt, Hattâ idzâ balaghu l-nnikâha...,  (sampai mereka 
cukup umur untuk menikah....) (QS Al-Nisâ` [4]: 6). Atau, telah mengalami 
mimpi, sebagaimana firman Allah Swt, Wa idzâ balagha l-athfâlu minkumu 
l-huluma..., (Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa)  
(QS Al-Nûr [24]: 59), yakni balig dan sudah pantas menikah. Balig 
dapat disebabkan oleh lima hal. Tiga hal terjadi pada anak laki-laki dan 
perempuan, sedang dua hal lain, khusus terjadi pada anak perempuan, 
yaitu: haid dan habl (kondisi perempuan apabila dibuahi akan hamil). 

Dan di dalam hal haid juga terdapat indikasi hamil. Kedua hal 
tersebut tidak dipertentangkan  ulama sebagai tanda balig bagi wanita. 
Bagi mereka yang telah mengalami kedua hal tersebut, itu berarti telah 
menjadi mukalaf, dan berkewajiban melaksanakan segala perintah Allah 
Swt berupa kewajiban-kewajiban. 

Namun, mereka berselisih pendapat dalam tiga hal, mengenai bulu-
bulu yang tumbuh pada daerah kemaluannya dan usia kalender tertentu 
sebagai tanda balig. Menurut Al-Auzai’, Imam  Al-Syafi’i, dan Imam 
Ahmad Ibnu Hanbal, bagi anak laki-laki yang belum bermimpi basah, 
tanda balignya adalah usia kalendernya, lima belas tahun. Pendapat ini 
disepakati pula oleh Ibnu Wahab, Abdul Malik Ibnu Al-Majisyun, dan Umar 
Ibnu Abdul Aziz, serta jamaah ulama Madinah, termasuk Ibnu Al-Arabi. 
Menurut mereka, anak laki-laki yang sudah mencapai umur lima belas 
tahun, dia sudah balig dan sudah terkena kewajiban-kewajiban agama. 

Pendapat ini didasari kejadian Ibnu Umar ketika boleh ikut berperang 
dalam perang Khandak. Ketika itu, dia telah berumur 15 tahun, sedang 
sebelumnya, dalam perang Uhud, dia tidak diizinkan berperang karena 
umurnya baru mencapai 14 tahun. (HR Muslim). 

Menurut Ibnu Abdulbarr, yang demikian itu apabila diketahui 
tanggal kelahirannya, sedangkan mereka yang tidak diketahui tanggal 
kelahirannya, maka ketentuannya didasarkan pada apa yang diriwayatkan 
Nafi’, yang bersumber dari Aslam, dari Umar Ibnu Khaththab ra  ketika dia 
menulis surat kepada para pemimpin Muslim yang bertugas di daerah-
daerah, “Jangan memungut pajak kecuali dari orang yang sudah merasa 
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malu apabila auratnya kelihatan.”  
Athiyah Al-Qurazhi berkata, “Rasulullah Saw memeriksa (tawanan) 

bani Quraizhah. Lalu, setiap anak yang telah tumbuh bulu-bulu halusnya 
dibunuh dengan hukum Sa’id Ibnu Mu’adz. Sedangkan anak-anak yang 
belum tumbuh bulu-bulu halusnya, dibiarkan hidup. Karena aku termasuk 
ke dalam golongan anak-anak yang belum ditumbuhi bulu-bulu halus, 
maka aku dibiarkan hidup.” 

Imam Malik,  Abu Hanifah, dan yang lainnya, berpendapat bahwa 
anak-anak yang belum bermimpi basah tidak dihukum apa-apa hingga dia  
bermimpi basah, yaitu berumur 17 tahun atau bahkan 19 tahun. Inilah 
pendapat yang masyhur, sedangkan anak-anak perempuan apabila telah 
berumur 17 tahun. 

Sementara, Imam Daud berpendapat anak itu tidak dikatakan balig 
apabila dia belum bermimpi basah walaupun sudah berumur 40 tahun. 
Apabila sudah mencapai usia seperti itu, dia akan dikenai hukuman hadd: 
apabila melanggar ketentuan-ketentuan hadd. 

Dalam satu pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa balignya 
seorang anak ditandai dengan membesarnya volume suara (anak laki-laki) 
dan merdunya suara anak perempuan, dan otot-otot tumbuh membesar. 

Adapun tumbuhnya bulu-bulu halus pada alat kemaluan seorang 
anak, menurut sebagian ulama, seperti Ibnu Al-Qasim, Salim, Imam Malik, 
dalam salah satu pendapatnya, Imam Al-Syafi’i, juga Imam Ahmad, Ishak 
dan Abu Tsaur:  dapat dijadikan tanda balignya seseorang.

Imam Malik, Abu Hanifah, dan para pengikutnya berpendapat, 
seseorang tidak harus dihukum apabila belum balig, dan belum bermimpi. 
Apabila belum pernah bermimpi, maka batasan balignya seseorang adalah 
usia tujuh belas tahun. Artinya,  ketika usia kalender seseorang sudah 
mencapai tujuh belas tahun, dia melakukan yang dilarang agama, ia 
dihukum dengan hadd, sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya.

...          ....

...Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya....  (QS 
Al-Nisâ` [4]: 6)

Para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran kata rusydan. Al-
Hasan, Qatadah, dan yang lainnya berpendapat, rusydan itu berarti baik 
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dalam hal akal dan juga agama. 
Sedangkan Ibnu Abbas, Al-Suddi, dan juga Al-Tsauri berpendapat, 

rusydan itu cerdas atau baik dalam hal akal dan dalam pemeliharaan harta. 
Sa’id Ibnu Jubair dan Imam Al-Syafi’i berpendapat, masa balignya 

seseorang tidak dapat ditentukan dan ditandai dengan tumbuhnya 
janggut. Seseorang tidak boleh diserahi hartanya walaupun sudah tua usia 
kalender, apabila belum terlihat pandai dalam pengelolaan harta. Demikian 
pula pendapat Al-Dhahhak, seorang anak yatim tidak boleh diserahi harta, 
kecuali telah dipandang cakap dalam pengelolaannya. 

Mujahid berpendapat bahwa kata rusydan hanya berkaitan dengan 
masalah kecerdasan akal saja. Sementara, menurut kebanyakan para 
ulama, kecakapan mengelola harta tidak akan dicapai kecuali telah 
mencapai usia balig. Apabila tidak cerdas juga dalam mengelola harta, 
padahal sudah mencapai usia balig, bahkan sudah tua sekali pun, ia tidak 
kehilangan pengawasan dan pemeliharaan hartanya. Ini adalah mazhab 
Imam Malik (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 1339).

...                .... 

... Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas 
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum 
mereka dewasa ....  (QS Al-Nisâ` [4]: 6)

 Allah Swt melarang para wali memakan harta anak-anak yatim 
secara berlebihan dalam membelanjakannya, bahkan untuk keperluan 
anak yatim sendiri. Di samping itu, tidak boleh segera menghabiskan 
harta anak yatim itu sebelum sampai usia balig (Al-Maraghi, IV, t.t.: 188). 
Dengan kata lain, para wali yatim hendaknya berhemat dengan harta 
yatim tersebut, agar harta masih tersisa saat ia mencapai usia balig, bukan 
sebaliknya. 

...                         ....  

...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia 
menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa 
miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut.... 
(QS Al-Nisâ` [4]: 6)

Al-Zuhaili (IV, t.t.: 251) membolehkan memakan harta anak yatim 
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apabila dipandang perlu dan terpaksa. Jika orang yang mengurusnya 
sangat membutuhkan, ia boleh menggunakan, tanpa berlebihan, sebagai 
pengganti telah dilakukan dan tanggung jawabnya:  jika para wali yatim 
termasuk kategori kaya, tidak membutuhkan sedikit pun harta anak 
yatim, hendaklah ia mencukupkan diri dengan hartanya. Akan tetapi, jika 
ia fakir, yang membutuhkan harta anak yatim, dan telah menghabuskan 
waktu untuk mengelolanya, ia boleh menggunakan sesuai kebutuhan 
yang mendesak, sekadar menutup kebutuhan sandang dan pangannya, 
disesuaikan dengan apa yang dibolehkan syariat, yakni tidak berlebih-
lebihan. Yang dimaksud berlebih-lebihan adalah menghamburkan harta 
dan berfoya-foya sampai melebihi batas kepatutan

Ini diperkuat oleh riwayat Ahmad, dari Abdullah Ibnu Amr. Seseorang 
bertanya kepada Rasulullah Saw, “Aku tidak mempunyai harta, sedangkan 
aku mengurus anak yatim, maka apa yang dapat kulakukan?” 

Rasulullah Saw menjawab, “Makanlah harta anak yatim itu tanpa 
berlebihan, tidak menghambur-hamburkannya, dan tidak ada keinginan 
untuk menggunakan harta itu lagi, serta tidak bermaksud untuk memelihara 
hartamu sendiri (agar tetap utuh atau tidak berkurang).” 

Ibnu Jarir, sebagaimana dikutip Al-Maraghi (IV, t.t.: 189), berkata, 
“Sesungguhnya umat telah sepakat bahwa harta anak yatim itu bukan 
harta wali/pengampunya. Maka, dia tidak dibolehkan memakan dan 
menggunakan sedikit pun  dari harta itu.  Dia hanya dibolehkan meminjam 
harta itu ketika dia membutuhkan, juga diperbolehkan mengambil upah 
untuk dirinya secara timbal-balik, sesuai ketentuan yang berlaku (apabila 
itu diperlukan), baik dia itu orang kaya atau pun orang miskin.” 

Demikianlah ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku. 
 Apakah harta anak yatim itu dianggap upah? Ulama mazhab 

Hanafiyah menyatakan bukan. Sedangkan menurut ulama lainnya, termasuk 
dalam kategori upah, baik wali itu orang yang kaya ataupun miskin. 
Menurut hemat penyusun, ayat di atas sangat jelas, tidak menganjurkan 
mengambil upah, terutama kepada wali yang kaya, melainkan semata-
mata berlandaskan tolong menolong, tanpa merugikan salah satu pihak. 
Bahkan, ada pandangan bahwa harta yang dimakan oleh wali dan anak 
yatim itu sebaiknya diambil dari hasil usaha menggolangkannya, sehingga 
tidak mengurangi jumlah pokok/modal hartanya.  

Anak yatim itu sebaiknya tinggal di dalam rumah walinya, seperti 
anaknya sendiri. Pembauran dan pencampuran anak yatim dengan keluarga 
walinya merupakan pendidikan yang baik. Apabila pengampu orang 
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kaya, dia jangan serakah terhadap harta anak yatim yang diambil untuk 
keperluan belanja dan kebutuhan. Apabila pengampu orang miskin/fakir 
dan membutuhkan sebagian dari harta anak yatim itu untuk mencukupi 
kebutuhannya, maka makanlah yang sesuai dan yang biasa mereka (anak 
yatim) makan, bukan mengambil dari harta pokok, dan tidak mementingkan 
untuk dirinya sendiri dengan mengambil atau menggunakan harta lainnya. 
Dengan cara seperti ini, wali yatim itu memakan harta anak yatim dengan 
cara yang makruf. (Al-Maraghi, IV, t.t.: 189-190)

Ulama berbeda pendapat tentang kata bi l-ma’rûf, yang secara umum 
diartikan sesuai dengan kepatutan. Sebagian berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan al-ma’rûf adalah dia boleh memakan harta itu sebagai 
pinjaman (kalau dia membutuhkan) dan harus dibayar apabila sudah 
mendapatkan kelapangan. Ini adalah pendapat Umar Ibnu Khaththab, 
Ibnu Abbas, Ubaidah, Ibnu Jubair, Al-Sya’bi, Mujahid, Abu Al-Aliyah, dan 
Al-Auza’i. 

Sang wali yatim tidak boleh meminjam melebihi kebutuhannya. 
Umar berkata, “Aku mendapatkan amanah dalam pengelolaan harta 
Allah sebagai wali/pengampu dan pengelola harta anak yatim. Apabila 
aku merasa cukup, maka aku akan menahan diri dan berhati-hati. Tetapi, 
apabila aku butuh, aku akan memakan harta itu dengan makruf (seperti 
pengertian di atas), dan apabila aku sudah mendapatkan kelapangan 
rezeki, maka aku akan membayar utangku itu.” 

Menurut Ibrahim, Al-Hasan Al-Bashri, Al-Nakha’i, dan Qatadah, 
wali/pengampu yang miskin yang memakan harta anak yatim dengan 
cara makruf tidak perlu membayarnya, karena itu merupakan haknya. Al-
Hasan menambahkan bahwa itu merupakan pemberian dari Allah Swt, 
apabila  dia memakannya  hanya sekadar untuk menutupi kebutuhannya 
dan mengambil pakaian pun hanya sekadar untuk menutupi auratnya. 
Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama, karena Allah Swt telah 
memberikan sahamnya dalam harta anak yatim itu bagi pengampu yang 
miskin. Pendapat Umar yang akan mengembalikan harta anak yatim 
apabila dia menjadi pengampu dan  memakannya dengan makruf itu tidak 
ada dasarnya (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 1342). 

 
 ...                   .... 

...Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka 
hendaklah kamu adakan saksi-saksi bagi mereka.... (QS Al-Nisâ` [4]: 6)
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Allah Swt menjelaskan cara penyerahan harta tersebut. Ketika harta 
itu diserahkan kepada anak-anak yatim, penyerahannya harus disaksikan 
di hadapan mereka dan dilepaskan segala tanggungan serta keterikatan 
atas harta tersebut. Penyerahan harta demikian akan menghindarkan 
terjadinya perselisihan dan menjaga adanya penyelewengan (Al-Maraghi, 
IV, t.t.: 190).

Persaksian ini menurut sebagian ulama sangat dianjurkan. Kalaupun 
tidak, perkataan wali bahwa dia telah menyerahkan harta anak yatim 
itu dipandang benar, karena dia terpercaya. Sementara, sebagian yang 
lain memandang bahwa persaksian ketika penyerahan harta itu adalah 
wajib sesuai dengan lahir/tekstual ayat. Bukan karena dia terpercaya lalu 
kemudian ucapannya dapat diterima. Seperti seorang wali yang mengaku 
bahwa dia telah mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya, 
karena kedudukannya seperti ayah bagi anak yatim itu. Karena ayah itu 
terpercaya, maka tidak diperlukan lagi perkataan yang lain. Apakah Anda 
tidak tahu bahwa apabila si wakil mengaku telah menyerahkan sesuatu 
yang dititipkan kepadanya dengan keadilannya tetap belum dapat diterima 
kecuali dengan sebuah barang bukti? Demikian juga wali/pengampu.

Sebagaimana yang harus dilakukan oleh wali dan pemelihara harta 
anak yatim, yaitu menjaga dan memelihara harta mereka,  demikian pula 
dia berkewajiban menjaga diri dan kesehatan badannya. Harta dijaga 
dengan kepercayaannya, sementara badan dijaga dengan memelihara 
budi pekertinya. 

Diriwayatkan, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Saw, 
“Sesungguhnya aku sedang memelihara harta anak yatim, apakah aku 
boleh memakan sebagian dari hartanya?” Rasulullah Saw menjawab, 
“Boleh,  asal jangan berlebih-lebihan, dan dengan tidak menukarkan atau 
mencampuradukkan harta kamu dengan hartanya.” 

Dia bertanya lagi, “Bolehkan aku memukulnya?” 
“Boleh, asal pukulannya sama dengan pukulan yang ditimpakan 

kepada anak-anakmu” (Al-Qurthubi, IV, t.t.: 1345). 
 

 ...       

...Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS Al-Nisâ` [4]: 6)

Menurut Sa’id Ibnu Jabir, makna ayat ini adalah tidak ada saksi 
yang lebih utama di antara kamu dan mereka, selain  Allah Swt. Ayat 
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ini diakhiri dengan penjelasan ketetapan pengawasan Allah Swt terhadap 
segala perkara, baik itu kecil maupun besar. Allah Swt mengawasi dan 
memperhitungkan segala perbuatan  manusia, baik tersembunyi maupun 
terang-terangan.  Sesungguhnya, Allah Swt melindungi dan menjaga 
harta-harta anak yatim dengan berbagai cara, di antaranya: (1) dengan 
cara menguji mereka sebelum harta mereka diserahkan; (2) dengan 
larangan bagi wali/pengampu untuk memakan sedikit pun dari harta itu, 
apalagi dengan cara berlebihan dan pemborosan; (3) ketika harta itu 
diserahkan kepada mereka, Allah Swt memerintahkan agar penyerahan itu 
disaksikan; dan (4) Allah Swt mengingatkan bahwa Dia selalu mengawasi 
segala penggunaan harta itu (Al-Maraghi, IV, t.t.: 190).

Hikmah dan Pesan

Allah Swt berfirman, Dan janganlah kamu serahkan kepada orang 
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) 
(Al-Nisâ` [4]: 5).  Ayat ini mengandung hikmah dan pesan antara lain:
(1) Larangan menyia-nyiakan harta dan perintah untuk menjaga serta 

mengaturnya. Allah Swt telah menjadikan harta itu sebagai salah 
satu faktor untuk memperbaiki kehidupan dan menyeimbangkan 
segala urusan.

(2) Perintah untuk mengawasi orang yang belum sempurna akalnya, 
dan hal ini dapat dipenuhi dengan dua cara. Pertama, melarang 
mereka untuk menggunakan hartanya dan tidak memberikan harta 
itu sepenuhnya kepada mereka. Kedua, orang yang mengurus 
harta anak-anak yatim boleh membelanjakan harta mereka untuk 
keperluan makanan dan pakaian anak-anak yatim tersebut.

(3) Yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalnya atau 
disebut dengan al-sufahâ` dalam ayat ini adalah anak-anak yatim 
atau orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya. Dan dapat 
berarti juga para wanita atau anak-anak kecil. Abu Musa Al-Asy’ari 
berpendapat bahwa al-sufahâ` adalah orang yang berhak diawasi 
dan dibatasi setiap aktivitasnya, yaitu orang yang akalnya belum 
sempurna dan belum mampu menjaga harta dan mengelolanya 
dengan baik, yaitu di antaranya: anak kecil, orang gila, dan orang 
yang suka menghamburkan hartanya. 

(4) Kewajiban ayah dan suami adalah memberi nafkah kepada anak dan 
istrinya. Perkataan baik adalah perkataan yang disampaikan wali 
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kepada orang yang ada dalam pengasuhannya. Seperti ucapan wali: 
jika kamu sudah cakap, aku akan serahkan harta itu kepada kamu. 

Firman Allah Swt, Dan ujilah anak yatim itu. (QS Al-Nisâ` [4]: 6), 
ayat ini menunjukkan kepada beberapa perkara: 
(1) Menguji anak-anak yatim bertujuan agar mereka dapat menggunakan 

harta dengan baik sebelum harta itu diserahkan sepenuhnya kepada 
mereka. 

(2) Kecerdasan dan kecakapan itu berlaku setelah mencapai usia balig. 
Seseorang yang mencapai usia balig dapat diketahui dari lima hal, 
yaitu bermimpi basah, cukup usia, tumbuh bulu-bulu di daerah 
tertentu, haid, dan mengandung. Tiga hal yang pertama ini terdapat 
pada lelaki dan wanita, sedangkan dua hal sisanya hanya terdapat 
pada wanita. 

(3) Al-rusyd atau cakap dan cerdas, menurut Hasan Al-Bashry dan 
Qatadah, adalah kesempurnaan akal dan agama. Sedangkan 
menurut pendapat Ibnu Abbas, As-Suddy, dan Al-Tsaury, istilah al-
rusyd berarti kecerdasan akal dalam pemeliharaan harta. Jumhûr 
ulama berpendapat bahwa kondisi cakap itu terjadi setelah mencapai 
usia balig.

(4) Penyerahan harta bagi orang yang aktivitasnya dibatasi dan 
diawasi dapat dilakukan jika terpenuhi dua syarat, yaitu: cakap dan 
mencapai usia balig. Jika hanya terpenuhi satu syarat saja, maka 
tidak dibolehkan menyerahkan harta itu kepadanya, berdasarkan 
teks ayat tersebut.

(5) Larangan bagi para wali/pengampu yang mengurus harta anak-anak 
yatim untuk menggunakan harta mereka secara berlebih-lebihan. 

(6) Perintah Allah Swt untuk melakukan persaksian ketika menyerahkan 
harta anak-anak yatim dengan tujuan untuk menjaga harta dan 
menghindari perselisihan.

(7) Di samping menjaga harta anak yatim dan mengelolanya, para 
wali/pengampu juga diwajibkan menjaga fisik anak-anak yatim dan 
memenuhi kebutuhan mereka baik itu makanan maupun pakaiannya. 

(8) Allah Swt adalah Zat Yang Maha Mengawasi dan Maha Membalas 
akan perbuatan hamba-hamba-Nya. Ini merupakan ancaman bagi 
orang yang membangkang kebenaran.

***
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Hak Waris dan Hak Anak Yatim serta Kerabat yang Tidak Berhak 
Mendapat Warisan (Ayat 7-10)

 
                               

                              

                               

                               

                           

                             
         

(7) Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 
dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan; (8) Dan apabila sewaktu pembagian 
itu hadir beberapa kerabat, anak-anak ya tim dan orang-orang miskin, maka 
berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang baik; (9) Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang 
yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang 
mereka yang mereka khawa tir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab 
itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar; (10) Sesungguhnya orang-orang 
yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu 
menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang 
menyala-nyala (neraka).  (QS Al-Nisâ` [4]: 7-10)

Latar dan Konteks

 Abu Al-Syaikh (Abu Muhammad Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu 
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Ja’far Ibnu Hayyan Al-Ashfahani, lahir 274 H.) dan Ibnu Hibban, dalam 
kitab Al-Farâidh, meriwayatkan, dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang pada 
zaman jahiliyah tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan 
dan anak laki-laki yang masih kecil. Riwayat bermula dari seorang laki-
laki Anshar, Aus Ibnu Tsabit, yang meninggal. Dia memiliki dua anak 
perempuan, dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Dua orang 
anak pamannya, Khalid dan Arfathah (menurut Al-Qurthubi Arfajah dan 
Suwaid),  mengambil seluruh harta peninggalan Aus Ibnu Tsabit. Istri Aus 
Ibnu Tsabit, Ummu Kahlah, menghadap Rasul dan menceritakan peristiwa 
itu. 

Rasul bersabda,“Aku belum mengetahui cara penyelesaian kasusmu 
itu.” Lalu turunlah surah Al-Nisâ` ayat 7.

Ibnu Abu Hatim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. 
Turunnya ayat 8 Surah Al-Nisâ` ini memerintahkan kepada orang sakit 
(menjelang kematian) agar berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak 
berhak mendapat warisan sebesar seperlima atau seperempat. Dia tidak 
diperintahkan untuk bersedekah dari hartanya atau menginfakkannya di 
jalan Allah Swt.

Adapun  ayat 10, menurut Muqatil Ibnu Hayyan, diturunkan 
berkaitan dengan seorang laki-laki dari Ghathafan, Martsad Ibnu Zaid, yang 
menjadi wali harta keponakannya, anak yatim yang masih kecil. Namun, 
dia memakan harta anak itu. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.

Dilihat dari keterkaitan dengan ayat sebelumnya, setelah Allah 
menerangkan haramnya memakan harta anak yatim dan memerintahkan 
menyerahkannya setelah anak yatim itu dewasa, pada kajian ayat-ayat 
ini ditegaskan kembali keharaman tersebut. Dan dijelaskan bahwa harta 
warisan yang harus diurus wali anak yatim itu menjadi hak anak laki-laki 
dan anak perempuan, walaupun masih kecil dan dalam keadaan yatim. 

Sebagaimana diketahui, pada zaman jahiliyah, kaum perempuan 
dan anak laki-laki yang masih kecil tidak diberi hak waris. Mereka  
berpendapat, yang berhak mendapat warisan hanya orang yang mampu 
melukai/mengalahkan musuh dengan panah (berperang), dan mampu 
mendapatkan ghanîmah dalam peperangan.

Sa’id Ibnu Jabir dan Qatadah mengatakan, orang-orang musyrik 
hanya memberikan hak waris kepada laki-laki dewasa. Kaum perempuan 
dan anak-anak kecil sama sekali tidak diberi warisan. Kemudian turunlah 
ayat 7 Surah Al-Nisâ` ini.



304 Tafsir Juz IV

Penjelasan Ayat

 
                               

                               

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 
dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS Al-Nisâ` [4]: 7)

Anak-anak yatim (laki-laki maupun perempuan) sama-sama 
memiliki hak waris  dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan 
keluarganya, baik harta yang ditinggalkan itu banyak atau sedikit. Laki-
laki dan perempuan, menurut hukum Allah, sama-sama berhak mendapat 
warisan, walau bagiannya berbeda sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Al-Maraghi (IV, 1987: 192)  menerangkan, jika anak-anak yatim 
mewarisi harta peninggalan orangtuanya atau  kerabatnya, status mereka 
sama, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka berhak mendapat warisan 
dari harta itu walaupun besar/nilai warisannya bisa berbeda. Kata nashîba 
mmafrûdhâ menunjukkan hak tertentu dan pasti, tidak boleh dikurangi.

Al Qurthubi (III, 1999: 33–34), dalam menafsirkan ayat ini, 
mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung lima masalah:

Bila dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat ini menerangkan 
bahwa anak-anak yatim berhak mendapat warisan, baik laki-laki maupun 
perempuan, sudah dewasa maupun masih anak-anak.

Ayat ini  mengandung tiga faidah: penjelasan tentang sebab 
timbulnya hak waris, antara lain hubungan kekerabatan, pengertian umum 
dari kerabat (kerabat dekat dan kerabat jauh), dan hak waris mereka  
secara umum.

Kerabat perlu mendapat perlakuan baik. Dalam mendistribusikan 
sedekah, mereka harus menjadi prioritas utama. Ketika Abu Thalhah akan 
bersedekah berupa sumur, meminta nasihat kepada Nabi. 

Beliau bersabda, “Berikan kepada kerabatmu yang fakir-fakir 
“Sedekah itu diberikan kepada Hissan dan Ubai (keduanya kerabat jauh 
Abu Thalhah).

Allah telah menetapkan bahwa mereka adalah kerabat yang berhak 
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mendapat warisan, namun kadar besar dan kecilnya belum ditentukan.
Harta warisan  yang apabila  dibagi menjadi rusak, atau kurang 

nilainya, dan tidak bermanfaat, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. 
Imam Malik berpendapat bahwa harta itu tetap dibagikan. Pendapat 

yang sama dikemukakan Abu Hanifah, jika warisan itu berupa rumah kecil 
yang akan diwaris oleh dua orang ahli waris, salah satunya berpendapat 
bahwa rumah itu harus dibagi, sedang yang lain tidak, maka rumah itu harus 
dibagi walaupun tidak/kurang bermanfaat. Ibnu Abu Laila berpendapat 
sebaliknya, kalau harta warisan itu menjadi rusak dan tidak bermanfaat 
kalau dibagikan kepada ahli waris, maka harta itu tidak perlu dibagi. 
Pendapat yang terakhir ini, tampaknya lebih mengarah kepada pemilikan 
bersama di antara ahli waris terhadap harta warisan yang betul-betul tidak 
bisa dibagi, atau kalau dibagi menjadi rusak dan tidak bermanfaat. Jika 
harta itu bisa dijual, yang dibagikan adalah nilai uangnya. Bisa juga salah 
seorang ahli waris membayar harta yang di luar haknya, atau ahli waris itu 
menghibahkan haknya kepada salah seorang dari mereka.

Allah Swt menegaskan nashîba mmafrûdhâ, bagian yang sudah 
pasti, tidak boleh seorang pun menguranginya.

Hikmah yang terkandung dalam hukum waris, menurut Al-Jurjani 
(II, 1997:  263), adalah memperkuat dan memperkokoh kekerabatan dan 
mengembangkan naluri kasih-sayang antar keluarga

 
                                

              

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-
anak ya tim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu  
(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS 
Al-Nisâ` [4]: 8)

 Al-Quran Al-Karim kemudian menerangkan solusi dari sisi ruhaniah. 
Jika salah seorang kerabat, anak-anak yatim, atau  orang-orang miskin 
menghadiri pembagian warisan, berilah mereka uang/harta walaupun 
nilainya kecil. Ucapkan  kata-kata yang tidak menyakiti hatinya agar tidak 
muncul rasa iri dan dengki.

 Yang dimaksud al-qismah adalah pembagian warisan kepada ahli 
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waris. Sedangkan yang dimaksud kaum kerabat adalah mereka yang tidak 
berhak mendapat warisan karena mahjûb atau statusnya sebagai dzawi 
l-arhâm. Adapun yang diperintah memberi uang/harta adalah para wali 
atau anak yatim yang sudah balig dan berhak mendapat warisan. Kata 
minhu mengandung arti harta yang ditinggalkan oleh kedua orangtua dan 
kaum kerabat, atau mengandung arti harta yang akan dibagikan kepada 
ahli waris.

 Mayoritas mufassir (ahli tafsir), di antaranya Ibnu Abbas dan Sa’id 
Ibnu Jabir, berpendapat, bahwa ayat  8 Surah Al-Nisâ` itu muhkamah 
(tidak mansûkh). Demikian pula pendapat Al-Bukhari (Ibnu Katsir, I, 
t.t.: 360), dan perintah memberi itu bersifat wajib sebagai pengamalan 
makna lahiriah ayat itu. Namun, banyak orang mengabaikan perintah itu, 
seperti mereka juga mengabaikan izin memasuki rumah orang lain, yang 
diterangkan dalam Surah Al-Nûr (24) ayat 58, dan perintah ukhuwwah 
insâniyyah dalam Surah Al-Hujurât (49) ayat 13. Yang diperintah oleh ayat 
itu, adalah ahli waris yang dewasa dan wali ahli waris yang masih kecil. 

 Menurut Al-Hasan Al-Bashri dan Al-Nakha’i, perintah untuk 
memberi hanya terbatas pada harta yang tidak tetap. Sedangkan harta 
tetap, seperti tanah, tidak diperintahkan. Jika harta peninggalan terdiri 
atas harta yang tidak bergerak, cukup menerangkan kepada mereka 
dengan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti hati.

 Muhammad Abduh (IV, t.t.: 396) mengatakan, harta yang 
ditinggalkan almarhum/almarhumah adalah anugerah Allah yang diberikan 
secara cuma-cuma kepada ahli waris. Oleh karena itu, tidak selayaknya 
kalau para ahli waris bakhil, dan tidak mau  bersedekah kepada orang-
orang yang membutuhkan, seperti kaum kerabat yang tidak berhak 
mendapat warisan, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Tidak 
patut kalau mereka dibiarkan menderita dan sakit hati melihat saudara-
saudaranya  menerima harta warisan.

 Berbeda dengan pendapat itu, ulama khalaf (kontemporer) 
berpendapat bahwa hukum memberi sebagian harta peninggalan itu 
hanya sunat. Yang diperintah adalah ahli waris yang dewasa. Kalau mereka 
memiliki hak yang tertentu/pasti, niscaya Allah akan menjelaskan. Karena 
penjelasan Allah tidak ada, maka yang terbetik dalam pikiran kita bahwa hal 
itu tidak bersifat wajib. Hadis juga tidak ada yang menerangkan kewajiban 
hal itu. Jika pemberian itu bersifat wajib, tentu ada hadis mutawatir yang 
menjelaskannya. Tegasnya, tidak ada penjelasan dalam Al-Quran dan 
Al-Hadis yang secara eksplisit menerangkan kewajiban memberi kepada 
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kaum kerabat yang tidak berhak mendapat warisan, anak-anak yatim, dan 
orang-orang miskin yang menghadiri pembagian warisan.

 Sa’id Ibnu Musayyab, Al-Dhahak, dan Ibnu Abbas bahkan 
berpendapat bahwa ayat di atas mansûkh: di-mansukh oleh ayat 11 Surah 
Al-Nisâ` ini. Namun, selagi masih bisa dikompromikan, jalan tersebut lebih 
baik diambil, dan ayat-ayat itu saling melengkapi penafsirannya.

 
                        

                    

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 
khawa tir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur 
kata yang benar. (QS Al-Nisâ` [4]: 9)

Obat penghibur hati lainnya, Allah memerintahkan kepada para 
wali, dan orang-orang yang mendapat wasiat untuk mengurus anak yatim, 
agar menasihati dengan kata-kata yang halus dan baik, seperti yang 
biasa diucapkan kepada anak-anak mereka, dengan “hai anakku.”  Hal 
itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa suatu saat nanti mereka 
akan meninggalkan anak-anak jika telah tiba saat kematian. Mereka tentu 
mengkhawatirkan nasibnya. Oleh karena itu, hendaknya mereka bertakwa 
kepada Allah Swt dalam mengurus anak yatim dan memerlakukannya 
dengan penuh kasih sayang.

 Maksud ayat itu, agar para wali  mengurus harta anak yatim 
dengan baik dan berbicara dengan kata-kata yang baik kepada mereka. 
Cara yang Allah gunakan adalah dengan mengingatkan mereka, dan 
kerabat-kerabat mereka, agar mengambil pelajaran dari aturan Allah ini. 
Ini merupakan pelajaran yang sangat menyentuh hati, karena merupakan 
realitas kehidupan yang pasti akan dialami siapa pun.

 Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, karena firman Allah 
al-rijâlu nashîbun mengandung makna perintah bagi para ahli waris. 
Berikan hak mereka. Laksanakan wasiat Allah tentang harta peninggalan 
almarhum. Khawatirkan nasib para kerabat, anak yatim, dan orang miskin, 
seperti mereka mengkhawatirkan nasib anak-anak mereka sendiri.
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Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, 
sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan 
masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS Al-Nisâ` [4]: 10)

 Allah kemudian menegaskan kembali perintah dan larangan 
tersebut di atas dan ditetapkan pula bahwa orang yang merampas hak 
anak yatim akan mendapat azab yang pedih, akan dibakar  api neraka, 
yang bahan bakarnya manusia dan batu. 

 Ibnu Katsir (I, t.t.: 361) menjelaskan, orang yang memakan harta 
anak yatim secara zalim bagaikan orang yang memasukkan bara api ke 
dalam perutnya nanti pada hari kiamat. Memakan harta anak yatim secara 
zalim termasuk salah satu dosa besar. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan 
hadis, dari sumber Abu Hurairah. Rasulullah Saw bersabda, “Hindarilah 
tujuh macam dosa besar.” 

Seseorang bertanya, “Apa saja tujuh macam dosa besar itu, ya 
Rasul?” 

Beliau menerangkan, “Musyrik/menyekutukan Allah, sihir, 
membunuh orang secara tidak benar, memakan riba, memakan harta 
anak yatim, melarikan diri dari medan jihad, dan  menuduh zina kepada  
Mukminat yang baik .“

 Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, 
menurut pendapat Al-Sudiy,  akan mendapat siksa yang sangat pedih 
pada hari kiamat, jilatan api neraka keluar melalui mulutnya, telinganya, 
hidungnya, dan dua matanya. Setiap penghuni neraka tahu, dia memakan 
harta anak yatim secara zalim.

 Imam Mardawaih meriwayatkan hadis, dari Abu Barzah. Rasulullah 
Saw bersabda, “Pemakan harta anak yatim itu pada hari kiamat akan 
dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi mulutnya mengeluarkan jilatan 
api.” 

Ada yang bertanya, “Siapakah mereka itu?” 
Rasul menjawab, ”Mereka adalah orang-orang yang memakan harta 

anak yatim secara zalim, sebagaimana diterangkan dalam Surah Al-Nisâ` 
ayat 10.“
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Abu Hurairah menambahkan bahwa Rasulullah Saw pernah wanti-
wanti berpesan, ”Awas, jangan memakan harta dua orang yang lemah; 
harta perempuan dan harta anak yatim“ (Katsir, I, t.t.: 361).

Hikmah dan Pesan

Li l-rrijâli nashîbun mengandung hikmah dan pesan sebagai berikut:
(1) Menurut Malikiyyah, ayat ini menunjukkan tiga pengertian: 

kekerabatan sebagai salah satu sebab timbulnya hak waris, 
pengertian umum dari kerabat (kerabat dekat dan kerabat jauh), 
dan terakhir menerangkan hak waris secara umum.

(2)  Laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan, baik anak-anak 
maupun sudah dewasa. Ini sekaligus membatalkan tradisi jahiliyah 
yang hanya memberi hak waris kepada laki-laki dewasa, tidak 
memberi hak waris kepada perempuan dan laki-laki yang masih 
kecil. 

(3)  Menurut ulama Hanafiyah, ayat ini menunjukkan pula hak waris 
dzawi l-arham, karena bibi dari ayah, bibi dari ibu, dan cucu dari 
keturunan  anak perempuan termasuk kerabat.

(4)  Hak waris bersifat tetap, baik harta yang akan diwaris sedikit 
maupun banyak. Harta warisan adalah milik seluruh ahli waris. Jenis 
harta tersebut  tidak dapat dipilah-pilah. 
 Idzâ hadhara l-qismata mengandung hikmah dan pesan sebagai 

berikut:
(1)  Kaum kerabat yang tidak berhak mendapat warisan dan orang-

orang miskin yang menghadiri pembagian warisan hendaknya 
dimuliakan dan diberi sedekah  dari harta yang akan dibagikan bila 
memungkinkan. Jika tidak  mungkin diberi warisan karena harta 
terlalu kecil atau tidak bisa dibagi, perlakukan mereka dengan 
penuh kasih sayang. Jika mereka  diberi sedekah walaupun kecil/
sedikit, pahalanya sangat besar, seratus ribu kali lipat.

(2)  Jika ahli waris masih kecil dan di bawah perwalian, wali akan 
memberi sedekah secara wajar, atau memberitahukan bahwa dia 
tidak berwenang memberi sedekah kepada kaum kerabat dan 
orang-orang miskin itu.

(3)  Seluruh manusia dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata yang 
baik, khususnya kepada kaum kerabat dalam konteks ini.
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 Wa l-yakhsya  menunjukkan hikmah dan pesan sebagai berikut:
(1)  Perlakukan anak-anak yatim seperti memerlakukan anak sendiri.
(2)  Al-qaulu l-ssadîd mengandung arti ucapan yang  adil, dan  benar 

sebagai pendidikan terhadap anak-anak yatim. Dalam mendidik 
mereka, dilarang mengucapkan kata-kata kasar, apalagi membentak.
 Inna l-ladzîna ya`kulûna  menunjukkan hikmah dan pesan sebagai 

berikut:
(1)   Haram memakan harta anak yatim secara zalim. Hal itu termasuk 

dosa besar.
(2)  Azab yang menimpa pemakan harta anak yatim secara zalim adalah 

Neraka Jahanam.
(3)  Ayat 10 ini merupakan ancaman yang pasti akan terwujud di akhirat.

***
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Ayat–Ayat  Waris (Ayat 11-12)
 

                             

                                  

                            

                             

                                 

                             

                            

                            
                          

                         
                              

                            
                            

     

(11) Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya 
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 
seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 
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Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari 
harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. 
Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh 
kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia 
(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) 
wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 
mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana; (12) Dan bagianmu 
(suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggal kan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) 
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan 
setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan (setelah dipe nuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah 
dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan 
anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang 
saudara perempuan (seibu), maka bagi masing- masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih 
dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga 
itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 
hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah 
ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun17. (QS Al-Nisâ` 
[4]: 11-12)

Latar dan Konteks

Periwayat hadis yang enam (al-aimmat l-ssittah) meriwayatkan 
hadis dari sumber Jabir Ibnu Abdillah. “Rasulullah Saw dan Abu Bakar 
membesukku di kampung Bani Salamah. Beliau mendapatkan diriku dalam 
keadaan pingsan, lalu meminta air untuk berwudhu. Setelah berwudhu, 
beliau memercikkan air sisa wudhu kepadaku, aku pun siuman, lalu 
bertanya,  “Apa saranmu, ya Rasul,  mengenai harta yang aku tinggalkan?” 
Lalu turunlah ayat 11 Surah Al-Nisâ`.
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saling memberi.“
Kedatangan Islam menghapus tradisi pengangkatan anak orang lain 

menjadi anak sendiri (anak angkat) yang pembatalannya ditegaskan dalam 
QS Al-Ahzâb (33) ayat 4: ... dan Dia ti dak menjadikan anak angkatmu 
sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan 
di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan 
jalan (yang benar).

Hak waris karena adanya hubungan nasab ditegaskan dalam QS 
Al-Nisâ` (4) ayat 33:Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) 
Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh 
kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu 
telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka 
bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Sedangkan hak waris dengan sebab adanya perjanjian, dimodifikasi 
dengan mu’akhaat (persaudaraan antar sesama Muslim, terutama antara 
kaum Muhajirin dan Anshar). Kebijakan Rasul ini kemudian diubah dengan 
turunnya Surah  Al-Anfâl (8) ayat 75: Orang-orang yang mempunyai 
hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya 
(daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.

Setelah turunnya ayat ini, timbulnya hak waris yang ditetapkan 
dalam Islam adalah: (1) karena adanya hubungan nasab; (2) perkawinan 
(antara suami dan istri); dan (3) karena memerdekakan hamba sahaya 
(orang yang memerdekakan hamba sahaya).

Penjelasan Ayat
 

                     .…  

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan 
bagian dua orang anak perempuan... (QS Al-Nisâ` [4]: 11)

Allah Swt mulai menjelaskan hak waris anak dibanding ahli waris 
lainnya, karena mereka yang paling berhak untuk mendapat kasih sayang 
dan pertolongan  (karena kelemahan mereka). Berbeda dengan orangtua 
yang memiliki hak dari kerabat lain selain almarhum/almarhumah, 
atau mereka mampu/masih mampu mencari nafkah. Oleh karena itu, 
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Allah memerintahkan agar memerhatikan hak waris mereka (anak laki-
laki dan perempuan) berdasarkan kaidah li l-dzdzakari mitslu hazhzhi 
l-untsayaîn (bagi anak laki-laki bagiannya sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan). Jika almarhum/almarhumah meninggal dunia dan 
meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, bagian 
anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (anak laki-
laki : anak perempuan = 2 : 1 ). 

Kalau muncul pertanyaan, kenapa bagian anak laki-laki lebih besar 
dibanding dengan anak perempuan? Jawabannya, laki-laki berkewajiban 
membayar maskawin/mahar kepada istrinya jika menikah, dan memberi 
nafkah kepada istri, anak-anak, dan keluarganya. Sedangkan perempuan 
tidak wajib memberi nafkah kepada siapa pun, baik statusnya sebagai 
istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan sekandung/seayah/seibu, 
maupun bibi.  Mereka hanya berkewajiban menafkahi diri sendiri apabila 
sudah dewasa dan tidak mempunyai suami.

Ali Ahmad Al-Jurjani (II, 1997: 264)  menerangkan bahwa Allah Swt 
sebagai peletak syariat  yang Maha Bijaksana memberikan hak waris laki-
laki dua kali hak waris perempuan, selain saudara laki-laki dan saudara 
perempuan seibu, karena saudara laki-laki dan saudari peremuan seibu 
berhak menjadi ahli waris melalui garis keturunan perempuan, ibu mereka.

Adapun hikmah yang terkandung dalam pengutamaan laki-laki 
dalam masalah warisan itu, karena laki-laki itu harus berusaha sekuat 
tenaga dalam mencari rezeki untuk menafkahi istri , anak, seluruh anggota 
keluarga, dan kerabat lain yang menjadi kewajibannya. Laki-laki di samping 
mempunyai tanggung jawab khusus dalam keluarga, juga mempunyai 
tanggung jawab umum dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda 
dengan perempuan yang secara syarak tidak mempunyai tanggung jawab 
menafkahi siapa pun, bahkan kalau dia berstatus sebagai istri, anak, atau 
cucu berhak mendapatan  nafkah dari suami, ayah atau kakeknya.

Di samping itu, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab membela 
agama dalam kancah jihad di jalan Allah (membela agama, dan negara). 
Itulah kewajiban seorang laki-laki terhadap bangsa dan umat.

Kata aulâd, menurut Al-Syafi’iyah,  secara hakiki berarti anak, 
sedangkan secara majazi meliputi cucu dari keturunan anak laki-laki. 
Sedangkan menurut Hanafiyah, keturunan anak laki-laki/cucu dan 
seterusnya ke bawah yang melalui garis keturunan laki-laki masuk dalam 
pengertian anak secara hakiki. Rasyid Ridha (IV, t.t.: 405) menegaskan 
bahwa kaum Muslimin sepakat bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan 
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dari keturunan anak laki-laki akan menduduki kedudukan anak laki-laki 
dan anak perempuan  yang meninggal dunia sebelum ayah/ibunya.

Rasyid Ridha menambahkan bahwa  Rasulullah Saw pernah 
menyebut Al-Hasan (cucu Rasul dari Fatimah)  Ibnî   hâdzâ sayyidun  
(anakku ini sayyid/keturunan ningrat).

Adapun khuntsâ (anak yang memiliki kelamin ganda atau sama sekali 
tidak punya kelamin), untuk menentukan jenis kelaminnya diserahkan 
kepada ahlinya, termasuk dokter. Jika anak yang banci itu memiliki dua 
alat kelamin, menurut Al-Qurthubi (II, 1999: 47), jenis kelaminnya bisa 
ditentukan  dengan memerhatikan keluarnya air seninya. Jika alat kelamin 
laki-laki yang mengeluarkan air seni lebih dahulu, maka ia dianggap 
berkelamin laki-laki. Demikian juga sebaliknya, jika yang lebih dahulu 
mengeluarkan air seni dari kelamin perempuan, dia dianggap berjenis 
kelamin perempuan. 

Jika dua alat kelamin itu mengeluarkan air seni berbarengan, 
menurut Imam Ya’qub dan Muhammad, alat kelamin yang mengeluarkan 
air seni yang lebih banyak dijadikan pedoman  dalam menentukan jenis 
kelaminnya. 

Jika dengan cara demikian juga tidak dapat ditentukan jenis 
kelaminnya, maka dapat dilihat dari perkembangan fisiknya. Jika yang 
lebih menonjol fisik laki-laki, dia dianggap sebagai laki-laki, dan jika yang 
menonjol fisik perempuan, dia dianggap sebagai perempuan. 

Jika itu pun sulit diidentifikasi, menurut Sa’id Ibnu Musayyab dan 
Qatadah, hak waris khuntsâ itu setengah dari hak warisnya sebagai laki-
laki dan setengah dari hak warisnya sebagai perempuan. Menurut Al-Syafi’i, 
jika khuntsâ itu musykil (sulit diidentifikasi), untuk sementara waktu dia 
diberi hak waris perempuan  sambil menunggu penelitian berikutnya.

Dalam zaman teknologi kedokteran yang sudah maju ini, penentuan 
jenis kelamin khuntsâ dapat melibatkan para dokter yang ahli di bidangnya, 
seperti pendapat Rasyid Ridha di atas.

Keumuman kata aulâd itu juga meliputi keturunan yang kafir, 
pembunuh orang yang mewariskan, yang berstatus sebagai hamba 
sahaya, dan keturunan Nabi Saw, demikian tambahan penjelasan dari 
Al-Maraghi (IV, t.t.: 194 ). Ia menguraikan bahwa ke empatnya menjadi 
sebab gugurnya hak waris.
(1) Orang kafir terhalang untuk mewaris harta dari ahli warisnya 

yang Muslim, karena perbedaan agama menghalangi orang untuk 
mendapat warisan. 
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 Rasul bersabda, “Tidak dapat saling mewaris dua orang yang 
berbeda agama.” “Orang kafir tidak dapat mewaris harta orang 
Muslim, dan orang Muslim tidak dapat mewaris harta orang kafir.“ 
(HR Ahmad) (Rida, IV. t.t.: 407). 

 Yang dimaksud anak dalam ayat ini adalah anak-anak yang beriman, 
karena sasaran pembicaraan pada ayat itu adalah orang-orang 
Mukmin, anak-anak Mukmin. 

(2) Adapun ahli waris yang dengan sengaja membunuh orang yang 
mewariskan, menurut kesepakatan ulama, ahli warisnya menjadi 
gugur. Hikmah yang terkandung dalam larangan ini, demikian 
penjelasan Rasyid Ridha (IV, t.t.: 407), untuk tujuan preventif, 
agar orang tidak memperturutkan ketamakannya terhadap harta 
sehingga ingin cepat memiliki harta yang masih menjadi milik 
dan penguasaan orang tuanya  atau keluarga lain yang akan 
mewariskan kepadanya. Orang yang memercepat sesuatu sebelum 
datang waktunya akibatnya malah tidak mendapatkannya (haram 
mendapatkannya).

(3) Hamba sahaya, menurut kesepakatan ulama, juga gugur hak 
warisnya, karena diri dan hak milik seorang hamba itu secara 
otomatis menjadi milik tuannya.

(4) Ahli waris Nabi Saw juga tidak berhak mewaris harta peninggalannya. 
Rasulullah Saw bersabda, “ Kami para Nabi tidak mewariskan harta.“
Ibnu Arabi (II,1999: 42) menambahkan bahwa pengertian anak itu 

meliputi anak yang masih dalam kandungan ibunya. Jika ia lahir dalam 
keadaan hidup, ia berhak mendapat warisan. Anak yang tertawan oleh 
musuh juga masuk dalam pengertian anak di atas. Jika dia diketahui 
masih hidup dan tidak murtad tetap berhak mendapat warisan. Jika tidak 
diketahui masih hidup atau sudah mati, dia diperlakukan sebagai ahli waris 
yang hilang dan perlu diteliti dan diputuskan oleh hakim tentang hidup 
atau matinya anak tersebut.

 
 ...                                 

     ....

... Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, 
maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia 
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(anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memeroleh setengah (harta 
yang ditinggalkan) .... (QS Al-Nisâ` [4]: 11)

Bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan almarhum/
almarhumah, Jika ahli waris itu: perempuan; anak-anak perempuan/cucu-
cucu perempuan keturunan anak laki-laki; saudara-saudara prempuan 
kandung, atau saudara-saudara perempuan seayah, terdiri atas dua orang 
atau lebih. 

Bagiannya setengah dari harta yang ditinggalkan almarhum/
almarhumah, jika mereka itu perempuan tunggal: anak; cucu; saudara  
perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah.

Menurut mayoritas ulama, dua orang anak/cucu perempuan 
keturunan anak laki-laki, sama dengan dua orang saudari sekandung/
seayah, bagiannya dua per tiga. Ini berdasarkan analogi dua orang saudari 
sekandung/seayah yang diterangkan dalam ayat terakhir (176) Surah Al-
Nisâ`. 

Ibnu Mas’ud dalam memutuskan perkara waris yang ahli warisnya 
terdiri atas seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan keturunan 
anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan sekandung/seayah sebagai 
berikut: untuk anak perempuan, setengah; cucu perempuan, seperenam 
sebagai penyempurna bagian dua per tiga; sisanya, untuk saudara  
perempuan sekandung/seayah. 

Kalau bagian seorang anak perempuan dan cucu perempuan itu 
berjumlah dua pertiga, maka dua orang anak perempuan yang menerima 
dua per tiga itu lebih utama.

Dibandingkan dengan kondisi kaum perempuan pada zaman 
jahiliyah, kaum perempuan diangkat derajatnya menjadi ahli waris 
mengandung dua hikmah: pertama, kaum perempuan yang secara fisik 
bisa dikategorikan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki itu perlu 
mendapat kasih sayang; kedua, membatalkan tradisi jahiliyah yang tidak 
memberi hak waris kepada perempuan, bahkan menjadikannya seperti 
benda yang dapat diwariskan (Al-Jurjani, 1997: 266).

Al-Jurjani menambahkan , di samping agama jahiliyah, ada agama 
dan adat-istiadat lain yang tidak memberikan hak waris kepada kaum 
perempuan, antara lain, agama Budha dan agama Hindu. Dalam keyakinan 
agama Hindu, jika seorang suami meninggal dunia dan dikremasi, istrinya 
harus menerjunkan dirinya ke dalam api yang membakar jasad suaminya.

Secara singkat bahwa hak waris anak itu adalah: jika terdiri atas 
anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki sama dengan bagian 
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dua anak perempuan. Jika anak perempuan tunggal, bagiannya setengah, 
dan jika anak perempuan itu dua orang atau lebih, bagian mereka dua 
pertiga. Jika anak itu hanya  laki-laki tunggal atau lebih, mereka berhak 
menerima seluruh harta atau seluruh sisa harta warisan dan bagian 
masing-masing sama.

 Kedudukan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki dan 
keturunan laki-laki mereka hak warisnya seperti anak laki-laki. Yang 
terdekat hubungannya dengan almarhum/almarhumah dapat menghijab/
menghalangi yang  lebih jauh. Jika ahli waris yang terdekat dengan 
almarhum/almarhumah itu seorang anak perempuan yang mewaris 
bersama dengan cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, maka bagian anak 
perempuan setengah dan cucu laki-laki tersebut sisanya (setengah). 

Jika anak perempuan itu mewaris bersama dengan cucu perempuan 
keturunan anak laki-laki, maka bagian anak perempuan setengah dan 
bagian cucu perempuan seperenam—penyempurna bagian dua pertiga. 
Jika anak perempuan itu dua orang atau lebih  yang mewaris bersama 
dengan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki: bagian anak 
perempuan dua pertiga; sementara, cucu perempuan tidak mendapat 
bagian (mahjûb), kecuali ia didampingi cucu laki-laki dari anak laki-laki 
yang menjadikannya sebagai ashabah yang akan menerima seluruh sisa 
(sepertiga).

***
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Hak Waris Ayah dan Ibu
 

    ...                          

                          

    ....

...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari 
harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. 
Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh 
kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia 
(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam.... (QS Al-Nisâ` [4]: 11)

Bagian ibu dan ayah almarhum/almarhumah masing-masing 
seperenam dari harta warisan jika orang yang meninggal dunia itu tidak 
meninggalkan anak/keturunan (laki-laki maupun perempuan). Sisanya 
berarti menjadi hak anak dan/cucu tersebut. Jika almarhum/almarhumah 
tidak meninggalkan keturunan (anak dan/cucu), dan ahli warisnya hanya 
ibu dan bapak, bagian ibu sepertiga dari harta warisan, dan sisanya untuk 
bapak.

 Persamaan hak waris ibu dan bapak yang mewaris bersama anak 
dan/cucu mengandung hikmah bahwa keduanya sama-sama berhak 
untuk dimuliakan. Adapun hak waris anak/cucu  yang ternyata lebih 
besar dibanding hak waris ayah dan ibu yang mewaris bersamanya, sisi 
hikmahnya dapat dilihat dari tiga sisi:  umurnya yang lebih tua, tingkat 
kebutuhannya terhadap harta, dan hak nafkah dari anak-anaknya yang 
masih hidup. Sedangkan anak dan/cucu dilihat dari kebutuhannya terhadap 
harta tentu lebih banyak, karena masih kecil butuh nafkah, pendidikan, 
dan lainnya, atau karena sudah  dewasa yang butuh biaya nikah dan biaya 
hidup dirinya, istrinya, dan anak-anaknya.

Jika dua orangtua itu mewaris bersama dua orang atau lebih 
saudara laki-laki dan/saudara perempuan almarhum, bagian ibu seper-
enam. Saudara laki-laki/saudara peremupan itu mengandung pengertian 
umum, saudara/saudari sekandung, saudara laki-laki/saudara perempuan 
seayah, maupun saudara laki-laki/saudara perempuan seibu.  Dua orang 
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saudara  laki-laki dan saudara perempuan itu kedudukannya sama dengan 
tiga orang atau lebih, karena Nabi Saw dan Khulafaurrasyidin memutuskan 
bahwa dua orang saudara laki-laki atau saudara perempuan itu dapat 
meng-hijâb nuqshân (mengurangi hak waris) ibu dari sepertiga menjadi 
seperenam.

Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Seorang laki-laki 
menghadap sahabat Utsman ra dan bertanya, ”Kenapa dua orang saudara 
dapat mengurangi hak waris ibu dari sepertiga menjadi seperenam? 
Padahal, Allah berfirman, fa in kâna lahu ikhwatun. Sedangkan dua 
orang saudara, menurut bahasa kaummu (Arab), tidak dapat dikatakan 
ikhwatun.” 

Utsman Ibnu Affan menjawab, ”Apakah boleh aku menyimpang 
dari ketentuan orang yang lebih dulu/utama dariku (Nabi, Abu Bakar, dan 
Umar) yang telah mempraktikkan penyelesaian waris seperti itu, dan telah 
diikuti oleh seluruh umat Islam di seluruh pelosok negeri  ini?”

Maksudnya, telah terjadi kesepakatan di kalangan ulama bahwa  
dua orang saudara itu, dalam masalah waris, kedudukannya sama dengan 
tiga orang saudara. Dan dari segi bahasa juga dibenarkan, atau paling 
tidak dalam masalah waris ini, dua orang sudah masuk dalam pengertian 
jamak, artinya dua orang atau lebih. 

Secara ringkas, dapat dikatakan: 
(1) Bagian ibu itu sepertiga dari harta warisan jika ia tidak mewaris 

bersama anak dan/cucu atau dua orang saudara  laki-laki dan/
saudara perempuan   

(2) Jika ibu mewaris bersama anak dan/cucu atau saudara laki-laki dan/
saudara perempuan dua orang atau lebih, bagiannya seperenam. 

(3) Bagian ayah seperenam jika mewaris bersama anak dan /cucu. 
(4) Jika ayah  mewaris bersama seorang anak perempuan, bagian anak 

perempuan setengah, dan bagian ayah seperenam dan ushbah 
(sisanya).
Bagian ibu sepertiga dari sisa warisan jika mewaris bersama dengan 

ayah dan suami atau istri. Ini hasil ijtihad Umar Ibnu Khaththab, sehingga 
disebut masalah ‘umariyah atau gharawaîn. Jika ayah dan ibu itu mewaris 
bersama suami: 
(1) bagian suami setengah;
(2) bagian ibu seper-tiga sisa ( 1/3 x ( 1 -1/2); 
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(3) sedangkan ayah sisanya. 
Demikian pula kalau ayah dan ibu itu mewaris bersama istri: 

(1) bagian istri seperempat; 
(2) ibu sepertiga sisa (1/3 x ( 1- 1/4); 
(3) ayah sisanya (ushûbah).

Al-Jurjani (II, 1997: 267-268) mengatakan bahwa kenikmatan 
yang terbesar yang dilimpahkan kepada manusia adalah nikmat wujud di 
dalam kehidupan dunia ini. Kedua orangtua adalah nyata bagi kehidupan 
manusia. Mereka orang yang terdekat dengan anaknya. Oleh karena 
itu, dalam masalah waris, keduanya hanya bisa di-hijâb nuqshân (hanya 
dikurangi haknya), bukan dihijâb hirmân (tidak mendapat warisan karena 
terhalangi ahli waris lain).

***

Pelunasan Utang Sebelum Wasiat
 

 ...                           

                            

... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang 
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu 
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang 
lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS Al-Nisâ` [4]: 11)

Sebelum pembagian warisan, yang lebih dahulu diselesaikan adalah: 
pengurusan jenazah (sebagai pemuliaan kemanusiaannya); pelunasan 
utang almarhum/almarhumah; dan pelaksanaan wasiat almarhum/
almarhumah yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut. 

Kata au, dalam ayat itu, menunjukkan arti boleh, bukan menunjukkan 
urutan penyelesaian. Berdasarkam urutan ayat, pelaksanaan wasiat 
didahulukan dari pada peneyelesaian utang. 

Berdasarkan pernyataan Sayyidina Ali, ”Kalian membaca ayat ini 
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yang menerangkan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah penunaian 
wasiat atau utang.” Namun, Rasulullah Saw memutuskan bahwa pelunasan 
hutang orang yang meninggal dunia didahulukan dari pada pelaksanaan 
wasiatnya. 

Para ahli waris dan penerima wasiat tidak boleh menerima bagian 
dari harta peninggalan tersebut sebelum pelunasan utang-utang orang 
yang meninggal. Jika hartanya hanya cukup untuk melunasi utangnya, 
wasiat dan warisan tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula kalau sisa 
harta setelah pelunasan utang itu lebih kecil dari wasiat yang dibuat: 
wasiat dapat dilaksanakan sesuai dengan harta yang tersisa tersebut, dan 
para ahli waris tidak kebagian harta warisan.

Didahulukannya pelunasan utang sebelum penunaian wasiat 
sebelum pembagian warisan karena utang itu merupakan kewajiban yang 
belum terselesaikan oleh almarhum/almarhumah dan  tetap menjadi 
tanggung jawab yang dibawa mati. Oleh karena itu, pelunasan utang itu 
didahulukan daripada penunaian wasiat yang merupakan kebajikan yang 
bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, semata-mata bertujuan mencari 
pahala di sisi Allah Swt.

Al-Quran kemudian mengingatkan kepada orang-orang yang kurang 
atau tidak mengerti akibat yang  akan menimpa dirinya dan orang lain jika 
ketentuan waris itu diabaikan. Allah Swt  menjelaskan bahwa orang-orang 
yang telah diberi perintah dan kewajiban oleh-Nya dan telah ditentukan 
hak-hak warisnya (seperti ayah, kakek, anak-anak, dan cucu), hendaknya 
tidak berbuat curang dalam pembagian warisan, memberi hak waris 
kepada sebagian ahli waris dan menelantarkan ahli waris lainnya, seperti 
yang terjadi pada zaman jahiliyah. Mereka pada hakikatnya tidak tahu 
persis siapa di antara mereka itu yang paling bisa memberi manfaat bagi 
mereka, ayah atau anak.

Allah Swt telah menetapkan bagian yang pasti dalam warisan, 
karena Dia Maha Mengetahui kemaslahatan makhluk-Nya. Maha Bijaksana 
dalam mengaturnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsi dan 
tempat yang cocok. Dia tidak membuat syariat yang tidak bermanfaat 
bagi makhluk-Nya. Dia menentukan pembagian warisan di antara umat 
manusia berasaskan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena 
itu, umat Islam hendaknya berpegang pada aturan Allah dalam pembagian 
warisan, dan menghindari kezaliman dalam pembagian warisan seperti 
yang berlaku pada zaman jahiliyah.

Hikmah yang terkandung dalam syariat wasiat, menurut Al-Jurjani 
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(II,1997: 272), bahwa manusia itu kadang-kadang merasa bahwa 
amal saleh yang telah dilakukan sangat terbatas Oleh karena itu, Allah 
membolehkan kepadanya  untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya 
untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pertolongan-Nya dan 
menghindarkan bahaya siksa akhirat yang mengancamnya. Rasulullah 
Saw bersabda, ”Sesungguhnya Allah menyarankan kepada kalian untuk 
mewasiatkan sepertiga dari harta kalian sebelum meninggal dunia, untuk 
menambah kebajikan kalian dan memerbanyak amal saleh kalian.“

***

Hak Waris Suami dan Istri
 

                         

                             

                           

                         

    ....

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggal-
kan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka 
(istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat 
atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat 
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan (setelah dipe nuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan 
setelah dibayar) hutang-hutangmu.... (QS Al-Nisâ` [4]: 12)

Hak waris suami setengah dari harta yang ditinggalkan istrinya jika 
istri tersebut tidak meninggalkan anak dan/cucu, baik anak dan/cucu itu 
laki-laki maupun perempuan, anak dari suami yang sekarang maupun 
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suami sebelumnya, terdiri atas seorang maupun lebih. Sisanya, menjadi 
hak ahli waris lainnya.

Suami istri sebagai ahli waris didasarkan pada perkawinan yang 
sah, telah melakukan hubungan suami istri atau belum. Yang dimaksud 
perkawinan sah adalah perkawinan yang didasarkan ketentuan Allah Swt 
dan Rasul-Nya.

Jika suami tersebut mewaris bersama keturunan istrinya (anak 
atau cucu), hak waris suami seperempat dari harta peninggalan istrinya 
itu, sedangkan sisanya menjadi hak anak dan/cucu, dan ahli waris istri 
yang lain, baik yang termasuk   ashhâbu l-furûdh (ahli waris yang berhak 
menerima bagian yang pasti) maupun ashâbah (ahli waris yang tidak 
menerima bagian yang pasti). Jika mereka tidak ada, sisa harta warisan 
diberikan kepada dzawi l-arhâm (ahli waris selain ashhâbu l-furûdh 
dan ashâbah, atau ahli waris yang hubungan kekeluargaannya dengan 
almarhum/almarhumah melalui garis keturunan perempuan) (Al-Maraghi, 
IV, t.t.: 199).

Hak waris istri seperempat dari harta peninggalan suaminya jika 
suami yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan/cucu, baik 
dari keturunan dari dirinya atau istri sebelumnya. Sisanya, menjadi hak ahli 
waris suami lainnya.

Jika suami yang meninggal dunia itu meninggalkan anak dan/cucu, 
bagian istrinya seperdelapan dari harta peninggalan suaminya itu.

Hak waris istri, baik yang seperempat maupun seperdelapan, dapat 
dimiliki oleh seorang istri jika suami itu hanya beristri satu. Tapi, jika suami 
beristri lebih dari seorang, bagian seperempat maupun seperdelapan 
menjadi hak mereka bersama, bukan masing-masing seperempat atau 
seperdelapan.

Hikmah yang terkandung dalam aturan ini, menurut Rasyid Ridha 
(IV, t.t.: 321) adalah bahwa Allah Swt menganjurkan kepada kaum laki-laki 
untuk beristri satu (asas monogami). Namun, Allah tetap membolehkan 
suami untuk beristri lebih dari seorang, maksimal empat, dengan syarat 
yang ketat, karena poligami itu, dalam suatu kondisi dan situasi, termasuk 
masalah darurat.

Hak waris suami maupun istri, sebagaimana diterangkan pada ayat 
12 Surah Al-Nisâ` ini, baru dapat diberikan setelah pelunasan utang dan 
pelaksanaan wasiat jika keduanya meninggalkan utang maupun wasiat.

Jika dicermati, demikian Al-Maraghi (IV, t.t.: 200),  hak waris suami 
dan istri, sebagaimana diterangkan ayat di atas, kondisinya sama dengan 
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hak waris karena hubungan nasab, yakni suami berbanding istri sama 
dengan dua berbanding satu (Suami : Istri = 2 : 1).

Hak Waris Kalâlah

 
…                              

                           
                             

      

... Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), 
maka bagi masing- masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 
bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) 
yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak 
menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah 
Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS Al-Nisâ` [4]: 12)

Kalâlah berasal dari akar kata kalla – yakillu – kalâlan  yang berarti 
lemah. Keluarga yang tidak memiliki hubungan kelahiran secara langsung 
disebut keluarga lemah; sedangkan keluarga yang hubungannya dengan  
almarhum/almarhumah melalui hubungan kelahiran/keturunan langsung 
disebut keluarga kuat.

Kata kalâlah, menurut Rasyid Ridha (IV, t.t.: 422), mengandung 
beberapa arti, antara lain,  kondisi orang mati (laki-laki maupun perempuan) 
yang  ahli warisnya  selain anak/keturunan laki-laki dan ayah. Ini pendapat 
mayoritas sahabat Nabi Saw. Kemudian, kalâlah juga diartikan keluarga 
jauh karena hubungan kekeluargaannya dengan almarhum/almarhumah 
melalui perantara kerabat lain, tidak seperti anak dan ayah yang hubungan 
kekerabatannya langsung  dengan orang yang meninggal dunia. 

Berdasarkan makna yang kedua ini, Abu Bakar Shiddiq berijtihad 
bahwa yang dimaksud kalâlah adalah ahli waris selain anak laki-laki dan 
ayah. Sementara, Umar Ibnu Khaththab tetap berpegang makna teks ayat 
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176 Surah Al-Nisâ` bahwa kalâlah ialah ahli waris selain anak. Namun, 
pada akhir hayatnya, Umar mengakui hasil ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq ra 
(Rida, IV, t.t.: 432 ).

Dalam ayat 12 Surah Al-Nisâ` ini, Allah menerangkan tiga macam 
ahli waris: 
(1) ahli waris yang hubungan kekerabatannya secara langsung dengan 

orang yang meninggal dunia, seperti anak dan orangtua (ayah dan 
Ibu); 

(2) ahli waris karena hubungan pernikahan/perkawinan (suami dan 
istri); dan 

(3) ahli waris yang hubungan kekerabatannya melalui perantaraan 
keluarga lain, yakni yang disebut kalâlah  dalam ayat ini.
Pendapat yang kuat, menurut hemat kami, adalah ahli waris selain 

anak laki-laki dan ayah, sesuai dengan hasil ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq. 
Dia berkata, ”Aku mempunyai pendapat tentang makna kalâlah, jika 
pendapatku benar berarti dari Allah Yang Maha Esa, dan kalau salah berarti 
dari setan. Kalâlah adalah selain anak laki-laki dan ayah.”

Berdasarkan ayat 12 Surah Al-Nisâ` di atas, yang dimaksud saudara   
laki-laki dan saudara perempuan adalah saudara laki-laki dan saudara 
perempuan seibu. Bagian mereka masing-masing sepertiga dari harta 
warisan yang ditinggalkan saudara laki-laki/sudara perempuannya itu. 
(1) Jika saudara laki-laki dan/saudara perempuan seibu itu dua orang 

atau lebih, hak waris mereka seper-tiga dari harta warisan. 
(2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu hak warisnya sama. 
(3) Hak seperenam itu dimiliki saudara laki-laki dan/saudara perempuan 

seibu.
(4) Demikian pula hak sepertiga  bisa dimiliki saudara laki-laki dan/

saudara perempuan seibu, saudara-saudara laki-laki seibu, maupun 
saudara-saudara perempuan seibu.
Dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud  ayat 12 adalah 

saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu adalah qirâ`ah (bacaan) 
Sa’ad Ibnu Abu Waqash, wa lahu akhun au ukhtun min ummin, karena 
saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung maupun seayah 
diterangkan dalam akhir QS Al-Nisâ` ini (176). Yang terakhir ini dapat 
menjadi ashabah (ahli waris yang berhak menerima seluruh harta warisan 
atau seluruh sisa harta warisan) maupun  ashhâbu l-furûdh (ahli waris yang 
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hak warisnya telah ditentukan dalam Al-Quran dan/Hadis). Sedangkan 
yang pertama hanya berhak menjadi ahli waris ashhâbu l-furûdh.

Jika dicermati, hak waris saudara laki-laki atau saudara perempuan 
seibu adalah sepertiga atau seperenam. Dua bagian tersebut ternyata 
sama dengan bagian ibu. Oleh karena itu, penafsiran yang paling tepat  
adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.

Ringkasnya, hak waris saudara laki-laki dan saudara perempuan 
seibu adalah:
(1)   Jika sebagai saudara laki-laki/saudara perempuan seibu tunggal, 

hak warisnya seperenam.
(2)  Jika saudara laki-laki dan/saudara perempuan seibu itu dua orang 

atau lebih, hak waris waris mereka sepertiga. Hak waris mereka 
sama antara laki-laki dan perempuan.
Hak waris saudara laki-laki dan/saudara perempuan seibu baru 

dapat diberikan setelah pelunasan hutang almarhum/almarhumah dan 
penunaian wasiatnya.

Berbeda dengan yang sebelumnya, utang dan wasiat di sini disifati 
dengan tidak memadaratkan (mengurangi atau menghabiskan harta 
peninggalan). Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh utang dan wasiat, 
menurut Al-Maraghi (IV, t.t.: 201), adalah:
(1) Wasiat lebih dari sepertiga harta, padahal batas maksimal wasiat itu 

sepertiga. Oleh karena itu, wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan/
harus diubah. 

 Ibnu Abbas berpendapat bahwa wasiat lebih dari sepertiga itu 
termasuk dosa besar. Firman Allah QS Al-Baqarah (2) ayat 181, 
menegaskan, Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah 
mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang 
mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

 Ayat berikutnya memerintahkan pengubahan wasiat yang 
menyimpang dari batas maksimal, atau wasiat yang diberikan 
kepada orang yang tidak berhak menerimanya, umpamanya wasiat 
yang diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan: 
Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) be rat 
sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, 
maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.
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(2)  Berwasiat dengan niat mengurangi hak-hak waris para ahli waris, 
bukan untuk mencari rida Allah, walaupun besar wasiatnya sepertiga 
bahkan kurang dari itu.

(3)  Pengakuan adanya tanggungan utang yang menghabiskan atau 
mengurangi hak-hak para ahli waris, karena adanya kebencian 
kepada ahli waris, terutama ahli waris  kalâlah. Oleh karena itu, 
bahaya ini diungkapkan setelah penjelasan hak waris mereka. 
Sedangkan memadaratkan kepada anak/cucu, suami, istri, ayah, 
dan ibu biasanya jarang terjadi.

(4) Pengakuan bahwa piutang yang masih di tangan orang lain itu 
sudah dibayar atau dilunasi, padahal belum. Pengakuan seperti ini 
juga dimaksudkan untuk mengurangi hak waris para ahli waris.
Ketahuilah, Allah Swt adalah Zat yang Maha Tahu apa yang 

bermanfaat bagi hambanya, dan niat orang-orang yang berwasiat, ucapan-
ucapan, dan pengakuan mereka. Dia Maha Penyantun, menangguhkan 
azab orang yang menyimpang dan menentang hukum-hukum-Nya. Dia 
memberi kesempatan kepada hamba yang berdosa untuk bertaubat, 
baik dosa dalam berwasiat, utang-piutang, pembagian warisan, maupun 
lainnya.

Allah Swt telah mewajibkan pembagian warisan sesuai dengan 
aturan syariat-Nya, didasarkan kemahatahuan-Nya terhadap kemaslahatan 
hamba-Nya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kalau seluruh hamba taat 
terhadap aturan waris dan wasiat yang diterangkan dalam ayat-ayat-Nya.

Hikmah dan Pesan

 Berdasarkan uraian tafsir di atas dapat  diambil hikmah dan pesan 
sebagai berikut;
(1)  Hukum waris adalah salah satu hukum Islam yang diterangkan 

secara detail di dalam ayat-ayat Al-Quran. Uraian hukum yang detail 
itu dapat ditemukan dalam QS Al-Nisâ` (4) ayat 11, 12, dan 176.

(2)  Hukum waris  memiliki peran yang sangat sentral di dalam keluarga. 
Oleh karena itu, Rasulullah Saw  sampai menyebutkan bahwa 
hukum waris itu separo dari ilmu keislaman, namun banyak umat 
Islam yang mengabaikan, bahkan enggan untuk mengamalkannya. 
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthni dari sumber Ibnu Abbas 
menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, ”Pelajarilah hukum waris 
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dan ajarkan kepada semua orang, karena hukum waris itu setengah 
dari ilmu keislaman, dan ilmu waris itu yang pertama kali dilupakan 
orang, serta hukum yang pertama kali tidak diamalkan oleh umatku, 
sehingga pada suatu saat nanti ada orang yang bersengketa 
masalah waris, tapi nyaris tidak ada orang yang mampu memberi 
fatwa penyelesaiannya.”

(3)  Hukum waris Islam mengubah sistem hukum waris yang sebelumnya 
yang bersifat diskriminatif (kaum perempuan dan anak-anak tidak 
diberi hak waris). 

(4)  Keadilan dalam hukum waris tidak terletak pada  kesamaan besaran 
harta warisan yang diterima oleh ahli waris, tapi terletak pada 
proporsionalitas para penerima warisan. 

(5)  Timbulnya hak waris bisa disebabkan tiga hal: adanya hubungan 
pernikahan, hubungan nasab, dan karena memerdekakan hamba 
sahaya.

(6)  Pembagian warisan, baru boleh dilaksanakan kepada para ahli waris 
yang berhak menerimanya, setelah dipotong biaya pengurusan 
jenazah almarhum/almarhumah, melunasi utangnya, dan 
melaksanakan wasiatnya

(7)  Hak waris bisa gugur karena perbedaan agama antara ahli waris 
dengan orang yang mewariskan, karena: ahli waris membunuh 
orang yang mewariskan secara sengaja, dan status ahli waris turun 
menjadi hamba sahaya.

(8)  Larangan memadaratkan ahli waris itu dapat berbentuk: 
 (1)  Wasiat yang melebihi ketentuan yang diperbolehkan, yakni 

maksimal sepertiga dari harta peninggalan, diberikan kepada ahli 
waris yang berhak menerima warisan. 

 (2)   Berwasiat yang bertujuan semata-mata mengurangi hak para 
ahli waris, pengakuan adanya utang kepada orang lain—padahal 
tidak berutang, dan pengakuan bahwa piutang yang masih di tangan 
orang lain sudah dibayar, padahal belum dibayar.

***
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Batas-Batas Syariat Allah Swt  (Ayat 13–14)
 

                             

                            

                          

     

(13) Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan 
itulah kemenangan yang agung; (14) Dan barang siapa mendurhakai 
Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya ke dalam api neraka, dia ke kal di dalamnya dan dia akan 
mendapat azab yang menghinakan. (QS Al-Nisâ` [4]: 13-14)

Latar dan Konteks

Allah Swt menegaskan kandungan ayat sebelumnya yang diakhiri 
dengan perkataan, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Dua ayat 
ini mengingatkan hukum-hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti 
penjelasan: 

(1) tentang pengelolaan harta anak yatim; 
(2) hukum perkawinan;
(3) hukum waris dan batas-batas aturan Allah; 
(4) kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan hamba-Nya; dan
(5) batas-batas ketentuan-Nya, dan hukum-hukum-Nya, dan bisa 

disebut hukum keluarga: yang mengatur anak-anak yatim yang 
berkaitan dengan pernikahan,  dan waris. 
Inilah batas-batas ketentuan dan hukum-hukum Allah yang tidak 

boleh dilanggar oleh setiap Muslim.
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Penjelasan Ayat
 

        ....

Itulah batas-batas (hukum) Allah.... (QS Al-Nisâ` [4]: 13)

Yang dimaksud hukum-hukum yang telah ditentukan Allah Swt 
ini, menurut Muhammad Abduh (Rida, IV, t.t.: 327), meliputi seluruh 
hukum yang telah disebutkan dari awal sampai ayat 12 Surah Al-Nisâ`. 
Allah menjadikan hukum-hukum itu sebagai batas aturan yang harus 
dilaksanakan seluruh mukalaf (orang yang telah mampu bertindak hukum), 
baik berupa perintah maupun larangan. Mereka dilarang melanggar 
hukum-hukum tersebut. Seluruh hukum Allah, baik yang berupa perintah 
(wajib), larangan (haram), maupun yang mubah (boleh dilakukan dan 
boleh tidak dilakukan) memiliki batasan-batasan yang apabila dilanggar 
akan mengakibatkan bahaya bagi para mukallaf (subyek hukum).

Al-Maraghi (IV, t.t.: 202) menerangkan bahwa hudûdu l-sysyar’î 
adalah ujung-ujung yang menjadi batas sesuatu. Umpamanya, batas 
rumah, kebun, dan lain sebagainya. Syariat Allah berupa perintah dan 
larangan disebut hudûd, ketaatan seseorang jika ia tetap dalam batas-batas 
aturan tersebut. Jika keluar dari batas-batas tersebut, berarti melanggar 
aturan atau maksiat. Sama dengan Abduh, Al-Maraghi mengatakan yang 
dimaksud adalah aturan (syariat) Allah yang telah dijelaskan dari awal QS 
Al-Nisâ` ini.

 
                           

                    

...Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya 
ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka 
kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. (QS Al-Nisâ  ̀[4]: 
13)

Ketaatan kepada Allah Saw berarti taat kepada  syariat  agama Allah 
Swt yang diturunkan melalui Rasul-Nya. Sedangkan ketaatan kepada Rasul 
berarti mengikuti ajaran agama Allah yang disampaikan Rasulullah Saw. 
Oleh karena itu, taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah juga. Firman 
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Allah QS Al-Nisâ` (4): 80, menegaskan, Barang siapa menaati Rasul 
(Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang 
siapa berpaling (dari ketaatan itu)

Tugas Rasul, menurut Al-Maraghi (IV, t.t.: 203), adalah 
menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya, untuk kemaslahatan hidup 
mereka di dunia dan akhirat. Perintah taat kepada Rasul disebut setelah 
ketaatan kepada Allah: mengisyaratkan manusia  yang memiliki akal dan 
ilmu membutuhkan tuntunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-
Nya (hidayah agama). Kemampuan akal manusia tidak akan cukup  untuk 
menuntun kehidupan tanpa ada dukungan wahyu/agama. Oleh karena itu, 
mengikuti ajaran Rasul dan mengamalkannya merupakan asas kemajuan 
maknawi yang berdampak pada kemajuan materi. Keutamaan, yang 
merupakan asas kemajuan dan modernisasi, mestinya bersandar pada 
agama. Dengan akal dan ilmu saja, tidak cukup membangun peradaban 
modern. Kalaupun terjadi, biasanya mengabaikan keutamaan hidup dan 
tidak menghiraukan aspek moral. Yang terjadi adalah kemajuan dan 
modernitas yang kering/kosong dari nilai-nilai spiritual.

Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam arti 
mengaplikasikan syariat dalam kehidupannya, khususnya hukum waris 
yang dijelaskan sebelum ayat ini, akan dimasukkan ke dalam surga yang 
di dalamnya sungai-sungai mengalir. Hakikat surga, menurut Al-Maraghi 
(IV, t.t.: 287), harus diimani dan diyakini lebih tinggi kwalitasnya dibanding 
kenikmatan duniawi. Orang-orang taat akan kekal di dalam surga. Itulah 
kemenangan dan keberuntungan besar, melebihi kemenangan dan 
keberuntungan duniawi.

 
                             

         

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-
batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia 
ke kal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.  (QS 
Al-Nisâ` [4]: 14)

Orang yang melanggar batas aturan Allah Swt dan membangkang 
serta menentang perintah Allah dan Rasul-Nya, serta melanggar larangan-
larangannya, akan dijerumuskan ke dalam neraka, menjadi bahan 
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bakarnya. Mereka kekal di dalam neraka, mendapat azab yang berbarengan 
dengan kehinaan, karena menentang  hukum Allah dan tidak rida terhadap 
ketentuan-Nya.

Ada  dua kata berbeda yang menunjukkan kekekalan di dalam surga 
dan neraka. Untuk ahli surga, digunakan kata khâlidîna (bentuk jamak), 
sedangkan untuk ahli neraka khâlidan (bentuk tunggal). Hal ini, menurut 
Al-Maraghi (IV, t.t.: 203), mengisyaratkan bahwa ahli surga bisa menikmati 
kenikmatan surga bersama ahli surga lain secara kolektif, termasuk 
keluarganya di dunia yang sama-sama masuk surga. Sedangkan ahli neraka 
merasakan azab secara individual, tidak bisa merasakan penderitaan/azab 
secara kolektif. Firman Allah QS Al-Zukhruf (43) ayat 39, menyatakan, 

Dan (harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu 
pada hari itu karena kamu telah menzalimi (dirimu sendiri). Sesungguhnya 
kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, akan 
menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Mereka hidup di dunia 
bergelimang dosa, dan tidak mau bertaubat atas dosa-dosanya.

Kondisi pelaku dosa itu, menurut Al-Maraghi (IV, t.t.: 203), dapat 
diklasifikasikan menjadi dua:

Pertama, diri pelaku dosa dikuasai hawa nafsu, atau marah besar, 
kepada orang lain, sehingga lupa terhadap Tuhan. Pelaku dosa ini hatinya 
kosong dari cahaya petunjuk, dan tertutupi hawa nafsu. Atau, cahaya 
petunjuk di hatinya sangat lemah, bahkan nyaris tidak menyinari kegelapan 
hatinya. Hawa nafsu nyaris menutupi hatinya. Setelah memperturutkan 
hawa nafsu, dan kemarahannya reda, orang tersebut baru menyadari 
adanya larangan dan ancaman. Dia menyesali perbuatannya, dan  
bertaubat, serta mengutuk dirinya. Pelaku dosa macam ini layak mendapat 
keberuntungan, karena termasuk orang yang selalu berupaya meraih surga 
dengan penyesalan dan taubat atas dosa yang dilakukan.  Sifat orang 
tersebut diterangkan Allah dalam QS Ali Imran (3) ayat 135, Dan mereka 
tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

Kedua, orang sengaja melakukan perbuatan dosa walaupun tahu 
bahwa perbuatan itu dilarang. Dia sengaja menantang dan menentang 
ketaatan, peringatan, dan larangan tidak digubris. Orang ini terlilit kesalahan 
dan dosa, serta hawa nafsunya telah menutupi ketaatan kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Sifat orang tersebut diterangkan dalam Surah Al-Baqarah (2) 
ayat  81, Bukan demikian! Barang siapa berbuat keburukan, dan dosanya 
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telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka 
kekal di dalamnya.

Orang yang tenggelam dalam perbuatan maksiat secara sengaja, 
meski tahu dilarang dan diancam azab neraka, tidak disebut beriman 
terhadap kebenaran Rasul, tidak mengakui syariat yang dapat mengantarkan 
dirinya menuju rahmat/kasih sayang dan rida Allah Swt Yang paling layak 
bagi orang itu adalah azab, akibat kebandelannya melakukan perbuatan 
dosa.

Tenggelam ke dalam kemaksiatan, dan tanpa rasa takut dan 
menyesal, tidak mungkin berkumpul di hati Mukmin yang imannya mantap, 
yang membenarkan janji dan ancaman Allah Swt.

Selanjutnya, Al-Maraghi (IV, t.t.: 204), menerangkan bahwa azab 
yang menghinakan adalah azab ruhaniah. Pelaku dosa akan mendapat 
dua azab: azab jasmani (seperti hewan dipukuli), dan azab ruhani (seperti 
kehilangan kemulian, yang kemudian merasakan kehinaan dan cercaan).

Hikmah dan Pesan

Dari uraian tafsir di atas, dapat diambil pesan dan hikmah sebagai 
berikut:
(1)  Di antara rahmat (kasih sayang) Allah swt yang besar adalah  adanya 

syariat yang jelas tentang  halal dan haram, berita gembira dan 
ancaman,  dan adanya motivasi dan peringatan.  Allah Swt dalam 
ayat ini, memotivasi orang-orang beriman agar menaati hukum-
hukum (syariat)-Nya,  khususnya ketaatan melaksanakan hukum 
waris. Allah mengancam orang-orang yang melanggar syariat-Nya, 
khususnya syariat waris.

(2)  Orang yang taat terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, khususnya 
dalam hukum waris, serta menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran, 
pahalanya adalah surga dan kekekalan di dalamnya.

(3)  Sebaliknya, orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, khususnya 
dalam hukum waris, jika tetap berkubang di dalamnya dan 
mengantarkan ke dalam kekufuran, dia akan kekal di dalam neraka.

(4)  Akan tetapi, jika seorang Mukmin tersesat, melakukan dosa besar 
dan melanggar perintah-perintah Allah, akan dimasukkan ke dalam 
neraka dalam batas waktu tertentu, tidak kekal di dalamnya.

***
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Hukuman Perbuatan Asusila (Ayat 15-16)
 

                          

                            

                           

                             

(15) Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara 
perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat 
orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah 
memberi kesaksian18, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam 
rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan 
(yang lain) kepadanya; (16) Dan terhadap dua orang yang melakukan 
perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. 
Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. 
Sungguh, Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. (QS Al-Nisâ  ̀[4]: 
15-16).

Latar dan Konteks

Pada ayat yang lalu, Allah menjelaskan hukum perkawinan dan waris, 
dan mengingatkan orang yang melanggar syariat Allah Swt. Pada ayat ini, 
Allah menjelaskan hukum orang yang melakukan berbuatan keji (asusila). 
Pelanggaran terhadap syariat Allah Swt termasuk perbuatan maksiat 
terburuk, agar kaum perempuan  tidak gamang lagi untuk memelihara 
kehormatan dirinya.

Dalam menerangkan keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, Al-
Maraghi (IV, t.t.: 204-205), mengatakan, setelah memerintahkan berbuat 
ihsân (baik) kepada istri, memerlakukannya dengan baik, menjaga 
hartanya, dan tidak menggunakan hartanya kecuali atas izin, Allah 
mengingatkan dengan keras terhadap para istri agar jangan melakukan 
perbuatan keji/zina. Peringatan keras itu pada hakikatnya adalah bentuk 
lain dari perintah berbuat baik kepadanya. Karena, perbuatan baik di 
dunia ini ada kalanya berbentuk hadiah dan ada kalanya berupa hukuman. 
Maksud utamanya, agar orang yang disayangi tidak melakukan perbuatan 
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yang bisa mencederai atau merugikan dirinya.
Syariat dibangun di atas asas keadilan. Zina adalah bentuk 

kemaksiatan terburuk. Apalagi dilakukan perempuan yang berstatus istri. 
Bahayanya sangat besar, bukan hanya menimpa pelaku, tapi merembet 
juga pada keturunannya, seperti menetapkan keabsahan anak zina kepada 
ayah zinanya.

Sebelum kedatangan Islam, pelaku zina hanya mendapat hukuman 
moral dan hanya dipermalukan. Di samping itu, mereka juga mendapat 
hukuman fisik, berupa pemukulan dengan sandal.

Hukuman dihapus dengan turunnya ayat yang menerangkan 
hukuman jilid bagi pelaku zina yang belum menikah, dan rajam bagi pelaku 
zina yang berstatus suami-istri atau sudah menikah.

Ayat ini mengatur hukuman pelaku perbuatan keji (zina), di samping  
Surah Al-Isrâ` (17) ayat 32, dan Surah Al-Nûr (24) ayat 2 dan 3.

Penjelasan Ayat
 

                          

    .... 

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-
perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di 
antara kamu (yang menyaksikannya).... (QS Al-Nisâ` [4]: 15)

Al-fâhisyah bentuk jamaknya al-fawâhisy, perbuatan sangat buruk 
dengan akibat sangat buruk, seperti zina, sodomi/lesbian, menunduh zina 
terhadap perempuan baik-baik,  menikahi janda ayah, dan lainnya. Pada 
QS Al-An’âm (6) ayat 151, Allah berfirman, ...janganlah kamu mendekati 
perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi.

Orang-orang jahiliyah, menurut penuturan Rasyid Ridha (VIII, t.t.: 
187), beranggapan perbuatan zina adalah aib besar. Apalagi dilakukan 
orang-orang merdeka, walaupun jarang terjadi. Hamba sahaya biasanya 
melakukan perbuatan zina secara terang-terangan, orang merdeka 
melakukan zina dengan  pelacur  secara sembunyi-sembunyi. Menurut 
tradisi mereka, zina dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat ditolerir, 
tapi mengecam perbuatan zina yang dilakukan secara terang-terangan.

Imam Atha’, sebagaimana dikutip Rasyid Ridha, berpendapat,  
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al-fâhisyah yang bersifat lahiriah adalah pernikahan antara anak laki-
laki dengan ibu tiri, dan pernikahan ayah dengan anak perempuannya. 
Sedangkan al-fâhisyah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi adalah 
zina.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadis, dari sumber Imran Ibnu 
Hushain. Rasulullah Swa. Bersabda, “Tahukah kalian, tentang zina, 
pencurian, minuman khamar. Disebut apa tiga jenis keburukan itu?” 

Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” 
Rasulullah Saw kemudian menerangkan, “Ketiganya termasuk 

fâhisyah yang akan mendapat hukuman di dunia dan azab di akhirat.“
Kaum perempuan, termasuk istri, apabila melakukan perbuatan keji 

(perbuatan buruk, maksudnya zina), pembuktian perbuatannya itu dengan 
empat orang saksi laki-laki. Apabila empat orang saksi telah memberikan 
kesaksian secara benar, hendaklah mereka dikurung di dalam rumah 
sampai mati, atau Allah akan memberi jalan lain tentang hukuman baginya.

Al-Zuhri, sebagaimana dikutip Al-Maraghi (IV, t.t.: 205), menjelaskan 
bahwa zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar, kesaksian 
perempuan dalam masalah hudûd (hukuman yang sudah pasti, seperti 
hukuman zina) tidak diterima.

Hikmah hukuman tersebut, agar perempuan menjauhi perbuatan 
keji tersebut yang hukumannya berat. Kaum perempuan itu sering lalai, 
tidak berpikir panjang, dan tidak taat terhadap aturan Tuhannya.

Sasaran (khithâb) ayat ini bagi seluruh kaum Muslimin. Mereka 
berperan penting dalam kehidupan sosial, bahkan bisa menentukan 
hukuman berdasarkan kehendak mereka sendiri.

 
                            
         

... Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka 
(perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau 
sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (QS Al-Nisâ` [4]: 15)

Jika empat orang saksi laki-laki dari orang-orang merdeka (bukan 
hamba sahaya) memberikan kesaksian secara benar dan dapat diterima, 
perempuan itu akan dikurung di dalam rumah, tidak boleh keluar sama 
sekali, sampai mati. Hukuman tersebut untuk mengingatkan perempuan 
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lain agar tidak melakukan perbuatan keji yang sama.
Yang dimaksud sabîllan,  jalan keluar lain, berdasarkan syariat Allah 

setelah  penetapan hukuman yang berupa tahanan rumah sampai mati. 
Maksudnya, perempuan berzina yang dikurung di dalam rumah sampai 
mati, diberlakukan kepada perempuan manapun sampai Allah menetapkan 
hukuman lain bagi orang yang berzina.

Hukuman bagi perempuan yang berzina bersifat sementara. Hadis 
riwayat Imam Muslim dan Ahlu l-SSunan, yang bersumber dari Ubadah 
Ibnu Shamit. Nabi Saw bersabda, “Berita baru, berita baru dariku, Allah 
telah memberikan jalan lain. Jejaka yang berzina dengan gadis dihukum 
jilid (dicambuk) seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Duda yang 
berzina dengan janda dicampuk seratus kali, kemudian dirajam (dihukum 
mati)”.

Menurut para ulama,  kalimat akhir pada hadis Ubadah itu dihapus 
(mansûkh). Oleh karena itu, yang dimaksud jalan keluar, hukuman bagi 
duda dan janda yang berzina adalah rajam, tanpa dicambuk seratus kali. 
Pendapat ini didasarkan hadis sahih  yang menerangkan bahwa Rasul 
hanya menghukum rajam kepada duda dan janda  yang berzina.

 
                           

                  

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 
maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan 
memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima 
taubat, Maha Penyayang. (QS Al-Nisâ` [4]: 16)

Menurut pendapat Imam Mujahid, kata al-ladzâni menunjukkan dua 
orang laki-laki yang berzina (homoseksual). Pendapat Imam Al-Sudi, yang 
dimaksud dua orang yang berzina itu adalah laki-laki dan perempuan (jejaka 
dan gadis). Hukumannya: mereka harus dicela, dihina, dan dilecehkan 
jika belum bertaubat. Jika keduanya bertaubat dan mengubah perilaku 
buruknya, mereka tidak boleh lagi dihina dan dilecehkan. Orang yang 
bertaubat dari dosa itu bagaikan orang yang tidak berdosa. Alasannya, 
Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.

Sasaran ayat ini adalah lembaga yudikatif (para hakim). Hukum 
yang terkandung dalam ayat ini mencakup janda-janda dan perempuan 
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bersuami yang berzina dan gadis dan jejaka yang berzina. Sementara 
itu, tidak disebut duda atau suami yang berzina. Hal ini bisa dianalogikan 
dengan janda atau istri yang berzina.

Hukuman zina ini berlaku pada awal tasyrî’ (pembentukan hukum), 
di samping hukuman ta’zîr (kurungan maupun denda) yang bentuknya 
diserahkan kepada umat Islam (hakim). Hukuman ini kemudian dihapus 
oleh QS Al-Nûr (24) ayat 2:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang- orang yang beriman.

Abu Muslim Al-Ashfahani, seorang ulama yang menentang  
penghapusan ayat di dalam Al-Quran, berpendapat bahwa yang dimaksud 
ayat di atas adalah homoseksual yang dilakukan oleh dua orang laki-laki, 
dan lesbian yang dilakukan dua orang perempuan. Dengan pemaknaan ini, 
ayat ini tidak dihapus dan tetap berlaku.

Hikmah dan Pesan

Uraian tafsir di atas dapat diambil hikmah dan pesan sebagai berikut:
(1)  Ayat ini menerangkan hukuman zina yang berlaku pada zaman 

awal Islam, yang kemudian dihapus dengan turunnya Surah Al-Nûr 
(24) ayat 2. Namun, Abu Muslim Al-Ashfahani menganggap bahwa 
hukuman tersebut tetap berlaku bagi pelaku homoseksual dan 
lesbianisme.

(2)  Hukuman zina, menurut Surah Al-Nûr, dijilid seratus kali apabila 
pelakunya belum pernah menikah. Jika pelakunya pernah menikah, 
berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim, hukumannya rajam 
(hukuman mati).

(3)  Kesaksian atas perbuatan zina disyaratkan empat orang saksi laki-
laki  Muslim yang merdeka, bukan hamba sahaya. Kesaksian seperti 
ini, menurut Al-Zuhaili, juga diterangkan dalam Taurat dan Injil. 
Menuduh zina, jika tidak mampu mendatangkan empat orang saksi 
laki-laki Muslim, diancam dengan hukuman jilid (cambuk) delapan 
puluh kali (lihat Surah Al-Nûr [24]: 4). Yang dimaksud wanita-wanita 
yang baik di sini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig, dan 
Muslimah. 
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(4)  Saksi juga disyaratkan seorang yang adil, karena Allah menyaratkan 
saksi yang adil dalam jual-beli dan rujuk, maka syarat keadilan saksi 
dalam pembuktian delik zina lebih utama.

(5)  Pembuktian delik perzinaan terasa sangat berat dan sulit, harus 
didasarkan empat orang saksi mata dari orang merdeka, karena 
masalah zina sangat berkaitan dengan kehormatan dan nyawa 
seseorang yang harus dijaga. Oleh karena itu, tuduhan zina yang 
tidak dapat dibuktikan, hukumannya berbalik kepada penuduh.

***

Syarat Taubat yang Diterima (Ayat 17-18)

 
                        

                     
                        

                            

              

(17) Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi 
mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian 
segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah19. Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana; (18) Dan taubat itu tidaklah (diterima Allah) 
dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada 
seseorang di antara mereka, (barulah) dia mengatakan, “Saya benar-benar 
bertaubat sekarang.” Dan tidak (pula dite rima taubat) dari orang-orang 
yang meninggal sedang mereka di dalam keka ran. Bagi orang-orang itu 
telah Kami sediakan azab yang pedih.  (QS Al-Nisâ` [4]: 17-18)
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Latar dan Konteks

Pada ayat sebelumnya, Allah mengisyaratkan dua orang yang 
melakukan perbuatan asusila apabila bertaubat dan diiringi melakukan 
perbuatan baik, dia tidak akan mendapat hukuman dan azab. Ayat ini 
menegaskan syarat dikabulkannya taubat dan menganjurkan agar orang 
yang berdosa segera menyadari perbuatannya dan bertaubat.

Menurut Al-Maraghi  (IV, t.t.: 207), syarat utama diterimanya taubat 
bila dilakukan sebelum datangnya sakaratulmaut, dan tidak mengulangi 
dosa yang sama secara terus-menerus.

Ayat ini juga memberi arahan kepada pemerintah yang menangani 
masalah peradilan,  agar melakukan proses peradilan yang sebenarnya dan 
memperlakukan secara bijak terhadap pelaku kejahatan setelah bertaubat 
dari dosa yang telah dilakukan.

Penjelasan Ayat
 

                           

  ...  

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi mereka yang 
melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat 
.... (QS Al-Nisâ` [4]: 17)

Kata al-sû`,  perbuatan buruk yang tidak akan dilakukan orang yang 
fitrahnya baik (instingnya masih murni). Perbuatan buruk itu, menurut 
Al-Maraghi (IV, t.t.: 207), meliputi perbuatan yang mengakibatkan dosa 
besar maupun kecil. Sedangkan yang dimaksud al-jahâlah, adalah kondisi 
hati yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, atau orang itu dalam 
kondisi marah, sehingga hilang dari sisinya sifat  al-hilm (murah hati dan 
kesabaran).

Setiap orang yang berbuat maksiat, menurut Al-Maraghi, disebut 
bodoh. Perbuatan orang bodoh itu disebut kebodohan. Makna ini didasarkan 
firman Allah yang menerangkan tentang Nabi Yusuf: Yusuf berkata, Wahai 
Tuhanku! Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. 
Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan 
cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentu aku termasuk 
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orang yang bodoh. (QS Yûsuf [12]: 33)
Surah Hûd (11) ayat 46, juga menegaskan,
Dia (Allah) berfirman, “Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah 

termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu 
jangan eng kau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui 
(hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang 
bodoh.

Al-zamânu l-qarîbb menunjukkan saat datangnya nafsu, atau 
kemarahan yang mengakibatkan orang  kurang atau tidak menyadari 
status dirinya sebagai orang yang berakal sehat dan beragama, sehingga 
melakukan perbuatan dosa/keburukan. Bagi orang yang imannya kuat, 
tidak akan terjerembab ke dalam perbuatan dosa, kecuali sedang dikuasai 
hawa nafsu dan kemarahan. Dia segera menyadari kesalahan dan 
dosanya, dan bertaubat kepada Allah Swt. Dalam ayat ini tampak Allah 
menggunakan kata tunggal tentang keburukan. Sedang orang yang tidak 
diterima taubatnya adalah orang yang melakukan keburukan-keburukan 
(al-sayyi`ât), dalam bentuk jamak.

Hal ini menunjukkan taubat yang diterima adalah dosa tunggal, dan 
hanya sekali dilakukan dan tidak diulang-ulang. Pelakunya tidak termasuk 
orang yang bergelimang di dalam dosa dan kemaksiatan, dan tidak dikuasai 
kesalahan dan dosa. (Al-Maraghi, IV, t.t.: 208).

Taubat dan ampunan adalah anugerah Allah yang dilimpahkan 
kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat karena kebodohan 
(tidak mampu melawan ajakan bermaksiat), sehingga tidak melakukan 
perbuatan tersebut secara terus-menerus. Dia melakukan sekali waktu 
karena ketidakmampuannya melawan hawa nafsu dan godaan setan. 
Syarat berikutnya, dia segera bertaubat atas perbuatan dosa tersebut 
sebelum nyawa ada di tenggorokan, sebelum malaikat Izrail mencabut 
nyawanya.

Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari sumber Ibnu Umar yang 
mengutip sabda Rasulullah Saw,  “Allah menerima taubat seorang hamba 
selagi nyawanya belum ada di tenggorokan.”

Bodoh, dalam ayat ini, bukan berarti tidak tahu larangan, tapi orang 
yang dikuasai hawa nafsu atau kemarahan, dan tidak berdaya melawannya.

Imam Mujahid dan lainnya berpendapat, setiap orang yang 
bermaksiat kepada Allah Swt dengan sengaja, atau karena kesalahan 
semata, disebut bodoh, sehingga dia menyadari akan dosanya. Sementara 
itu, Imam Qatadah mengutip pendapat para sahabat Rasul yang 
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berpendapat bahwa setiap dosa yang menimpa seorang hamba disebut 
kebodohan. Imam Abdurrazaq, mengutip pendapat Ma’mar dari Qatadah, 
para sahabat berpendapat bahwa kemaksiatan kepada Allah disebut 
kebodohan, baik dilakukan dengan sengaja atau lainnya. Firman Allah Swt 
Surah Al-Zumar (39) ayat 53 menyatakan, Katakanlah, “Wahai hamba-
hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah 
kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni 
dosa-dosa  semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

 Al-Maraghi (IV, t.t.: 208-209)  berpendapat bahwa orang yang 
termasuk tawwâbîn (ahli taubat)  adalah sebagai berikut: 
(1)  Orang yang fitrahnya lurus, selalu siap menerima dan melakukan 

kebaikan. Jika sekali waktu melakukan kesalahan, orang itu segera 
mawas diri, lalu menyesali perbuatannya dan berusaha keras 
menuntun dirinya menuju kebaikan dan menghindari keburukan.

(2)  Orang yang mudah dipengaruhi nafsu, setelah mengikuti ajakan 
nafsunya segera menyadari dan ruhaninya memberontak dan 
mencela perbuatan buruknya, lalu menyesal dan bertaubat kepada 
Allah Swt.

(3)  Orang yang selalu berusaha keras, memperkuat jiwanya untuk 
menghindari dosa besar dan perbuatan keji serta dosa-dosa kecil. 
Ia selalu berupaya keras (mujâhadah) memenangkan peperangan 
antara keburukan dan kebaikan dalam dirinya.

(4)  Orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian bertaubat dan 
memohon ampunan, tetapi mengulang kembali, lalu mencela diri 
dan menyesali dosa, memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. 
Ini tingkatan ahli taubat yang terendah. Ia tetap memprioritaskan 
kehidupan abadi di akhirat dibanding kenikmatan kehidupan duniawi 
yang sementara. Oleh karena itu, dia selalu mampu kembali kepada 
Allah dan selalu berharap ampunan dan pahala-Nya.

 
                       

... Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. (QS Al-Nisâ` [4]: 17)

Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohannya, 
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kemudian dalam waktu dekat segera bertaubat, Allah Swt akan menerima 
taubat orang itu.

Waktu dekat, menurut Ibnu Abbas,  sebelum  datangnya kematian. 
Huruf min menunjukkan arti bagian. Maksudnya, mereka bertaubat dalam 
waktu dekat. Tenggang waktu antara pelaksanaan dosa dengan datangnya 
kematian disebut waktu yang dekat. Orang yang bertaubat di antara dua 
waktu tersebut termasuk kategori tâ`ib (orang yang diterima taubatnya).

Allah Maha Tahu keadaan dan kemaslahatan hamba-Nya. Oleh 
karena itu, Dia menerima taubat mereka, karena Dia Maha Tahu 
kelemahan hamba-Nya  untuk menghindarkan perbuatan buruk. Andaikan 
Allah tidak menyariatkan taubat, niscaya mereka itu akan lebih hancur, 
akan menurutkan hawa nafsu dan mengikuti ajakan setan. Tapi, Allah 
Swt, dengan hikmah dan kasih sayangnya, menerima taubat hamba-Nya 
yang dengannya terbukalah pintu keutamaan, memberi petunjuk bahwa 
kebajikan akan menutup/menghapus dosa-dosa kecil.

 Setelah menerangkan keadaan orang yang diterima taubatnya, 
Allah Swt menuturkan kebalikannya, yakni orang yang tidak diterima 
taubatnya.

 
                        

              ....

Tidaklah (diterima Allah) dari mereka yang melakukan kejahatan hingga 
apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) dia 
mengatakan, “Saya benar-benar bertaubat sekarang.” Dan tidak (pula dite-
rima taubat) dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam 
keka ran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan azab yang pedih....  
(QS Al-Nisâ` [4]: 18)

Orang-orang yang taubatnya tidak diterima adalah sebagai berikut: 
Pertama, taubatnya orang yang bergelimang dalam perbuatan buruk/
dosa sampai menjelang ajalnya, baru berkata, “Sekarang saya bertaubat.” 
Taubat semacam itu tidak berguna sama sekali, tidak akan diterima Allah 
Swt. Ayat yang senada terdapat pada Surah Ghâfir (40): 85. 

Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab Kami tidak berguna 
lagi bagi mereka. Itulah (ketentuan) Allah yang telah berlaku terhadap 
hamba-hamba-Nya. Dan ketika itu rugilah orang-orang ka r.
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Firman Allah Swt yang mengisahkan Firaun ketika tenggelam di Laut 
Merah terdapat pada Surah Yûnus (10) ayat 90 – 91, yang artinya, (90) 
Dan Kami selamatkan Bani Israil melintasi laut, kemudian Fir’aun dan bala 
tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas (mereka). 
Sehingga ketika Fir’aun hampir tenggelam dia berkata, “Aku percaya 
bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, 
dan aku termasuk orang-orang Muslim (berserah diri).” (91) Mengapa baru 
sekarang (kamu beriman), padahal sesungguhnya engkau telah durhaka 
sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat keru sakan.

Firman Allah Surah Al-Mu’minûn (23) ayat 99–100, juga 
menerangkan: (99) (Demikianlah keadaan orang-orang ka r itu), hingga 
apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ”Ya 
Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia); (100) Agar aku dapat berbuat 
kebajikan yang telah aku tinggalkan.” Sekali-kali tidak! Sungguh itu adalah 
dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh 
sampai pada hari mereka dibangkitkan.

Maksudnya, orang-orang kafir di waktu menghadapi sakaratulmaut, 
minta supaya diperpanjang umur, agar dapat beriman. Adapun maksud  hari 
kebangkitan adalah mereka sekarang telah menghadapi suatu kehidupan 
baru, kehidupan kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat.

 Al-Maraghi (IV, t.t.: 210)  berpendapat, termasuk sunatullah bahwa 
taubat orang yang bergelimang dosa sampai menjelang ajal tidak akan 
diterima. Orang tersebut nyaris tidak menyisakan waktu untuk beramal 
saleh.

 
...                             

... Dan tidak (pula dite rima tobat) dari orang-orang yang meninggal sedang 
mereka di dalam keka ran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan azab 
yang pedih.  (QS Al-Nisâ` [4]: 18)

Kedua, taubat  orang yang mati dalam keadaan kafir tidak 
akan diterima Allah Swt. Demikian pula orang yang bertaubat ketika 
syakaratulmaut sudah tiba. Keduanya telah melampaui batas waktu taubat 
yang diterima.

 Telah Kami sediakan untuk orang-orang itu azab yang sangat 
pedih di neraka, karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada hawa 
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nafsu dan setan, dan keluar dari fitrah dan hidayah agama.
 Balasan azab neraka sangat pedih itu sebenarnya didasarkan 

pada usaha dan kehendak mereka sendiri: mereka bergelimang dosa dan 
keburukan, mengotori hati dan jiwanya sendiri. Kesalahan-kesalahan dan 
dosa-dosa mereka yang menjerumuskan ke dalam kehinaan dan azab 
neraka.

Hikmah dan Pesan

Uraian tafsir di atas memunculkan hikmah dan pesan sebagai 
berikut:
(1) Umat Islam sepakat bahwa taubat merupakan kewajiban setiap 

orang yang beriman. Dasarnya firman Allah Surah Al-Nûr (24) ayat 
31 yang artinya, ...Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, 
wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

(2) Apabila seorang hamba bertaubat, Allah akan menentukan di antara 
dua pilihan: akan menerima taubatnya atau menolaknya. 

(3) Akan tetapi, Allah Swt telah berfirman di dalam Al-Quran bahwa 
Dia akan menerima taubat hamba yang berbuat maksiat. Janji 
Allah adalah benar. Firman Allah dalam Surah Al-Syûrâ (42) ayat 
25 menegaskan, Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-
hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui 
apa yang kamu kerjakan, dan pada Surah Al-Taubah (9) ayat 104, 
artinya, Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima taubat 
hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(nya), dan bahwa Allah 
Maha Penerima taubat, Maha Penyayang? Di samping itu, firman 
Allah pada Surah Thâhâ (20) ayat 82 menegaskan, Dan sungguh, 
Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat ke-
bajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.

(4) Taubat meliputi segala dosa, termasuk dosa kafir, musyrik, maupun 
kefasikan (penyimpangan dari kebenaran), yang dilakukan orang 
beriman. Batas waktu bertaubat sampai sebelum datangnya 
syakaratulmaut.

(5) Allah menolak taubat orang yang sudah dalam syakaratulmaut dan 
dosa-dosa orang kafir yang mati dalam kekufuran.

***
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Perlakuan Islam terhadap Kaum Perempuan  (Ayat 19-21)

 
                                

                               

                           

          

             

                            

      

  

(19) Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi 
perem puan dengan jalan paksa  dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya20, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu 
tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak 
padanya, (20) Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang 
lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka 
harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit 
pun darinya21. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan 
tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?; (21) 
Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah 
bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) 
telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS 
Al-Nisâ` [4]: 19 -21)  

Latar dan Konteks

Latar belakang turunnya ayat 19 Surah Al-Nisâ` ini diterangkan 
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, dan Al-Nasa`i 
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dari  sumber Ibnu Abbas. Jika seorang laki-laki meninggal dunia, ahli waris 
laki-lakinya yang paling berhak mewaris jandanya. Jika yang mewaris janda 
itu ingin menjadikannya sebagai istri, maka ia akan dijadikan istri secara 
gratis. Jika tidak berminat, janda itu akan dinikahkan dengan laki-laki lain. 
Pewaris paling berhak menentukan nasib si janda tersebut.

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir Al-Thabari meriwayatkan hadis, 
dengan sanad yang baik, bersumber dari Abu Umamah Sahal Ibnu 
Hanif. Ketika Abu Qais Ibnu Al-Aslat meninggal dunia, anak laki-lakinya 
ingin menikahi jandanya. Tradisi tersebut berlaku pada zaman jahiliyah. 
Kemudian, turunlah ayat 19 Surah Al-Nisâ` ini.

Menurut para mufassir (para ahli tafsir), berlaku pada penduduk 
Madinah pada zaman jahiliyah dan awal Islam, apabila seorang laki-laki 
meninggal dunia, anak laki-lakinya dari istri lain, atau kerabatnya yang 
laki-laki, mewaris jandanya. Salah seorang ahli waris akan melemparkan 
pakaiannya ke tubuh janda tersebut. Ritual tersebut menunjukkan ia 
menjadi orang yang paling berhak mewaris janda tersebut. 

Jika mau, janda itu akan dijadikan istri dengan tanpa membayar 
maskawin, maskawin cukup dari pernikahan dengan suami yang 
meninggal. Jika mau, janda itu akan dinikahkan dengan laki-laki lain 
yang menghendakinya, lalu ia akan mengambil maskawinnya. Jika ia 
menghendaki, janda itu diintimidasi agar menebus dirinya dengan harta 
warisan yang diperoleh dari suaminya. Atau, janda itu dibiarkan sampai 
mati, dan ia mewaris hartanya.

Ketika Abu Qais Al-Aslat Al-Anshari meninggal dunia, dan 
meninggalkan istri yang bernama Kubaisyah Binti Ma’an Al-Anshariyah, 
anak laki-laki Qais (yang bernama Hishn) dari istri yang lain, melemparkan 
pakaian kepada Kubaisyah, yang berarti mewaris pernikahan dari ayahnya. 
Namun, Hishn kemudian menelantarkannya, tidak digauli dan tidak diberi 
makan. Ia bermaksud menerornya, sehingga mau menebus diri dengan 
harta yang dimilikinya. Kubaisyah mengadu kepada Nabi Saw, lalu Rasul 
bersabda, “Tinggallah di rumahmu sampai Allah memerintahkan sesuatu 
tentang nasibmu.” Lalu turunlah Surah Al-Nisâ` ayat 19 ini.

Penjelasan Ayat

 
                         ....
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Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perem-
puan dengan jalan paksa....  (QS Al-Nisâ` [4]: 19)

Orang-orang jahiliyah biasa memerlakukan perempuan seenaknya 
sendiri. Setelah mewaris seorang janda, mereka memerlakukannya 
seenaknya sendiri, kadang-kadang dijadikan istri (tanpa diberi mahar), 
kadang dinikahkan dengan laki-laki lain dan maharnya dikuasai (dimiliki) 
sendiri, bahkan kadang dibiarkan  dan dilarang menikah sampai mati, 
dengan maksud untuk diwaris harta peninggalannya.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dilarang 
mengikuti tradisi jahiliyah yang memakan hak (harta warisan) kaum 
perempuan. Apalagi menjadikan mereka barang yang bisa diwaris, atau 
hamba sahaya yang bisa diperlakukan sekehendak hati. Padahal, mereka 
tidak rela diperlakukan seperti itu. Jika seorang laki-laki meninggal dunia, 
dan meninggalkan istri (janda), maka ahli waris laki-laki suaminya, jika 
menghendaki, akan mewaris istrinya. Jika menghendaki, istri itu akan 
dijadikan istrinya, atau dinikahkan dengan laki-laki lain, atau tetap ditahan 
dan dilarang menikah dengan laki-laki lain (Al-Maraghi, IV, t.t.: 212 ).

Perempuan bukan harta yang bisa diwaris. Istri orang yang 
meninggal dunia tidak boleh diwaris ahli waris laki-laki almarhum. Orang 
Mukmin tidak boleh mengikuti tradisi jahiliyah seperti itu. 

 
 ...                      .... 

... dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.... (QS Al-
Nisâ` [4]: 19)

Al-Maraghi (IV, t.t.: 212) menerangkan, tidak halal bagi seorang 
Muslim mewaris, menyusahkan, memadaratkan perempuan, dengan 
memaksa menebus dirinya melalui sejumlah harta warisan dan maskawin 
yang ia terima. Perlakuan sewenang-wenang itu merupakan warisan 
zaman jahiliyah.

Al-Zuhaili (IV, 1991: 301) menegaskan bahwa yang dimaksud adhlu 
l-mar`ah adalah melarang perempuan menikah dan mempersulit hidupnya. 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid yang menceritakan bahwa orang-
orang Quraisy Mekah biasanya menikahi perempuan terhormat dengan 
harapan akan memberi manfaat baginya. Perempuan itu diceraikan dan 
dilarang menikah lagi kalau tidak ada izin darinya. Kemudian, dibuat 
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perjanjian yang disaksikan beberapa saksi, yang isinya apabila perempuan 
itu membayar sejumlah uang dan meminta kerelaannya, dia akan diizinkan 
menikah dengan laki-laki lain. Kalau tidak menyetujuinya, perempuan itu 
dibuat susah (diintimidasi). Banyak permpuan yang diintimidasi pada 
zaman itu, sehingga akhirnya terpaksa memberi tebusan uang/materi.

Sasaran pembicaraaan ayat ini adalah para suami, dan ahli waris 
laki-laki almarhum, yang pada zaman itu sering berbuat semena-mena dan 
menyengsarakan hidup perempuan.

Maksud li tadzhabû bi ba’dhi mâ âtaitumûhunna, jangan 
memerlakukan istri secara buruk, sehingga ia tidak betah dalam 
memertahankan kehidupan rumah tangga. Akhirnya, ia mengembalikan 
seluruh atau sebagian mahar kepada suami, atau membiarkan seluruh, 
atau sebagian, mahar yang belum dibayar suami dalam keadaan terpaksa.

 
 ...               ....

... kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.... (QS 
Al-Nisâ` [4]: 19)

Seorang laki-laki, dalam kondisi apa pun, dilarang menyusahkan/
memersempit hidup perempuan, kecuali dia telah melakukan perbuatan keji 
(zina) secara nyata, bukan berdasarkan dugaan semata. Jika telah benar-
benar terbukti melakukan perbuatan itu, dibolehkan, umpamanya dengan 
dikurung di dalam rumah, uang belanjanya dikurangi dan sebagainya.

Yang dimaksud fâhisyah, menurut Al-Zuhaili (IV, t.t.: 302), adalah 
mencuri, berzina, dan nusyûz (tidak taat terhadap suami). Sementara 
itu, Al-Qurthubi (III, 1999: 18-19) menambahkan bahwa perbuatan keji 
yang dilakukan perempuan itu, termasuk perkataan kotor dan busuk, dan 
menyakiti suami, secara lisan maupun fisik, dan benci terhadap suami. 
Sedangkan menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (IV, t.t.: 455), 
fâhisyah tidak hanya berarti nusyûz, zina,  atau omongan kasar/tidak 
sopan saja, tapi meliputi perbuatan dan ucapan tidak baik lainnya.

Hukuman bagi perempuan yang melakukan perbuatan keji itu, 
menurut sebagian ulama, harta miliknya boleh diambil (ditahan). Menurut 
ulama lain, pengambilan harta itu sebagai tebusan khulu’ (cerai gugat). 
Dan menurut sebagian ilmuwan, perempuan yang nusyûz  seluruh hartanya 
boleh diambil suaminya (Al-Qurthubi, III, 1999:  19).
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   ...                    

            

... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu 
tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu 
tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak 
padanya....  (QS Al-Nisâ` [4]: 19)

Al-mu’âsyarah, menurut pendapat Al-Maraghi (IV,t.t. : 215), 
mengandung arti persamaan dan kebersamaan. Jika suami memerlakukan 
istri secara baik, istri pun wajib membalas perlakuan baik itu dengan 
kebaikan pula. Masing-masing (suami-istri) wajib menyenangkan dan 
membahagiakan yang lain dalam kehidupan rumah-tangga. Firman Allah 
Surah Al-Rûm (30) ayat 21 menerangkan, Dan di antara tanda-tanda 
(kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari 
jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
bagi kaum yang berpikir.

Rasyid Ridha (IV, t.t.: 256) mengatakan, sasaran pembicaraan ayat 
ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka diperintah memerlakukan 
istrinya dengan baik dalam pergaulan hidup berumah tangga. Yang 
dimaksud, pergaulan rumah tangga yang selaras dengan tatanan sopan 
santun yang berlaku di daerahnya, dan adab sopan santun menurut ajaran 
Islam.

Mu’âsyarah itu sendiri berarti kerjasama dan persamaan. Jika suami 
memerlakukan pasangan hidupnya dengan baik, niscaya istri pun akan 
melakukan hal yang sama. Termasuk dalam pengertian itu, sebagaimana 
pendapat ulama klasik, adalah cara berpakaian suami yang menyenangkan 
istri, dan sebaliknya istri berhias dan berpakaian yang menyenangkan 
suami. 

Sedangkan kata al-ma’rûf,  menurut Rasyid Ridha, mengandung 
pengertian pertengahan, tidak pelit dan tidak boros, dalam memberi 
nafkah istri, menggiliri istri secara adil jika istrinya lebih dari satu, bertutur 
kata dan memperlakukannya dengan baik.

Memerlakukan istri secara patut meliputi perkataan yang lembut, 
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sikap dan tingkah laku yang baik, nafkah yang cukup, dan pergaulan suami 
istri yang menyenangkan. Perempuan memiliki perasaan yang halus dan 
sensitif. Dia mencintai suaminya sepenuh hati sebagai timbal balik kecintaan 
suami terhadap dirinya. Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 
228 menerangkan, ...Dan me reka (para perempuan) mempunyai hak 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut....

Hadis riwayat Ibnu Asakir dari sumber Ali menerangkan  bahwa 
Rasul bersabda,  Suami yang terbaik adalah yang memerlakukan istrinya 
dengan baik. Aku adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan istri.

Akhlak Rasul Saw tercermin lewat cara beliau yang selalu mem           
erlakukan para istrinya dengan baik; selalu ceria; suka merayu; bertutur 
kata lembut; memberi nafkah yang cukup; bergurau; bahkan pernah 
berlomba lari dengan Aisyah untuk menunjukkan rasa cintanya; selalu 
menggauli istri yang jatuh pada gilirannya untuk bermalam; kadang 
melakukan makan malam bersama dengan seluruh istrinya; kemudian 
bermalam di rumah salah seorang istri yang jatuh mendapat giliran; setelah 
salat isya, mengajak ngobrol istrinya sebelum tidur untuk menunjukkan 
kasing-sayangnya. 

Firman Allah dalam Surah Al-Ahzâb (33) ayat 21 menerangkan, 
Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Jika tidak suka terhadap akhlak buruk istri, karena rupanya atau fisik 
yang kurang menarik, kurang mampu mengurus rumah-tangga, atau lebih 
mencintai istri yang lain, suami hendaknya bersabar, tidak terburu-buru 
memarahi atau menceraikannya. Barangkali di balik kekurangan seorang 
istri, terdapat kebaikan yang banyak. Umpamanya, dia sebagai seorang 
istri yang salehah, rida, dan pandai mengurus serta memperbaiki dirinya. 
Kemungkinan lain, dia akan melahirkan anak-anak yang saleh dan pandai 
yang dapat dibanggakan orangtua, masyarakat, negara, dan agama, serta 
selalu berbuat baik kepada orangtua sejak dari dunia sampai masuk ke 
alam kubur.

Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Saw 
bersabda, Seorang Mukmin itu hendaknya tidak membenci saudaranya yang 
seiman. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada saudaranya itu, niscaya 
ada sisi lain yang ia sukai. Maksudnya, kalau membenci seseorang, jangan  
secara keseluruhannya karena akan mengakibatkan putus hubungan. Yang 
benar, memaafkan dan memaklumi, serta mengabaikan sesuatu yang tidak 
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disukai dan mengambil yang disukai.
Jika seorang laki-laki bisa memahami ayat Al-Quran dan Al-Hadis 

dan mengamalkannya, niscaya akan dapat merasakan puncak kebahagian 
berumah tangga dan mampu menghindari pertengkaran dan perselisihan 
yang menjurus kepada perceraian (perbuatan halal yang dibenci Allah Swt) 
yang berakibat penyesalan dan penderitaan.

 
                            

                            

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu 
telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, 
maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah 
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 
dengan (menanggung) dosa yang nyata?  (QS Al-Nisâ` [4]: 20)

 Al-Maraghi (IV, t.t.: 215) menjelaskan, apabila suami  ingin menikah  
dengan perempuan lain, dan tidak menyintai istrinya lagi walau pun telah 
bersabar untuk mempertahankannya, dan terpaksa menceraikannya 
(walau istrinya tidak melakukan perbuatan yang bisa dijadikan alasan 
perceraian), suami tersebut tidak boleh menarik kembali mahar dan harta 
lain yang telah diberikan meski nilai besar. 

Jika suami belum membayar maskawin kepada istrinya itu, dia masih 
tetap berkewajiban membayar maskawin yang masih diutang itu. Karena, 
penceraian tersebut dalam konteks kehendak dan kemauan suami, tanpa 
kesalahan sang istri. Oleh karena itu, tidak ada alasan suami mengambil 
kembali maskawin dan barang yang telah diberikan. Mengganti istri lama 
dengan istri baru tidak dapat dijadikan alasan untuk mengambil kembali 
pemberian yang telah dimiliki istri  yang diceraikan.

 Seorang suami yang zalim, kata Al-Zuhaili (IV,1991: 303-304), 
biasanya akan menggunakan kekuasaan dan hak talaknya apabila dikuasai 
rasa tamak terhadap harta. Istri yang tidak melakukan kesalahan diceraikan 
untuk mengambil kembali maskawin dan pemberian lainnya. Dia mencari 
berbagai alasan agar dapat menceraikan istrinya dan mengambil kembali 
pemberiannya.

 Sayogianya, jika muncul keinginan yang demikian, suami harus 
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meningkatkan kesabarannya. Jika tidak mampu dan tetap akan menceraikan 
istrinya, hendaknya menceraikannya secara baik-baik. Jangan membuat-
buat alasan bohong yang mengakibatkan dosa. Apalagi perceraian itu 
diiringi dengan ancaman, menakut-nakuti istri agar mau mengembalikan 
maskawin dan pemberian lainnya.

 Alasan lain yang tidak membenarkan perbuatan suami itu, menurut 
Al-Maraghi (IV, t.t.: 215), karena dia hanya menurutkan hawa nafsu 
belaka. Dia tidak menyadari bahwa dirinya pernah  membangun keluarga 
yang bahagia dengan istrinya. Dia pernah menjadi selimut bagi istrinya, 
demikian pula sebaliknya. Apalagi, hubungan mereka telah membuahkan 
keturunan. Tindakan suami meminta kembali maskawin dan pemberian 
lain itu akan menyakiti, bahkan bisa menyengsarakan hidupnya, dan 
anaknya sendiri.

 Ibnu Katsir (I, t.t.: 369)  mengartikan kata qinthâran, harta 
yang banyak. Lalu menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan bolehnya 
memberikan maskawin yang banyak/mahal. Pada suatu hari, Umar Ibnu 
Khaththab berkhutbah di mimbar dan menerangkan, “Hai kaum Muslimin, 
janganlah kalian menentukan/meminta maskawin yang mahal untuk 
pernikahan anak-anak perempuan. Perempuan yang paling mulia dan 
paling bertakwa itulah yang diutamakan oleh Nabi Saw. Beliau dan aku 
sendiri tidak pernah menentukan atau memberikan mahar kepada istri 
lebih dari dua belas uqiyah.”

 Mendengar khuthbah Umar tersebut, seorang perempuan 
keturunan Quraisy berkata, “Hai Amirulmukminin, apakah engkau melarang 
menentukan maskawin perempuan lebih dari 400 dirham?” 

Umar menjawab, “Ya.” 
Perempuan itu melanjutkan, “Aku telah mendengar dan membaca 

Surah Al-Nisâ`   ayat 20, Wa âtaitum qinthâran.” 
Umar lalu berkata, “Saya mohon maaf, orang lain lebih pandai 

dibanding Umar.” 
Kemudian, melanjutkan pidatonya, “Hai  saudara-saudaraku, saya 

telah melarang menentukan/memberi maskawin kepada istri lebih  dari 400 
dirham. Sekarang, persilakan untuk menentukan/memberikan maskawin 
kepada istri sesuai dengan keinginan.”

 
                         

          



356 Tafsir Juz IV

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah 
bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) 
telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.  (QS 
Al-Nisâ` [4]: 21)

Ibnu Katsir (I, t.t.: 369) mengatakan bahwa kata afdhâ, menurut 
pendapat Ibnu Abbas, berarti hubungan suami istri. Tidak masuk akal kalau 
suami yang menceraikan istrinya mengambil kembali mahar yang telah 
dibayarkan kepada istrinya, padahal istri itu telah memberi kenikmatan 
seksual kepada dirinya.

Sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir, Rasyid Ridha (IV, t.t.: 
459) menjelaskan bahwa kata al-ifdhâ` mengandung arti kemesraan 
dan hubungan seksual antara suami dan istri. Selanjutnya, kata itu 
menggambarkan kesatuan dan kepaduan suami dan istri, seolah-olah  
yang satu merupakan bagian yang lain.

Allah Swt menegaskan bahwa pernikahan adalah mîtsâqan 
ghalîzhan (perjanjian yang sangat kuat). Rasyid Ridha ( IV, t.t. : 460), 
dalam mengartikan kata ini, mengutip pendapat beberapa mufassir. 

Imam Qatadah berpendapat bahwa kata itu berarti janji seorang 
suami kepada istrinya (akad nikah) yang telah ditentukan Allah Swt. Hal ini 
tertuang dalam firman Allah Swt Surah Al-Baqarah (2): 229, Talak (yang 
dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, 
atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali 
sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami 
dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 
kamu (wali) khawatir bahwa keduanya ti dak mampu menjalankan hukum-
hukum Allah. 

Imam Mujahid berpendapat bahwa kata itu berarti nikah,  ijab 
kabul yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa kata itu berarti 
perintah Allah kepada suami agar memerlakukan istrinya dengan baik.

Ibnu Katsir (I, t.t.: 370), yang tafsirnya menjadi salah satu acuan 
Rasyid Ridha, berpendapat bahwa mîtsâqan ghalîzhan berarti akad nikah. 
Imam Sufyan Al-Tsauri berpendapat bahwa kata itu berarti memertahankan 
ikatan pernikahan atau menceraikan istri dengan baik-baik, jika tidak bisa 
dipertahankan. 

Sementara itu, Al-Rabi’ Ibnu Anas mengartikan kata itu dengan 
mengambil potongan wasiat Rasul dalam haji wada’,  “Akad nikah itu 
adalah amanat Allah, dan dihalalkannya alat kelamin seorang perempuan 
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bagi suaminya itu dengan kalimat Allah.”
Menurut Muhammad Abduh, kata mîtsâq berarti janji yang diminta 

istri kepada suaminya (waktu akad nikah) agar suami bersamanya 
menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan fitrah kemanusiaan. 
Hal ini diterangkan dalam Surah Al-Rûm (30) ayat 21 yang artinya, ...Dan 
di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Abduh menerangkan bahwa ayat 21 Surah Al-Rûm itu adalah 
ayat trah ilâhiyyah yang menjadi dasar dan pegangan kuat seorang 
perempuan, sehingga rela meninggalkan kedua orangtua dan saudara-
saudara perempuan kandungnya, serta seluruh keluarganya, untuk 
mengikuti seorang laki-laki, yang tadinya asing, dijadikan teman hidup 
mengarungi romantika kehidupan, senang  maupun susah.

Di antara tanda kebesaran Allah Swt, seorang perempuan rela 
meninggalkan keluarga yang dicintai demi seorang laki-laki asing, 
suaminya, untuk membina keluarga sakînah yang didasari mawaddah wa 
rahmah, yang diharapkan memiliki kekuatan keakraban, yang melebihi 
kedekatan dan keakraban dengan keluarganya sendiri.

Hikmah dan Pesan 

Uraian tafsir di atas menunjukkan pesan dan hikmah, sebagai 
berikut;
(1)  Ayat di atas menafikan adat jahiliyah yang mewaris perempuan 

yang ditinggal mati suaminya, baik untuk dijadikan istri, dinikahkan 
kepada laki-laki lain dan diambil maharnya, maupun dilarang 
menikah sampai mati karena menginginkan warisan hartanya.

(2)  Seorang suami dilarang mempersulit dan menyakiti istrinya serta 
menelantarkan hidupnya dengan cara dikurung di dalam rumah, 
tidak diberi nafkah, atau lainnya kecuali kala istri itu melakukan 
perbuatan keji, seperti berzina, mencuri, tidak menaati suami 
(nusyûz).

(3)  Kewajiban suami memperlakukan istrinya dengan baik, demikian 
pula seorang istri pun harus mengimbangi kebaikan suami tersebut 
agar terbina keluarga yang harmonis (sakînah) yang berhiaskan 
cinta dan kasih sayang.
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(4) Pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, 
suami istri harus memertahankannya. Jangan mencoba menguraikan 
ikatan kuat itu kalau tidak ada alasan yang dibenarkan syariat.

(5)  Suami yang menceraikan istri atas kehendaknya sendiri, sementara 
istrinya tidak bersalah, dia tidak boleh mengambil kembali 
maskawin dan harta lainnya yang telah diberikan, kecuali perceraian 
itu disebabkan istri yang melakukan perbuatan keji, seperti zina, 
mencuri, nusyûz, dan perbuatan buruk lainnya.

(6)  Kata wa âtaitum qinthâran tidak menunjukkan kewajiban membayar 
maskawin yang mahal, tapi hanya menunjukkan suatu kebiasaan: 
suami yang mencintai istri akan mencukupi kebutuhan materinya 
sesuai kemampuan. Jika ia seorang kaya, tentu akan memberikan 
nafkah/harta yang banyak sesuai kebutuhan istri.

***
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Perempuan yang Haram Dinikah (Ayat  22–23)

 
                             

                        

                              

                       

                               

                             

                            
               

(22) Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah 
dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. 
Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-
buruk jalan (yang ditempuh); (23) Diharamkan atas kamu (menikahi) 
ibu-ibumu, anak-anakmu yang perem puan, saudara-saudaramu yang 
perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-
saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-sau dara 
perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perem-
puan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang 
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu 
(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), 
(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan 
(diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Nisâ` [4]: 22 – 23)
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Latar dan Konteks

Turunnya ayat 22 Surah Al-Nisâ` ini dilatarbelakangi:
(1) kasus Hishn Ibnu Abu Qais yang menikahi janda ayahnya (ibu 

tirinya) yang bernama Kubaisyah binti Ma’an; 
(2) Al-Aswad Ibnu Khalaf yang menikahi janda ayahnya; 
(3) Shafwan Ibnu Umayyah Ibnu Khalaf yang menikahi janda ayahnya 

yang bernama Fakhtah binti Al-Aswad Ibnu Abdul Muththalib, dan
(4) Manshur Ibnu Mazan yang menikahi janda ayahnya yang bernama 

Mulaikah Binti Kharijah.
Asy’ats Ibnu Siwar menceritakan Abu Qais, seorang laki-laki Anshar 

yang saleh, meninggal dunia. Putra Qais melamar jandanya (Kubaisyah). 
Dia menjawab, “Engkau ini sudah aku anggap seperti anak sendiri. Tunggu, 
aku akan minta petunjuk Rasulullah Saw.” 

Setelah menghadap Rasul Saw dan menanyakan masalahnya, ayat 
ini diturunkan.

Ibnu Jarir meriwayatkan, dari Ibnu Abbas. Orang-orang jahiliyah 
mengharamkan menikahi perempuan-perempuan dari kalangan keluarga, 
kecuali mantan istri ayah dan menikahi dua perempuan bersaudara. 
Lalu turunlah ayat  22, Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang 
telah dikawini oleh ayahmu. Dan ayat, ...Dan menghimpunkan (dalam 
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 
pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.

Al-Nadhar Ibnu Syamil menceritakan bahwa Hajib Ibnu Zurarah 
(orang Arab) murtad lalu memeluk agama Majusi agar bisa menikahi 
anak perempuannya sendiri. Kemudian, Allah melarang kaum Mukminin 
menirukan kebiasaan nenek moyang mereka di dalam pernikahan.

Ayat-ayat sebelumnya menerangkan: 
(1) hukum menikahi anak yatim; 
(2) batas kebolehan berpoligami  beserta syaratnya; 
(3) suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak 

mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya secara tidak 
benar. 
Lalu, Allah, pada ayat 22 dan 23 ini, menerangkan perempuan-

perempuan yang tidak boleh dinikahi, karena adanya hubungan nasab, 
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pernikahan, dan susuan.
 Didahulukannya larangan menikahi mantan istri ayah, menurut 

Rasyid Ridha (IV, t.t.: 463), di mana dijelaskan melalui satu ayat secara 
khusus (tidak disambungkan dengan perempuan-perempuan lain yang 
haram dinikahi), adalah karena keburukan pernikahan masyarakat jahiliyah. 
Pernikahan semacam ini dikecam, seperti kecaman atas keburukan berzina, 
agar menjadi peringatan keras yang harus benar-benar dijauhi.

Penjelasan Ayat
 

                             

                    

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi 
oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, 
perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan 
(yang ditempuh).  (QS Al-Nisâ` [4]: 22)

Dua ayat ini menerangkan larangan menikahi mantan istri ayah, 
perempuan-perempuan karena adanya hubungan nasab, hubungan 
perkawinan, dan karena adanya penyusuan.

Haram Menikahi Mantan Istri Ayah 

Pada ayat 22 ini, Allah mengharamkan seorang anak menikahi 
mantan istri ayahnya. Mantan istri ayah itu sama dengan ibunya sendiri, 
walaupun disebut ibu tiri. Pernikahan macam ini termasuk perbuatan yang 
sangat buruk dan menyimpang dari fitrah/naluri yang sehat. Orang yang 
berakal sehat tidak bisa menerima pernikahan semacam itu. Oleh karena 
itu, orang-orang menamakannya pernikahan yang sangat buruk (al-maqt). 
Anak yang lahir dari pernikahan itu disebut muqîtun (anak yang lahir 
melalui pernikahan yang buruk). Allah Swt menyebutnya dibenci Allah dan 
jalan yang paling buruk.

Maksud nikah, menurut Rasyid Ridha (IV, t.t. : 464), adalah zawâj. 
Nikah itu istilah yang digunakan untuk menunjukkan akad (akad nikah) dan 
akibat-akibat hukum, atau konsekwensinya. Itulah yang dimaksud ayat ini, 
bukan makna kebahasaan yang dikemukakan ulama, seperti digunakan 
untuk makna akad dan makna hubungan seksual. Yang jelas, arti nikah di 
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sini mencakup keduanya.
Imam Ibnu Jarir Al-Thabari dan Al-Baihaqi mengatakan, perempuan 

yang telah dinikahi ayah, baik sudah melakukan hubungan seksual atau 
belum, haram dinikahi anak laki-lakinya. Maksud ayah di sini termasuk di 
dalamnya kakek. 

Al-Maraghi (IV, t.t.: 218) mengutip pendapat Ibnu Sa’ad, dari  
Muhammad Ibnu Ka’ab. Pada zaman jahiliyah, kalau ada seorang suami 
meninggal dunia, anak laki-lakinya yang berhak mewaris ibu tirinya. Jika 
ia mau, janda itu akan dijadikan istrinya secara gratis. Jika tidak berminat, 
dia akan menikahkannya dengan laki-laki lain, lalu mengambil maharnya. 

Ayat ini juga mengisyaratkan pernikahan anak dengan ibu tirinya 
yang dilakukan pada zaman jahiliyah, khususnya yang pernah dilakukan 
seorang Muslim, tidak diancam dengan siksa. Akan tetapi, setelah turunnya 
ayat ini, pernikahan semacam itu menjadi haram, akan mendapat azab 
Allah Swt.

 
                           

                           

                            

                           

                           

                           

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perem-
puan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu 
yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui 
kamu, saudara-sau dara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), 
anak-anak perem puan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu  
dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 
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dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 
(menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. 
Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.  (QS Al-Nisâ` [4]: 23)

Perempuan yang Haram Dinikah karena Hubungan Nasab
 

                          

           .... 

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perem-
puan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu 
yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan.... (QS Al-Nisâ` [4]: 23)

Perempuan yang haram dinikah karena adanya hubungan 
kekerabatan/nasab adalah sebagai berikut:
(1)  Nasab perempuan dalam garis lurus ke atas (ummahâtukum). 

Dilarang menikahi ibu kandungmu dan nenek-nenekmu.
(2)  Nasab dalam garis keturunan ke bawah (wa banâtukum). Haram 

menikahi anak perempuan kandung, cucu perempuan dari keturunan 
anak laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya dalam garis 
keturunan ke bawah.

(3)  Nasab dalam garis keturunan ke samping (al-hawâsyî) yang 
meliputi saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu. Haram 
menikahi mereka berdasarkan teks ayat wa akhawâtukum. Keluarga 
perempuan menyamping yang lebih jauh adalah bibi dari ayah 
(saudara perempuan ayah) dan bibi dari ibu (saudara perempuan 
ibu). Larangan menikahi mereka (wa ‘ammâtukum wa khâlâtukum). 
Larangan menikahi mereka, meliputi anak-anak kakek dan terus ke 
atas.
Kerabat jauh disebut al-hawâsyî (atau sadara-saudara perempuan), 

yang disebutkan dalam ayat wa banâtu l-akhi wa banâtu l-ukhti. Baik 
saudara perempuan sekandung, seayah, maupun seibu.  Yang disebut 



364 Tafsir Juz IV

pada poin 1-3 adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah karena 
adanya hubungan nasab.

Al-Qurthubi (II, 1999: 32) menjelaskan: 
(1) Yang dimaksud ibu adalah orang yang melahirkan secara langsung, 

termasuk di dalamnya ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), dan 
seluruh nenek ayah dan ibu dan seterusnya ke atas. 

(2) Anak perempuan adalah anak yang dilahirkan seorang ibu secara 
langsung, termasuk keturunan perempuan melalui garis keturunan 
laki-laki dan perempuan terus ke bawah. 

(3) Saudara perempuan  meliputi saudara perempuan sekandung, 
seayah, maupun seibu. 

(4) Bibi dari pihak ayah adalah saudara perempuan sekandung, seayah, 
atau seibu dengan ayah.  

(5) al-khâlah (adalah saudara perempuan ibu) sekandung, seayah, 
maupun seibu.

(6) Adapun anak perempuan saudara maupun saudara peremuan 
adalah anak-anak perempuan mereka, baik saudara laki-laki/
saudara perempuan sekandung, seayah, maupun seibu.

***

Perempuan yang Haram Dinikah karena Susuan
 

  ...                   ....

 

....ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-sau dara perempuanmu 
sesusuan.... (QS Al-Nisâ` [4]: 23)

Ayat ini menerangkan bahwa perempuan-perempuan yang haram 
dinikah oleh sebab penyusuan karena adanya hubungan nasab. Setiap 
kerabat perempuan ibu yang menyusui haram dinikahi anak orang lain 
yang disusui ibu tersebut.

Ibu yang menyusui menjadi ibu anak yang disusui:
(1) anak-anak perempuannya sama dengan saudara-saudaria 

perempuannya; 
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(2) suami ibu yang menyusui sama dengan bapaknya sendiri; dan
(3) anak laki-laki ibu yang menyusui sama dengan saudara-saudaranya.

Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis, dari sumber Ibnu 
Abbas. Rasulullah Saw ketika diminta untuk menikahi putri pamannya, 
Hamzah,  bersabda, Dia tidak halal dinikah olehku, dia adalah saudari 
perempuan satu susuan. Diharamkannya menikahi perempuan yang ada 
hubungan nasab itu sama dengan haramnya menikahi perempuan karena  
susuan.

Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan, dari Ibnu Abbas. Dia ditanya 
tentang seorang laki-laki yang memiliki dua hamba sahaya perempuan. 
Yang seorang menyusui seorang anak laki-laki (orang lain), dan yang 
satu lagi menyusui anak perempuan (orang lain pula). Apakah anak laki-
laki itu boleh menikahi perempuan (hamba sahaya) yang menyusuinya? 
Ibnu Abbas menjawab, “Tidak boleh, karena asal keduanya sama (anak 
menyusu ibu/menyerap intisari makanan yang dimakan ibu itu.” 

Ayat ini, secara lahiriah, menunjukkan bahwa air susu yang diminum 
bayi itu sedikit atau banyak hukumnya sama. Ini pendapat Ulama Hanafiyah 
dan Malikiyah. 

Namun, sejumlah ulama berpendapat bahwa susuan yang dapat 
menyebabkan haramnya menikah itu adalah tiga kali susuan atau lebih. 
Dasarnya, sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Muslim, dan 
lainnya, yang menerangkan bahwa satu atau dua isapan tidak menyebabkan 
haramnya menikah.

Imam Al-Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa haramnya menikah 
itu karena  lima kali susuan. Dasarnya hadis riwayat Imam Malik dan 
lainnya, dari sumber Aisyah, menerangkan, ketika ayat ini turun, susuan 
yang mengakibatkan haramnya menikah itu sepuluh kali susuan, kemudian 
diganti menjadi lima kali susuan. Setelah itu, Rasulullah Saw wafat, dan 
kaum perempuan itu juga membaca ayat-ayat Al-Quran (termasuk ayat 
susuan ini).

Ulama Hanafiyah menolak pendapat itu dengan argumen bahwa 
hadis ahâd (yang meriwayatkan dalam satu generasi hanya seorang). Dan 
ayat itu, muhkamah (mengandung makna yang jelas dan tegas). 

Abu Bakar Al-Razi mengutip pendapat Imam Thawus, yang 
bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan, orang-orang berkata 
bahwa satu atau dua kali susuan tidak menyebabkan haramnya menikah. 
Ibnu Abbas menegaskan, “satu kali susuan dapat menimbulkan haramnya 
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menikah.”
Penyusuan yang dapat menimbulkan haramnya menikah kalau anak 

yang disusui itu masih balita/usia menyusu yang batas maksimalnya dua 
tahun. Hal ini didasarkan firman Allah Surah Al-Baqarah (2) ayat 233, 
yang artinya, Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Ayat ini juga 
ditegaskan oleh hadis riwayat Al-Daruquthni, dari sumber Ibnu Abbas, 
“Tidak dianggap susuan kecuali dalam batas usia anak dua tahun.”

Apakah seorang laki-laki yang disusui seorang ibu, dan seorang 
perempuan yang disusui ibu yang lain, namun keduanya dipoligami 
seorang suami, haram menikah? 

Bagi orang yang berpendapat, air susu dua ibu satu suami dapat 
menimbulkan haramnya menikah, maka keduanya haram menikah, karena 
laki-laki dan perempuan itu walaupun disusui ibu yang berbeda, tapi ayah 
susuannya sama. Jadi, haramnya mereka menikah karena satu ayah 
susuan. Itu pendapat mayoritas umat Islam. 

Dasarnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dari sumber Aisyah, 
yang mengatakan, “Demi Allah, saya tidak mengizinkan Aflah masuk ke 
ruanganku sebelum aku bertanya dan minta izin kepada Rasulullah Saw 
karena Abu Al-Qais bukan orang yang menyusuiku, yang menyusui aku 
adalah istrinya. 

Aisyah berkata, setelah Rasul masuk ke ruangan, aku bertanya, “Ya, 
Rasulullah, Aflah (saudara Abu Al-Qais) datang akan menemuiku, lalu aku 
menolak/tidak mengizinkannya.” 

Rasul bersabda, “Dia itu pamanmu satu susuan, izinkanlah 
menemuimu.”

***
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Perempuan yang Haram Dinikah karena Hubungan Pernikahan
 

...                           

                              

                           

                    

...ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perem puan dari istrimu (anak tiri) 
yang dalam pemeliharaanmu  dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika 
kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 
tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri 
anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 
pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.  
(QS Al-Nisâ` [4]: 23)

Ada tiga kategori perempuan yang haram dinikah karena hubungan 
pernikahan, yaitu:  
(1) Ibunya istri (mertua), baik suami telah melakukan hubungan seksual 

dengan istrinya atau belum. Hal ini ditunjukkan dalam ayat Wa 
ummhâtu nisâikum. Haramnya menikahi ibu mertua tidak disyaratkan 
adanya hubungan seksual, dengan anak ibu yang menjadi istrinya. 
Tapi syaratnya hanya akad, menurut pendapat mayoritas ulama’. 

 
             ....

 Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.... (QS Al-Nisâ` [4]: 
23)

 Al-Qurthubi (II, 1999; 75) mengutip hadis riwayat Al-Bukhari 
dan Muslim, dari sumber Amru Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dari Nabi Saw, “Apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan, dia tidak halal menikahi ibu istrinya, baik ia telah 
melakukan hubungan seksual dengan istrinya atau belum. Apabila 
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seorang laki-laki menikahi seorang perempuan (janda), dan belum 
sempat menggaulinya, kemudian menalaknya, jika menghendaki ia 
boleh menikahi anak perempuannya.”

 Selanjutnya, Al-Qurthubi mendukung pendapat Imam Al-Syafi’i, 
pernikahan yang berakibat mengharamkan menikahi anaknya 
adalah pernikahan yang sah. Pernikahan yang tidak sah tidak 
mengakibatkan haramnya menikahi ibu istrinya. 

(2) Anak istri dari suami lain (rabîbah), dengan syarat suami telah 
melakukan hubungan seksual dengan istri (ibunya anak itu). Jika 
suami belum melakukan hubungan seksual dengan istri (ibu anak 
perempuan itu), dan kemudian menceraikan istrinya, dia boleh 
menikahi anak mantan istrinya. Hal ini ditunjukkan dalam ayat,

 
    ...                      

                      

       

    ...anak-anak perem puan dari istrimu (anak tiri) yang dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika 
kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 
maka tidak berdosa kamu (menikahinya).  (QS Al-Nisâ` [4]: 23)

 Tegasnya, hanya sekadar akad, tanpa melakukan hubungan seksual 
dengan istrinya, tidak mengharamkan seorang laki-laki menikahi 
anak tirinya (anak perempuan mantan istri).

 Ulama Hanafiyah berpendapat, orang yang berzina dengan seorang 
perempuan, ibu dan keturunan perempuan wanita yang dizinainya 
menjadi haram dinikah olehnya. Demikian pula apabila perempuan 
itu disentuh, dengan dibarengi syahwat, dicium,  melihat alat 
kelaminnya dengan syahwat, atau menyentuh tangan perempuan 
dengan syahwat. Maka, ibu perempuan itu haram dinikah untuk 
selamanya.

 Mayoritas ulama menyanggah pendapat itu, dan menyatakan bahwa 
zina tidak dapat mengharamkan ibu, nenek, anak perempuan, dan 
cucu perempuan wanita yang dizinainya.
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(3) Mantan  istri anak dan cucu haram dinikahi oleh ayah dan kakeknya.
 Ayat 23 Surah Al-Nisâ` menyatakan,

 
    ...              ....

              ... (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).... 
(QS Al-Nisâ`  [4]: 23)

 Hukumnya sama (haram) menikahi mantan istri anak karena susuan, 
sesuai hadis yang telah disebut di atas. Namun tidak diharamkan 
menikahi mantan istri anak angkat, berdasarkan firman Allah Surah 
Al-Ahzâb (33) ayat 37, Tidak ada keberatan bagi orang mukmin 
untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-
anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. 
Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

 Dan firman Allah Surah Al-Ahzâb (33) ayat 5, Panggillah mereka 
(anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; 
itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak 
mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu 
seagama 

Perempuan yang Haram dengan Sebab yang Bersifat Temporal

Yang dimaksud adalah menikahi dua perempuan sekandung 
sekaligus, dipoligami atau menikahi seorang perempuan, dan dimadu, 
dengan bibinya, atau anak perempuan saudara istrinya, atau anak 
perempuan saudara perempuan istrinya. Ayat 23 Surah Al-Nisâ` 
menegaskan, 

 
 ...                          

       

...dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan 
yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.  (QS Al-Nisâ` [4]: 23)

Al-Maraghi ( IV, t.t.: 222) menerangkan haramnya  menikahi 
dua perempuan yang bersaudara, atau seorang perempuan dengan 
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bibinya, bisa keduanya melalui akad nikah (dimadu), atau yang seorang 
melalui akad nikah, sedangkan yang lainnya melalui cara perbudakan. 
Umpamanya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sedangkan 
bibinya berstatus sebagai hamba sahaya laki-laki itu, atau  seorang laki-laki 
menikahi seorang perempuan, sementara kakak kandung perempuannya 
sebagai hamba sahaya suaminya.

Hikmah larangan memadu dua perempuan bersaudara, atau memadu 
seorang perempuan bersama bibinya, agar hubungan kekeluargaan 
(silaturrahim) antara keduanya tidak terputus. Rasulullah Saw bersabda, 
“Sesungguhnya jika kalian melakukan hal itu, berarti memutuskan 
silaturrahim kalian.”

Hadis yang diriwayatkan semua perawi hadis, bersumber dari 
Abu Hurairah, menerangkan. Rasulullah Saw melarang seorang laki-
laki memadu dua orang perempuan bersaudara atau memadu seorang 
perempuan dengan bibinya .

Hadis yang diriwayatkan Al-Tirmidzi dan lainnya menerangkan, 
“Janganlah engkau nikahi/memadu seorang perempuan bersama 
bibinya, memadu seorang bibi (saudara perempuan ayah) dengan anak 
perempuan saudaranya, memadu seorang perempuan dengan bibi 
(saudara perempuan ibu), memadu antara bibi (saudara perempuan ibu) 
dengan saudara perempuannya, jangan memadu dua perempuan yang 
status kekeluargaannya di bawah (seperti anak, cucu) dengan perempuan 
yang status kekeluargaannya di atas (seperti bibi dari ayah maupun 
dari ibu). Dan, sebaliknya memadu bibi (hubungan kekeluargaannya 
lebih tinggi) dengan anak perempuan atau cucu perempuan (hubungan 
kekeluargaannya lebih rendah).”

Hadis ini menegaskan makna umum yang terdapat dalam ayat 
Al-Quran. Ditegaskan pula oleh hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, 
Abu Daud, dan Ibnu Majah dari sumber Fairuz Al-Dailami yang ketika 
masuk Islam memiliki dua istri (kakak beradik). Nabi Saw memerintahkan, 
“Ceraikah salah satu istrimu sesuai dengan kemauanmu.”

Keharaman ini tidak berlaku surut, apa yang pernah terjadi pada 
masa lampau, sebelum datangnya larangan. Oleh karena itu, Fairuz Al-
Dailami, tidak dihukum, hanya diperintahkan menceraikan salah satu 
istrinya yang kakak-beradik itu.

Sesungguhnya, Allah Swt Maha Pengampun dan Penyayang, 
mengampuni dosa kaum Muslimin yang pernah melanggar aturan Allah 
di dalam pernikahan sebelum mereka masuk Islam. Seperti mewaris 
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perkawinan/janda ayahnya, menikahi ibu mertua, memadu dua perempuan 
bersaudara dan lain-lainnya. Allah Swt akan mengampuni dosa-dosa kaum 
Muslimin kalau mereka bertaubat nashûha. Allah juga menyayangi mereka 
dengan menurunkan syariat pernikahan yang di dalamnya mengandung 
berbagai macam kemaslahatan dan kebaikan, serta memantapkan dan 
mengeratkan hubungan kekerabatan di antara mereka.

Al-Maraghi (IV, t.t.: 223) menegaskan bahwa Allah tidak akan 
menyiksa apa yang dilakukan kaum Muslimin pada zaman jahiliyah kalau 
sekarang mereka melaksanakan syariat Islam. Wujud ampunan Allah 
terhadap mereka adalah penghapusan terhadap dosa-dosa kecil dan dosa-
dosa besar mereka. Dan wujud kasih-sayang-Nya adalah syariat nikah 
yang mengandung kemaslahatan, mengeratkan hubungan kekeluargaan, 
dan saling membantu dalam masalah kebaikan dan ketakwaan.

Hikmah dan Pesan

Urain tafsir di atas memunculkan pesan dan kesan sebagai berikut:
Perempuan yang haram dinikah dapat dikarenakan tiga hal: adanya 

hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan susuan.
(2)  Perempuan yang haram dinikah karena adanya hubungan nasab 

ada tujuh: ibu (termasuk nenek dari garis keturunan ibu maupun 
ayah), anak perempuan (termasuk keturunan perempuan  melalui 
garis keturunan laki-laki maupun perempuan), saudara perempuan 
(sekandung, seayah, maupun seibu), bibi dari ayah (saudara 
perempuan ayah; sekandung, seayah, maupun seibu ), bibi dari ibu 
(saudara perempuan ibu, sekandung, seayah, maupun seibu), anak  
perempuan saudara laki-laki (sekandung, seayah, maupun seibu), 
dan anak perempuan saudara perempuan (sekandung, seayah, 
maupun seibu).

(3) Perempuan yang haram dinikah karena adanya hubungan 
perkawinan: mertua perempuan, anak perempuan istri (anak tiri 
yang ibunya sudah digauli), mantan istri ayah, dan mantan istri 
anak.

(4)  Perempuan yang haram dinikah karena hubungan satu susuan 
seperti perempuan yang haram dinikah karena adanya hubungan 
nasab.

(5)   Larangan pernikahan, sebagaiman diterangkan oleh ayat 22 dan 23 
Surah Al-Nisâ`, menafikkan tradisi pernikahan pada zaman jahiliyah, 
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seperti menikahi mantan istri ayah, memadu dua perempuan 
bersaudara, atau memadu seorang perempuan dengan bibinya yang 
akan berakibat buruk dalam keluarga, atau dapat memutuskan tali 
silaturrahim antara mereka.

(6)   Ulama berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang menikahi 
perempuan yang pernah dizinai ayahnya, apakah haram seperti 
haramnya menikahi mantan istri ayah atau tidak haram? Ulama 
Hanafiyah, Al-Auza’i, dan Al-Tsauri berpendapat bahwa anak 
itu haram menikahi perempuan yang pernah dizinai ayahnya. 
Sedangkan Imam Al-Syafi’i, Al-Laits, dan Malik berpendapat bahwa 
anak itu tidak haram menikahi perempuan tersebut.

(7)  Sebab perbedaan pendapat tersebut terletak pada pemaknaan 
kata nikah. Yang pertama memaknai nikah secara hakiki dengan 
hubungan seksual, sedangkan makna kiasannya akad nikah. 
Sebaliknya, kelompok kedua memaknai kata nikah, secara hakiki 
(akad nikah), dan makna kiasan (hubungan seksual).

(8)  Karena Islam telah membatalkan hukum pengangkatan anak, 
sebagaimana terdapat pada Surah Al-Ahzâb (33) ayat 5 dan 37, 
maka mantan istri anak angkat tidak haram dinikah ayah angkatnya. 
Nabi menikahi Zainab binti Jahsh, mantan istri Zaid Ibnu Haritsah, 
anak angkat Rasulullah Saw sebelum dibatalkan ayat-ayat di atas.

(9)  Ada kaidah hukum Islam al-‘aqdu ‘ala l-banât yuharrimu l-ummahât, 
wa l-ddukhûlu bi l-ummahâti yuharrimu al-banât; Menikahi anak 
perempuan berakibat haram menikahi ibunya, dan menggauli istri 
berakibat haram menikahi anak perempuannya. 

***
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CATATAN AKHIR
1. Makanan yang diharamkan menurut agama Islam itu hanya sedikit dan 

ini harus dipatuhi. Sedangkan makanan yang halal jumlahnya jauh lebih 
banyak dari pada yang diharamkan. Walaupun demikian masih banyak 
orang yang mau nyerempet atau melanggar apa-apa yang diharamkan itu
Bila ditinjau dari segi kefarmasian atau kesehatan, makanan yang 
diharamkan itu banyak mengakibatkan hal-hal yang merugikan. Sebagai 
contoh minuman keras dalam tubuh manusia dapat merusak hati dan 
otak. Hati berfungsi men-detoxikasi atau menghilangkan sifat-sifat racun 
(toksik) dari zat yang masuk ke dalam tubuh, hal ini menyebabkan fungsi 
atau beban hati menjadi lebih berat dan akhirnya lebih mudah mengalami 
kerusakan, maka timbullah penyakit hepatitis yang berakibat lebih jauh 
menjadi sirosis (jaringan hati menjadi mengeras) yang akhirnya tidak 
berfungsi yang berakhir dengan kematian. Selain itu juga minuman keras 
berakibat merusak jaringan otak, tidak sadar (mabuk) dan akan berakhir 
dengan kelakuan yang dilarang agama, seperti mencuri, memperkosa, 
merampok dan membunuh.
Adapun contoh lain seperti daging babi yang banyak mengandung parasit 
yang membahayakan kesehatan manusia seperti macam-macam cacing 
yang berbahaya antara lain: cacing pita, cacing hati, dan berbagai parasit 
lainnya. Hal ini bukan berarti bahwa hewan lain yang dihalalkan tidak 
mengandung parasit, tetapi parasit yang ada pada babi ini mempunyai sifat 
yang ekstrim dibandingkan dengan yang ada pada hewan yang dihalalkan, 
misalnya ketahanan terhadap suhu yang tinggi.
Makanan yang bersih ini mencakup banyak hal, artinya bukan hanya bersih 
bebas dari kotoran seperti debu atau lumpur tanah, tetapi mengandung 
pengertian yang lebih jauh, yaitu harus bebas dari kotoran atau cemaran 
biologi seperti kuman penyakit (bakteri), jamur, atau hamir yang dapat 
mengakibatkan terbentuknya zat beracun dalam makanan yang disebut 
dengan mycotoxin dan dapat menyebabkan penyakit kanker. Cakupan lain 
dari pengertian bersih (thayyibah) itu adalah bergizi dimana makanan itu 
harus mengandung gizi yang cukup dan memberikan fungsi yang baik bagi 
kesehatan tubuh. Hal ini perlu agar tubuh tetap sehat dan dapat menunaikan 
ibadah tanpa gangguan apapun.
Selain dari makanan itu harus halal, juga cara memerolehnya pun harus 
dengan cara yang halal, uangnya yang dipakai jangan merupakan hasil 
merampok, mencuri, atau korupsi. Ada lagi dalam memproduksinya yang 
tidak halal, umpamanya dalam menyembelih hewannya tidak memenuhi 
aturan syariah Islam.
Hal lain makanan yang halal, yang jumlahnya banyak itu, kadang-kadang 
orang mengkonsumsinya berlebihan, mentang-mentang dihalalkan, artinya 
suka melewati batas yang dapat berakibat/menyebabkan sakit, jadi 
walaupun dihalalkan tetapi tetap apa yang dimakan itu harus seimbang, 
artinya setiap komponen makanan itu harus sesuai dengan keperluan tubuh 
(seimbang bukan setimbang). Antara lain jumlah karbohidrat (golongan gula, 
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nasi, serta tepung) tidak boleh terlalu berlebihan, karena dapat berakibat 
penyakit diabetes. Kandungan lemak hewani juga tidak boleh banyak, dapat 
mengakibatkan penyakit kandungan kolesterolnya tinggi, timbul tekanan 
darah tinggi, penyakit jantung koroner akhirnya stroke. Bila terlalu banyak 
mengkonsumsi minyak nabati (dari tumbuhan) dapat berakibat tingginya 
trigelise rida (TG) dalam darah dengan akibat seperti tingginya kolesterol. 

2.         Dalam Taurat daging yang diharamkan adalah binatang yang berkuku, ialah 
binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang 
lain, seperti: unta, itik, angsa dan lain-lain. Sebagian ahli tafsir mengartikan 
dengan hewan yang berkuku satu, seperti kuda, keledai, dan lain-lain.
Makanan dan minuman yang diciptakan Allah pada prinsipnya halal. Tidak 
ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahîh (tidak cacat 
periwayatannya) dan sharîh (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah 
Swt) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash shahîh, seperti beberapa 
hadis da’if atau tidak ada nash sharîh yang menunjukkan keharamannya, 
maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu halal.
Para ulama, sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi (2003: 36-40), menetapkan 
bahwa prinsip segala sesuatu itu asalnya boleh, merujuk kepada beberapa 
ayat Al-Quran. Misalnya, 1. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian 
segala sesuatu di bumi. (Al-Baqarah [2]: 29), 2. (Allah) telah menundukkan 
untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi, (sebagai rahmat) 
dari-Nya. (Al-Jâtsiyah [45]: 13) 3. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah 
telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang di langit dan di bumi dan 
menyempurnakan untuk kalian nikmat-Nya, lahir maupun batin. (Luqmân 
[31]: 20).
Allah Swt telah menciptakan makhluk ini, lalu menundukkan dan 
menjadikannya kenikmatan untuk umat manusia, kemudian menghalanginya 
untuk dinikmati dengan mengharamkannya. Bagaimana mungkin Allah 
telah menciptakannya, lalu menundukkannya untuk manusia, setelah itu 
mengharamkannya untuk dinikmati? Kalau kemudian Allah Swt ternyata 
mengharamkan sebagiannya, itu karena hikmah tertentu yang nanti akan 
kami jelaskan.
Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya 
sangatlah sempit. Sebaliknya, wilayah kehalalan terbentang sangatlah luas. 
Itu karena nash, baik yang shahîh maupun sharîh, yang datang dengan 
pengharaman sedikit sekali jumlahnya. Selain itu, sesuatu yang tidak ada 
nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, ia kembali kepada 
hukum asalnya, yaitu boleh. Ia berada di wilayah kemaafan Tuhan.
Dalam Islam sesuatu yang disebut halal selalu disertai thayyiban (baik, 
sehat). Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. (‘Abasa 
[80]: 24), Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 
(Al-Baqarah [2]: 168). Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 
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disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Baqarah [2]: 173).

3.     Sejarah Baitullah. Menurut bunyi lahirnya ayat ini, Nabi Ibrahim bersama 
Nabi Ismail mendirikan rumah suci Kabah itu. Sepanjang riwayat, ketika 
Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim as supaya mendirikan 
Kabah di kota Mekah, beliau ini berangkat dari Syam ke Mekah, dan datang 
kepada anaknya, Ismail yang telah ada di sana bersama Ibunya. Setelah 
Nabi Ibrahim sampai ke Mekah dan bertemu dengan anaknya, lalu berkata: 
“ Bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah supaya mendirikan rumah suci 
tempat kita beribadat kepada-Nya.”
Kata Ismail : “Ayahku, taatilah perintah itu!”
Nabi Ibrahim berkata lagi: “Sesungguhnya Tuhan memerintahkan kamu 
supaya membantu aku untuk mengerjakan pekerjaan itu.”
“Saya siap sedia membantu ayah,” jawab Ismail.
Seketika itu Nabi Ibrahim dan Ismail mengerjakan perintah Tuhan itu dan 
kedua-duanya lalu membangun dan mendirikan Kabah. Nabi Ibrahim yang 
menyusun batu-batu dan menembok, dan Ismail yang mengangkat dan 
membawa batu-batu di atas lehernya lalu disampaikan kepada ayahnya. 
Demikianlah sehingga kedua beliau ini selesai membangun dan mendirikan 
Ka’bah.
Orang tentu bertanya: “Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun dan 
mendirikan Kabah itu, lalu apakah sebelumnya itu Kabah sudah ada lalu 
dirusak ataukah belum”?
Pertanyaan ini susah dijawab dengan secara tegas, karena Al-Quran sendiri 
tidak menerangkan tentang adanya Kabah pada sebelum Nabi Ibrahim. 
Kesulitan orang akan menjawab  pertanyaan serupa itu, tidak berbeda 
dengan kesulitan orang akan menerangkan arti perkataan “Permulaan 
rumah yang diletakan (didirikan) untuk beribadat bagi umat manusia”, 
sebagai yang tertera di atas tadi.
Hanya dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab tarikh yang besar, biasa 
diterangkan, bahwa yang mula-mula sekali mendirikan Kabah itu, para 
malaikat. Kemudian pada masa Adam dan Hawa telah diturunkan ke dunia 
lalu Allah memerintahkan kepada Malaikat Jibril supaya mendapatkan Adam 
dan Hawa, agar keduanya mendirikan sebuah baît (rumah) yang ada di 
kota Mekah itu. Sesudah Jibril datang mendapatkan keduanya, lalu ia terus 
mengurus tanah tempat mendirikan baît itu.
Adam lalu menggali tanahnya, sedang Hawa yang bekerja membuang 
tanah itu. Sesudah penggalian tanah sampai kepada yang berair, tiba-tiba 
datanglah suara dari bawah yang mengatakan : “Cukuplah, hai Adam!”
Kemudian kedua-duanya membina baît (Kabah) itu; dan setelah selesai  
membinanya, lalu diwahyukan oleh Allah kepada Adam supaya dia tawaf 
mengelilingi baît itu, dan dinyatakan pula kepadanya : “Hai Adam engkaulah 
permulaan manusia, dan inilah permulaan baît.”
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Demikian di antara riwayat Kabah yang biasa tersebut dalam kitab-kitab 
tafsir. (K.H. Moenawar Chalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw, 
Bandung: Bulan Bintang, PT, 1993, 51-52).

4.    Istithâ’ah dalam pengertian kebahasaan berasal dari akar kata 
thâ’a, yaitu thau’an, berarti taat patuh dan tunduk. Istithâ’ah berarti 
keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syarak 
sesuai dengan kondisinya. Semakin besar kemampuan seseorang semakin 
besar tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan.
Lebih lanjut dibicarakan istithâ’ah yang lebih rinci dalam ibadah haji. Hal 
ini disebabkan karena dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, 
kemampuan fisik dan materi sekaligus.
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-
batasan istithâ’ah. Secara umum mereka memahami istithâ’ah di dalam 
Surah Âli ‘Imrân ayat 97 di atas adalah, kemampuan seseorang untuk dapat 
sampai ke Mekah dan menunaikan haji seperti kemampuan jasmani, biaya 
dan keamanan dalam perjalanan sesuai dengan penjelasan Nabi Saw ketika 
ditanya oleh para sahabat Nabi Saw tentang pengertian sabîla dalam ayat di 
atas, Rasul Saw bersabda: Al-zâd wa l-rrahîlah, maksudnya perbekalan dan 
kendaraan. (HR Al-Daruquthni)
Berdasarkan pemahaman di atas, mazhab Syafi’i tidak mensyaratkan 
kendaraan bagi orang yang menetap, tidak mencapai jarak meng-
qashar salat, yaitu 89 km dari kota Mekah. Dengan kata lain, mereka 
diwajibkan menunaikan haji meskipun dengan berjalan kaki. Istithâ’ah dalam 
ibadah haji mempunyai pengertian lebih luas dibanding istithâ’ah di dalam 
ibadah-ibadah lain seperti salat, puasa, dan lain-lain.
Para ulama menjelaskan makna istithâ’ah mencakup dalam beberapa hal, 
antara lain:
a. Istithâ’ah harta, yaitu adanya perbekalan untuk membayar Ongkos 
Naik Haji (ONH) pergi dan pulang serta biaya hidup, tempat tinggal, 
makanan dan minuman yang cukup. Orang yang berangkat haji dengan 
cara meminta-minta dan mengajukan proposal untuk mendapatkan ongkos 
haji atau meminta jatah dari pemerintah atau dari instansi tertentu. 
Sebenarnya belum ada kewajiban haji bagi mereka. Namun demikian, bila 
haji dilaksanakan dengan biaya pemberian orang lain, hajinya tetap sah dan 
sudah dianggap melaksanakan rukun Islam yang kelima.
Berangkat haji dengan pemberian atau hadiah orang lain boleh diterima, 
namun tidak wajib menerimanya apalagi bila diketahui bahwa biaya 
yang diberikan bersumber dari yang haram, misalnya seorang koruptor 
menghajikan karyawannya atau hasil dari perjudian dan minuman keras 
atau hasil pajak judi dan perzinahan dan lain-lain, maka sebaiknya dia tidak 
menerima pemberian tersebut dan tidak boleh berangkat dengan uang 
yang haram.
Oleh sebab itu seorang koruptor tidak wajib melaksanakan haji sebelum dia 
mengembalikan harta hasil korupsinya kepada pemiliknya, karena haqqu 
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l-‘ibâdah (hak manusia) berdasarkan pada perjanjian (kompromi) 
sedangkan haji adalah hak Allah Swt berdasarkan pada toleransi. Oleh 
sebab itu hendaklah mendahulukan hak manusia dari hak Allah karena Alah 
Mahamulia lagi Maha Pemaaf.
Diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa ketika orang yang berangkat haji 
dengan harta yang halal berkata labbaîk Allahumma labbaîk (Ya Allah kami 
datang menjawab panggilan-Mu, maka Allah menjawab: Allah menerima 
permohonan-Mu dan Allah memuliakan-Mu. Sedangkan ketika orang 
yang berhaji dengan harta yang haram ketika berteriak dengan ucapan 
labbaîk Allahumma labbaîk, Allah berkata kepadanya: Allah tidak menjawab 
permohonanmu dan tidak pula memuliakanmu dan hajimu dikembalikan 
kepadamu, kembalilah dengan membawa dosa dan tanpa pahala.

b. Istithâ’ah dalam kesehatan. Kemampuan fisik salah satu syarat 
wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan 
kemampuan badaniyah, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan 
erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun qalbi). Dalam 
hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh (safîh) atau idiot 
jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada 
pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya.
Dan bagi seorang lansia (lanjut usia) yang tidak mempunyai kemampuan 
untuk duduk lama di dalam kendaraan atau di perjalanan, boleh mewakilkan 
hajinya kepada orang lain. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Jamaah dari 
Ibnu Abbas ra bahwa ada seorang perempuan dari Khatsam berkata: Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya ayahku punya kemampuan harta untuk 
mengerjakan haji, namun dia sudah tua renta, tidak mampu duduk lama di 
dalam kendaraan (di atas unta), maka Rasulullah Saw bersabda: Hajikanlah 
dia, dan peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah pada Haji Wada’.
Berdasarkan hadis ini, kemampuan fisik sangat menentukan dan tidak 
melihat kepada umur. Oleh sebab itu rencana Kerajaan Arab Saudi untuk 
memberlakukan batas umur 65 tahun tidak boleh haji, belum layak untuk 
diberlakukan, karena ada sebagian orang meskipun umur sudah lebih 65 
tahun, akan tetapi masih mempunyai kemampuan fisik untuk berhaji.
c. Istithâ’ah) untuk mendapatkan kendaraan atau alat transportasi sama 
ada dengan menyewa atau membeli tiketnya merupakan syarat wajib haji. 
Jika seseorang sudah mendapatkan visa haji akan tetapi tidak ada tiket 
pesawat reguler atau carter yang membawanya ke haji, maka kewajibannya 
telah gugur, dan demikian pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa 
muhrim/mahram, maka belum wajib melaksanakan ibadah haji. Rasul Saw 
bersabda: Wanita tidak boleh bepergian lebih dari dua hari, kecuali ditemani 
suami atau mahramnya. (HR Al-Bukhari dan Muslim). Persoalan mahram 
ini, Kerajaan Arab Saudi telah memberi kemudahan bagi wanita usia lanjut 
dan berombongan, tidak disyaratkan mahram untuk mendapatkan visa haji 
dan umrah.

5.        Keberadaan manusia di dunia ini dengan jumlah dan ragam yang sangat 
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banyak, tentulah akan menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat  
rumit dan kompleks. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kebutuhan 
yang tak terbatas. Maka untuk menghindari terjadinya bencana besar akibat 
keinginan dan kebutuhan manusia yang dapat merusak dan menghancurkan 
umat manusia beserta lingkungan dan fasilitasnya, diperlukanlah suatu alat 
pengikat yang akan mendatangkan berbagai keuntungan dan kebaikan. Hal 
ini dimaksudkan, agar dapat meng-eliminir dampak yang ditimbulkan mulai 
dari perbedaan, perselisihan, pertentangan hingga aksi pemusnahan.
Alat pengikat ini berasal dari Allah Swt yang diwujudkan dalam bentuk kasih 
sayang yang melahirkan persaudaraan dan kekeluargaan, sebagaimana 
terdapat dalam sejumlah ayat lain dalam Al-Quran: QS [6]: 12, QS [4]: 1, 
QS [48]: 29. 
Bentuk lain dari kasih sayang adalah cinta. Cinta, merupakan sebuah 
sifat dasar yang secara pasti dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini 
mempunyai pengaruh amat luar biasa kepada pembentukan karakter mulai 
dari cara memanfaatkan komponen tubuh, indera, intelektual, hati dan jiwa 
manusia yang masing-masing akan mempengaruhi sifat, perilaku dan karya 
manusia. Hingga, jika sedang membahas masalah cinta saja, misalnya ada 
yang menguraikan sebagai Cerita Indah Nan Tak ada Akhirnya. Salah satu 
contoh yang menggambarkan seperti apa kasih sayang, dapat dilihat dalam 
QS [59]: 9 yang terbangun antara kaum anshar dan muhajirin.
Lalu, kenapa kasih sayang juga menjadi karakter utama di dalam penataan 
kehidupan umat Islam?
a.  Umat Islam adalah kelompok manusia penegak kebaikan dan penahan 

keburukan, sesuai dengan QS [3]: 110, serta hadis berikut,
Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan, tidak diketahui mana yang 
lebih baik awalnya atau akhirnya. (mashâbihu l-ssunnah)
Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musar) dia berbuka puasa dan 
salat qashar, dan jika berbuat kebaikan merasa gembira, tetapi apabila 
melakukan keburukan dia beristighfar. Dan seburuk-buruk umatku 
adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan dibesarkan dengannya, 
makanannya sebaik-baik makanan, dia mengenakan pakaian mewah-
mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur). (HR Al-Thabrani)

b. “Umat pertengahan” agar menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, 
sesuai dengan QS [2]: 143 dan hadis berikut,
Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan 
perintah Allah, maka tidak akan membahayakan mereka orang-orang 
yang mengecewakan dan menentangnya dan sampai tiba ketentuan 
Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. (HR Al-Hakim)

c. Tujuan dari dakwah umat Islam, sesuai QS [42]: 23, dan hadis berikut 
ini,
Seorang Muslim ialah yang menyelamatkan kaum Muslimin (lainnya) dari 
(kejahatan) lidah dan tangannya. Seorang Mukmin ialah yang dipercaya 
oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka, dan seorang 
muhajir ialah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan 
(kejahatan). (HR Ahmad)
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Seorang Mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji 
dan yang ucapannya kotor. (HR Al-Bukhari)

             Ukhuwah atau persaudaraan, adalah ekspresi keberadaan kasih sayang yang 
tumbuh dan berkembang pada kehidupan manusia, terutama di kalangan 
umat Islam sebagai bentuk kolektif pribadi-pribadi manusia muslim. Tak 
dapat dipungkiri, adanya kebersamaan di dalam usaha memenuhi berbagai 
kebutuhan hidup di dunia, menunjukkan keberadaan  manusia di muka bumi 
sampai dengan melahirkan kemanfaatan yang dapat dinikmati pemeluk 
agama di luar Islam, pengisi alam semesta dan perawat alam lingkungan 
kehidupannya.

6.      Perasaan dan emosi pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda 
tetapi tidak bisa dilepaskan satu dan yang lainnya. Perasaan selalu menyertai 
dan senantiasa menjadi bagian dari emosi. Perasaan (feeling) adalah suatu 
pengalaman yang disadari yang diaktifkan oleh rangsang eksternal maupun 
internal (keadaan jasmaniah) yang cenderung lebih bersifat wajar dan 
sederhana. 
Perasaan dan emosi seseorang bersifat subyektif dan temporer yang muncul 
dari suatu kebiasaan yang diperoleh selama masa perkembangannya melalui 
pengalaman dari orang-orang dan lingkungannya. Perasaan dan emosi 
seseorang membentuk suatu garis kontinum yang bergerak dari ujung 
yang yang paling positif sampai dengan paling negatif, seperti: senang-
tidak senang (pleasent-unpleasent), suka-tidak suka (like-dislike), tegang-
lega (straining-relaxing), terangsang-tidak terangsang (exciting-subduing). 
Demikian pula, emosi sebagai keadaan yang terangsang dari organisme 
namun sifatnya lebih intens dan mendalam dari perasaan.
Secara garis besar emosi manusia dibedakan dalam dua bagian yaitu :
a.   Emosi positif (emosi yang menyenangkan), yaitu emosi yang menimbulkan 

perasaan positif  pada orang yang mengalaminya, di ataranya adalah 
cinta, sayang, senang, gembira, kagum dan sebagainya. 

b. Emosi negatif (emosi yang tidak menyenangkan), yaitu emosi yang 
menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya, di 
antaranya adalah sedih, marah, benci, takut dan sebagainya. 

Dampak terhadap kehidupan individu dan sosial
Menjawab permasalahan di atas maka seorang yang dalam kondisi emosi 
positif biasanya akan ditandai dengan ekspresi wajah berseri-seri dan 
terkesan relax.  Kondisi emosi yang positif ini, secara umum  berdampak 
positif terhadap pengambilan keputusan atau penyesuaian diri. Artinya 
pengambilan keputusan dan penyesuaian diri dalam kondisi emosi positif 
akan lebih efektif dalam menghadapi berbagai permasalahan yang 
dihadapi, karena fungsi rasio lebih berperan dibandingkan fungsi emosinya. 
Sebaliknya, kondisi emosi negatif berpengaruh buruk terhadap kinerja 
atau perilakunya. Bahkan kalau tidak segera diatasi dapat berkembang ke 
arah gangguan mental yang serius, yang akan menghambat kemampuan 
penyesuaian dirinya. 
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Secara sosial pada orang yang menunjukkan kondisi emosi yang positif 
biasanya cenderung akan lebih mudah membantu dan menolong orang lain 
yang memerlukan bantuan, jika dibandingkan dalam kondisi emosi negatif.

7.       Secara etimologis, saleh berarti cocok. Suatu tindakan dikatakan saleh 
apabila cocok dengan nilai-nilai yang terkandung dalam wahyu. Saleh 
merupakan perilaku baik, yang dapat mendatangkan manfaat, baik  bagi 
diri sendiri maupun bagi kehidupan umat manusia. Sesuatu yang baik 
akan menjauhkan diri dari bencana dan marabahaya, karena langkahnya 
senantiasa dibimbing oleh Allah Swt. 
Kesalehan menurut Islam dibangun berlandaskan 2 (dua) prinsip, yaitu: 
prinsip kepercayaan, dan pengamalan. Prinsip pertama menekankan 
kepada kondisi batin seorang hamba, sedangkan yang kedua menekankan 
kepada pengamalan, baik proses, teknik, maupun niatan seseorang.  Dua 
prinsip itu tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Manusia selalu 
memiliki pengalaman yang berbeda, dari keragaman tersebut ia mencari 
makna kehidupan yang baik, di dunia atau di akhirat. Puncak kesadaran 
manusia untuk menjadi saleh adalah adanya keyakinan bahwa nanti akan 
bertemu dengan Allah Swt.  
Kesalehan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan  kemampuan 
dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang dalam kehidupan. 
Kesalehan meliputi setiap kebajikan yang dilakukan oleh manusia, yang 
dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Ia berdimensi vertikal 
dan horizontal. Dimensi vertikal adalah bahwa orang tersebut melakukan 
kebajikan karena dilandasi oleh kepercayaan yang benar kepada Allah. 
Seseorang menegakkan kepercayaannya kepada Allah, dan melakukan 
kebajikan dalam hidupnya. Sedangkan pada dimensi horizontal bahwa 
kebaikan manusia mendatangkan manfaat bagi manusia yang lain.  Manusia 
yang melakukan suatu kebaikan menjadikan kehidupannya dan orang di 
dalam masyarakat dan lingkungannya makin baik,  dalam artian kwantitas 
dan kwalitasnya.  
Individu yang saleh perlu istikamah, yaitu dengan  melakukan sesuatu 
kebaikan secara terus menerus, sebaliknya pribadi yang tidak istikamah 
melakukan sesuatu selalu berubah-ubah. 
Pada dimensi vertikal, kesalehan dilandasi oleh akidah yang benar. 
Mengesakan Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Bila seseorang melakukan  
kebaikan, tapi tanpa disertai dengan kepercayaan yang benar terhadap 
Allah Swt, berarti telah melakukan sesuatu yang bersifat humanis. 

8.           Secara fisiologis, mati dapat didefinisikan sebagai hilangnya fungsi tubuh, baik 
sebagian atau seluruhnya.  Kehilangan sebagian fungsi akan menyebabkan 
kecacatan hidup sedangkan kehilangan seluruhnya akan dikuburkan.  Kita 
sering mendengar apa yang disebut “mati rasa” yang ditandai sebagian 
kecil bagian tubuh tidak merasakan sensasi (rasa) raba, sentuh, tekan, 
atau nyeri.  “Mati rasa” secara fisiologis, adalah tidak sampainya informasi 
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dari reseptor-reseptor daerah tadi ke otak sehingga otak tidak menyadari 
rangsangan-rangsangan yang diberikan ke daerah bersangkutan, hal ini 
dapat disebabkan kerusakan sebagian serabut saraf yang berasal dari 
daerah yang mati rasa ke otak.  “Mati rasa” merupakan salah satu tanda 
kecacatan hidup.  Demikian pula yang lumpuh salah satu anggota tubuhnya, 
misalnya tungkai kanannya menjadi lumpuh akibat stroke yang dideritanya.  
Kelumpuhan ini dapat dikatakan “mati motor” yang disebabkan perintah 
dari otak untuk menggerakkan tungkai tidak sampai ke otot.  Pada contoh di 
atas merupakan contoh hilangnya fungsi sebagian saraf yang mempersarafi 
daerah bersangkutan.  Dalam hidup semua fungsi organ tubuh berintegrasi 
dengan sangat kompleksnya sehingga akan menghasilkan perilaku.  Semua 
organ bersama-sama ruhnya (yang tidak diketahui dimana keberadaannya) 
pada setiap saat, setiap mili detik, setiap detik, berfungsi dan berintegrasi 
bersama membentuk perilaku sehingga perilaku secara fisiologis dapat 
didefinisikan sebagai manifestasi integrasi yang sangat kompleks fungsi 
organ dan sistem organ tubuh dengan ruhnya pada saat bersamaan.  Pada 
saat seseorang berpidato menggebu-gebu, suatu contoh seseorang sedang 
berperilaku, pada saat itu semua organ tubuhnya bekerja berintegrasi pada 
saat yang sama, sistem kardiovaskulernya, sistem pernafasan, sistem saraf, 
sistem otot, sistem tulang, sistem endokrin, serta ruhnya bekerja saling 
mendukung pada saat yang sama, satu organ atau sebagiannya saja tidak 
berfungsi maka ia tidak akan dapat berpidato seperti di atas.  Salah satu 
bagian atau sebagian dari satu sistem saja tidak bekerja alias mati maka 
perilakunya akan berubah, hidupnya akan cacat.  Pada keadaan hidup yang 
normal semua sistem organ tubuh bekerja secara seimbang.  Kerusakan 
sebagian atau seluruh organ atau sistem dapat menimbulkan hilangnya 
fungsi organ atau sistem bersangkutan yang disebut mati.  
Ada lagi istilah mati lain, yaitu mati suri.  Secara medis, mati suri tidak 
akan diketahui lebih dahulu artinya mati suri hanya diketahui bila seseorang 
hidup lagi setelah dinyatakan mati secara kasat mata dan telinga.  Dengan 
demikian tidak akan ada seorang pun mampu menyatakan bahwa 
seseorang “sedang mengalami mati suri”.  Bila sesesorang secara kasat 
mata dinyatakan mati dan kemudian diperiksa dengan alat yang sangat 
canggih (bila ada) ternyata masih ada tanda-tanda kehidupan maka orang 
bersangkutan tidak akan dinyatakan “sedang mati suri” tetapi orang itu 
“masih hidup”.  Oleh karena itu, mengapa seorang dokter yang menyatakan 
seseorang sudah mati mohon kepada keluarganya supaya memandikannya 
sesudah 2 (dua) jam kemudian.

9.       Penyebab kekalahan pasukan muslim  pada perang uhud  disebabkan  antara 
lain (1)  pergeseran  tentang makna  perang dari membela agama Allah, 
ke arah mengejar harta rampasan,  (2)  pelanggaran terhadap  aturan 
Nabi Muhammad saat berperang, (3) rasa takut yang menyelimuti tentara 
Muslim  untuk berperang, sehingga tentara Muslim banyak berlarian untuk 
menyematkan diri daripada bertempur melawan  musuh.
Analisis psikologis untuk memahami Surah Al-‘Imrân ayat 151 dan 155 
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akan lebih difokuskan pada permasalahan hubungan antara perasaan takut 
dengan terbentuknya perilaku. 
Ilustrasi kasus
Sekali dalam hidup, saya dilumpuhkan oleh rasa takut. Waktu itu saya 
harus mengikuti ujian kalkulus, ketika baru menginjak tahun pertama di 
Perguruan Tinggi. Entah bagaimana, pokoknya saya tidak belajar. Saya 
masih ingat ketika saya memasuki ruang ujian di pagi hari dengan perasaan 
kacau balau menggelayut di hati. Padahal saya kerap mengikuti kuliah 
di ruang itu. Tetapi, pagi itu pemandangan di luar jendela seakan-akan 
kosong dan ujian itu pun serasa tidak ada. Yang tampak jelas hanyalah 
petak-petak ubin di hadapan saya sewaktu saya berjalan menuju bangku di 
dekat pintu. Sewaktu saya membuka buku ujian yang bersampul biru itu, 
telinga saya dipenuhi suara degup jantung, kecemasan serasa menghantam 
perut. Saya melihat soal-soal ujian itu sekilas. Putus asa. Selama satu jam 
saya hanya mampu memandangi soal-soal itu, sementara pikiran saya 
berputar-putar merenungkan akibat yang akan saya tanggung. Gagasan 
yang sama terulang terus-menerus, membentuk lingkaran pita ketakutan 
dan kekhawatiran. Saya duduk tak bergerak persis seekor hewan yang mati 
kaku terkena panah beracun. Yang paling mengejutkan saya akan momen 
menakutkan itu adalah betapa otak saya jadi “macet”. Saya menyia-nyiakan 
waktu ujian dengan tidak berusaha membuat jawaban sebisa-bisanya. 
Saya tidak melamun. Saya hanya mampu duduk terpaku karena ketakutan, 
menunggu siksaan itu berakhir (di kutip dari Emotional Intelligence oleh 
Daniel Goleman, 2009: 109).
Ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana peranan emosi dapat 
mengalahkan konsentrasi, dan mengakibatkan perilaku menjadi tidak 
efektif. Pada akhir-akhir ini para ahli psikologi kognitif menaruh perhatian 
besar terhadap keterkaitan antara aspek emosi dengan proses-proses 
kognitif karena beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa keadaan 
emosi dapat mempengaruhi proses-proses kognitif dalam bentuk-bentuk 
atau cara-cara yang sangat penting, bahkan berakibat fatal. 
Terkait dengan permasalahan kegagalan perang Uhud pada orang-orang 
Islam pada waktu itu, secara psikologis, disebabkan salah satunya karena 
mereka tidak mampu untuk berpikir jernih melihat permasalahan tepat, 
karena fungsi  emosi lebih mendominasi daripada fungsi kendali rasio-nya. 
Berdasarkan pendekatan biopsikologi, ketika fungsi limbik berperan maka 
fungsi korteks menurun. Konsekuensinya perilaku menjadi tidak rasional.

10.      Musyawarah di dalam Hukum Islam merupakan salah satu upaya untuk 
menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-
Quran dan hadis serta  permasalahan yang muncul di masyarakat yang 
memang perlu dikembangkan bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan 
negara, seperti persoalan politik, pelaksanaan pemerintahan, permasalahan 
ekonomi, sosial, dan lain-lain. Rasulullah Saw sendiri mengajak 
bermusyawarah  para sahabat dalam berbagai urusan, tetapi beliau tidak 
mengajak bermusyawarah dengan mereka mengenai persoalan hukum 
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yang telah ditetapkan melalui wahyu. Teknis musyawarah diserahkan 
kepada kebiasaan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip maslahat 
dalam hukum Islam. Putusan hasil musyawarah lebih baik dari pendapat 
individual, karena merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan berbagai 
pakar di bidangnya masing-masing.
Musyawarah menurut hukum Islam berbeda dengan demokrasi liberal yang 
berpegang pada rumus  “setengah plus satu” atau suara mayoritas yang 
lebih dari separo yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan 
kemenangan bagi pihak lain. Dalam musyawarah, menurut hukum Islam, 
terkandung jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah Swt, 
sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan 
bagi suatu golongan atau para pihak yang melakukan musyawarah, tetapi 
untuk kepentingan atau kemaslahatan masyarakat (Muhammad Tahir 
Azhary, 1992: 84).
Teknis musyawarah merupakan masalah ijtihadiyah yang memungkinkan 
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bangsa di dunia, karena 
salah satu fungsi ijtihad merupakan respons umat Islam terhadap 
perubahan dan perkembangan jaman (Tata Fathurrohman: 2012, 24 ). 
Saat ini, di berbagai negara, musyawarah, salah satunya, dilaksanakan 
melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan atau 
apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bangsa 
di berbagai negara di dunia ini. Misalnya di Indonesia yang penduduknya 
mayoritas Muslim, musyawarah dapat dilihat di antaranya pada Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 Amandemen Keempat, Pasal 2 
ayat (1) menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Pewakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menentukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di 
ibu kota negara. Penjelasan Pasal 2 UUD ini menjelaskan supaya seluruh 
rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam 
Majelis, sehingga Majelis ini akan betul-betul dapat dianggap sebagai 
penjelmaan rakyat.

11.     Pengertian dan Klasifikasi syahid.  Syahid, dalam bahasa arab, ditulis syahîd 
–jamaknya syuhadâ’, orang yang gugur sebagai syhid di jalan Allah. Kata 
tersebut berasal dari akar kata syahida-yasyhadu yang mengandung arti  
menghadiri, menyaksikan dengan mata-kepala, memberikan kesaksian di 
depan hakim, mengakui, dan bersumpah. ( al-Munawir, 1984, = 799 dan 
800).
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, an-nasa’I, 
Ibnu Majah, dan al-Hakim, menerangkan ; selain orang yang syahid dalam 
peperangan di jalan Allah, ada tujuh macam  orang yang mati syhid ; yakni 
orang yang meninggal dalam mencari ilmu, orang meninggal karena wabah 
penyakit, orang yang mati terbakar, orang  yang mati tenggelam, orang 
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mati karena penyakit di dalam dada, orang yang mati karena penyakit 
dalam perut, orang mati kerena bencana alam, dan perempuan yang mati 
karena melahirkan.
 Imam Muslim meriwayatkan hadis yang menerangkan bahwa  orang yang 
mati syhid itu ada tiga macam; Syahid  dalam peperangan di jalan Allah, 
syahid karena adanya wabah penyakit, dan syahid karena tenggelam.
 UlamaFiqh mengklasifikasikan syahid menjadi tiga; 1. Syahid dunia 
akhirat, 2. Syahid akhirat, dan 3. syahid dunia.
 Syahid dunia akhirat adalah syahid dalam peperangan melawan orang 
kafir untuk  membela dan menegakkan agama Allah Swt. Di dunia, dia   
mendapat penghormatan sebagai pahlawan dan perlakuan khusus terhadap 
jenazahnya .Syahid akhirat  ialah seorang muslim yang meninggal dunia 
karena sebab-sebab di atas, selain  perang dijalan Allah. Disebut syahid 
akhirat karena di akhirat akan mendapat pahala sebagai syhid. Sedangkan 
syhid dunia ialah seorang muslim yang gugur dalam perang melawan orang 
kafir,  namun niatnya bukan karena Allah, umpamanya mereka berniat 
hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang. ( Ensiklopedi Islam, IV, 
1997 : 335-336).
Pengurusan jenazah syuhada’
Orang yang syahid dalam peperangan di jalan Allah (syahid dunia dan 
akhirat) akan mendapat perlakuan khusus terhadap jenazahnya.  Menurut 
hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dari sumber Jabir ibnu Abdillah, 
Rasulullah Saw mengafani jenazah syuhada’ Perang Uhud dalam satu kafan, 
bahkan memerintahkan memakamkan beberapa syhada’ dalam satu lubang 
kubur karena adanya beberapa keterbatasan. Mereka tidak dimandikan dan 
tidak disalatkan. Apabila memekamkan beberapa jenazah syuhada’ dalam 
satu makam, syahid yang paling alim didahulukan, diikuti oleh syahid yang 
kualitas  di bawahnya.
Para fuqaha’ (ahli fiqh) dalam hal ini mengambil kesimpulah hukum sebagai 
berikut :
1. Boleh mengafani dua jenazah dalam satu kafan, di batasi antara 

keduanya atau tidak. Menurut mayoritas dari kalangan mereka, kain 
kafan itu itu dipotong dan masing-masing jenazah dibungkus kain kain 
kafan, lalu digabungkan menjadi satu.

2. Dianjurkan menguburkan jenazah yang memelilki kelebihan di dalam 
hidupnya terlebih dahulu, seperti yang lebih banyak hafalan Al-Quran 
dlsb.

3. Boleh menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang kubur.
4. Jenazah syahid tersebut tidak dimandikan.
Hadis riwayat Imam Ahmad dari jabir ibnu Abdillah menerangkan bahwa 
berkaitan dengan cara mengurus  jenazah syuhada’ Uhud Rasul bersabda:” 
Jangan kamu mandikan mereka, karena setiap luka atau tetesan darah akan 
menyabarkan bau semerbak mewangi minyak kasturi pada hari kiamat “.
Orang yang syahid akhirat jenazahnya diperlakukan seperti jenazah pada 
umumnya, dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dimakamkan.
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Sedangkan syahid dunia, termasuk mereka yang melanggar hukum perang 
yang telah ditetapkan syari’at. Misalnya, orang yang terbunuh ketika 
melarikan diri dari peperangan. Jenazah syhid ini mungkin saja diperlakukan 
seperti syahid yang pertama, tetapi di akhirat dia tidak mendapat pahala 
syahid. ( Ensiklopedi Islam, Iv, 1997, :  335 – 336 ).

12.    Tata Surya merupakan susunan dari beberapa planet yang mengelilingi 
bintang terbesar dan bercahaya, yaitu matahari. Dalam susunan tersebut, 
tata surya merupakan bagian terkecil dari alam semesta. Di dalam tata 
surya terdapat milyaran planet, asteroid, satelit dan benda langit lainnya. 
Ada delapan planet besar yang terdapat dalam susunan tata surya, yaitu 
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 
Planet-planet tersebut selalu berevolusi terhadap matahari sebagai pusat 
tata surya. Menurut Keppler (1609), planet beredar mengelilingi matahari 
dengan orbit (lintasan) berbentuk elip, matahari terletak pada salah satu 
titik fokusnya. 
Berbagai teori mengenai tata surya bermunculan, ketika manusia memiliki 
naluri akan keingintahuan mereka mengenai asal mula tata surya. Berikut 
ialah beberapa hipotesis tentang terbentuknya tata surya beserta tokoh-
tokohnya. 
Hipotesis Nebula 
Hipotesis nebula pertama kali dikemukakan oleh Emanuel Swedenborg (1688-
1772) tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant (1724-1804) 
pada tahun 1775. Hipotesis serupa juga dikembangkan oleh Pierre Marquis 
de Laplace secara independen pada tahun 1796. Hipotesis ini, yang lebih 
dikenal dengan Hipotesis Nebula Kant-Laplace, menyebutkan bahwa pada 
tahap awal, tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari 
debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar 
hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut 
dan berputar dengan arah tertentu, suhu kabut memanas, dan akhirnya 
menjadi bintang raksasa (matahari). Matahari raksasa terus menyusut dan 
berputar semakin cepat, dan cincin-cincin gas dan es terlontar ke sekeliling 
matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memadat seiring dengan 
penurunan suhunya dan membentuk planet-planet dan satelitnya. Laplace 
berpendapat bahwa orbit berbentuk hampir melingkar dari planet-planet 
merupakan konsekuensi dari pembentukan mereka. 
b.  Hipotesis  Protoplanet 
Teori ini dikemukakan oleh Carl von Weizsaecker kemudian disempurnakan 
oleh Gerard P. Kuiper pada tahun 1950. Teori protoplanet menyatakan 
bahwa tata surya terbentuk oleh gumpalan awan gas dan yang jumlahnya 
sangat banyak. Suatu gumpalan mengalami pemampatan dan menarik 
partikel-partikel debu membentuk gumpalan bola. Pada saat itulah terjadi 
pilinan yang membuat gumpalan bola menjadi pipih menyerupai cakram 
(tebal bagian tengah dan pipih di bagian tepi). Karena bagian tengah 
berpilin lambat mengakibatkan terjadi tekanan yang menimbulkan panas 
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dan cahaya (Matahari). Bagian tepi cakram berpilin lebih cepat sehingga 
terpecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan itu kemudian 
membeku menjadi planet dan satelit. 
Hipotesis Planetisimal 
Hipotesis ini dikemukakan oleh T.C Chamberlein dan F.R Moulton. 
mengemukakan teori Planetisimal Hypothesis, yang mengatakan matahari 
terdiri dari massa gas bermassa besar sekali, pada suatu saat didekati oleh 
sebuah bintang lain yang melintas dengan kecepatan tinggi di dekat matahari. 
Pada waktu bintang melintas di dekat matahari dan jarak keduanya relatif 
dekat, maka sebagian massa gas matahari ada yang tertarik ke luar akibat 
adanya gravitasi dari bintang yang melintas tersebut. Sebagian dari massa 
gas yang tertarik ke luar ada yang pada lintasan bintang dan sebagian lagi 
ada yang berputar mengelilingi matahari karena gravitasi matahari. Setelah 
bintang melintas berlalu, massa gas yang berputar mengelilingi matahari 
menjadi dingin dan terbentuklah cincin yang lama kelamaan menjadi padat 
dan disebut planetisimal. Beberapa planetisimal yang terbentuk akan saling 
tarik-menarik bergabung menjadi satu dan pada akhirnya membentuk 
planet. 
Hipotesis Pembentukan Tata Surya Menurut Al-Quran 
Teori big bang merupakan  teori saintifik mengenai penciptaan alam 
semesta. Orang yang dipercaya sebagai pencipta teori big bang adalah 
George Lemaitre, seorang ahli astronomi dari Belgia pada tahun 1920-an. 
Ia menyatakan bahwa  kira-kira 15 milyar tahun yang lalu semua materi 
di angkasa menyatu dan memadat (ter-kondensasi) dengan ledakan yang 
hebat, kemudian partikel-partikel dari zat itu bertaburan ke semua arah 
dan membentuk alam semesta. Menurut teori tersebut, alam semesta ini 
telah diciptakan kira-kira 10 hingga 20 milyar tahun yang lalu. Ia terbentuk 
dari ledakan-ledakan kosmik yang bertaburan ke seluruh arah di alam 
makrokosmos.
Al-Quran berpendapat sama dengan teori heliosentrik sebagaimana firman 
Allah dalam Surah Yâsîn (36): 38-40
(38) dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan 
yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui; (39) dan telah Kami tetapkan 
bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah 
yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua; (40) tidaklah 
mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat 
mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
Ilmu Falak. 
Falak  secara  bahasa (etimologi) berarti  orbit  atau  lintasan benda-benda 
langit. Ilmu  Falak  adalah  ilmu  yang mempelajari  lintasan  benda-benda 
langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing 
dengan tujuan untuk diketahui posisi antara satu dengan lainnya.
Ilmu  Falak  disebut  juga  ilmu  hisâb, karena  ilmu  ini  menggunakan 
perhitungan. Ilmu Falak disebut juga ilmu rashd, karena ilmu ini memerlukan 
pengamatan. Ilmu Falak disebut juga ilmu mîqât, karena ilmu ini mempelajari 
tentang batas-batas waktu. Ilmu Falak disebut juga ilmu haiah, karena ilmu 
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ini mempelajari keadaan benda-benda langit.
Ilmu  Falak  pada  garis  besarnya  dibagi  menjadi  dua  macam, yaitu  ilmu 
Falak ‘Ilmî, dan ilmu Falak ‘Amalî. Ilmu Falak ‘Ilmî disebut juga Theoritical 
Astronomy. Ilmu Falak ‘Amalî disebut juga Practical Astronomy .Ilmu Falak 
‘Amalî  inilah  yang  oleh  masyarakat  disebut  sebagai  ilmu Falak  atau  Ilmu 
Hisâb.
Bahasan Ilmu Falak yang dipelajari dalam Islam adalah yang ada kaitannya 
dengan  pelaksanaan  ibadah  ,sehingga  pada  umumnya  ilmu  Falak  ini 
mempelajari 4 bidang ,yakni:
Arah Kiblat dan bayangan arah kiblat.
Waktu-waktu salat.
Awal bulan.
Gerhana.
Penanggalan/Kalender Islam Dalam Timbangan Ilmu Astronomi. 
Kalender Islam ialah kalender yang yang disusun berdasarkan peredaran 
bulan mengitari bumi, dan kalender Islam sering disebut Kamariyah. 
Lamanya satu bulan secara astronomis bergantung pada pergerakan bulan. 
Bulan (moon) berotasi  terhadap sumbunya. Gerakan bulan mengitari 
bumi dapat ditinjau menurut kerangka acuan matahari, bintang jauh, atau 
Vernal ekuinoks. Karena lintasan bulan mengitari bumi berbentuk elips, 
jarak bumi bulan berubah setiap saat. Suatu saat mencapai jarak terdekat 
(perigee), belasan hari kemudian mencapai jarak terjauh (apogee). Selain 
itu, bidang orbit bulan mengitari bumi  tidak sejajar dengan bidang orbit 
bumi mengitari matahari  (bidang ekliptika). Bidang orbit bulan membentuk 
sudut 5º terhadap bidang ekliptika.   
Gerakan Bulan. Bulan berotasi pada sumbunya, satu kali putaran 
memakan waktu 27,321582 hari= 27 hari 7 jam 43,1menit. 1 kali rotasi ini 
disebut bulan sideris (sidereal month). Peristiwa inilah yang menyebabkan 
kita selalu melihat wajah bulan yang sama. 
Namun demikian terdapat fenomena libration, yaitu fenomena penampakan 
sebagian yang lain.  Ketika bulan bergerak mengitari bumi, bumi juga 
bergerak mengitari matahari. Akibatnya dibutuhkan tambahan waktu agar 
bulan tepat satu kali kali putaran    mengitari bumi dengan kerangka acuan 
(pengamat ) matahari   yang disebut satu bulan sinodik memakan waktu 
29,530589 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. 
Kalender Islam disusun berdasarkan lama rata-rata satu bulan sinodik, atau 
secara aritmetika
Kalender Observasi Hilal. Cara atau sistem penetapan awal bulan 
kamariyah yang disusun berdasarkan observasi hilal dapat diklasifikasikan 
ke dalam dua sistem, yaitu sistem hisab dan sistem rukyat. Sistem hisab 
maupun rukyat mempunyai sasaran yang sama, yaitu hilal. Oleh karena 
itu, inti tujuan dari dilakukannya penentuan awal bulan baik melalui hisab  
ataupun rukyat ialah memburu hilal.
Sistem rukyat, yaitu melihat hilal dengan ‘Mata Langsung’ atau dengan 
menggunakan alat bantu lain yang dilakukan setiap akhir bulan kamariyah 
pada saat matahari mulai tenggelam. Jika hilal berhasil dirukyat, sejak 
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malam itu sudah ditetapkan tanggal satu bulan baru. Tetapi, jika tidak 
berhasil dirukyat, maka malam itu dan keesokkan harinya masih merupakan 
bulan yang sedang berjalan sehingga umur bulan tersebut disempurnakan 
30 hari, atau istilah yang populer disebut adalah Istikmal.
Sedangkan yang dimaksud sistem hisab adalah cara menentukan 
awal bulan kamariyah dengan menggunakan perhitungan berdasarkan 
peredaran benda-benda langit, yaitu bumi dan matahari. Sistem ini dapat 
memperkirakan awal bulan jauh sebelum terjadi karena tidak tergantung 
pada munculnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuk 
tanggal satu bulan baru.

13.     Evolusi Alam Semesta “Al-Samâwât”. Dengan  dukungan teori-teori  fisika,  
berbagai hasil pengamatan dianalisis  untuk mengungkap  asal-usul alam 
semesta. Teori yang kini diyakini bukti-buktinya menyatakan bahwa alam 
semesta  bermula dari ledakan besar big bang, 13,7 miliar tahun yang lalu.  
Semua  materi dan energi  yang kini ada di alam, terkumpul dalam  satu titik 
tak berdimensi  berkerapatan tak berhingga. Ketika itulah mula terbentuknya 
materi, ruang  dan waktu.  Materi  alam semesta yang pertama  terbentuk 
adalah hidrogen yang menjadi bahan dasar bintang dan galaksi generasi 
pertama.
Dari reaksi fusi nuklir di dalam bintang , terbentuklah unsur-unsur berat 
seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan besi.  Kandungan unsur-unsur  berat 
dalam komposisi materi bintang merupakan  salah satu “akte” kelahiran  
bintang.  Bintang  yang mengandung banyak  unsur berat, berarti  bintang 
itu “generasi muda” yang memanfaatkan  materi-materi  sisa ledakan 
bintang-bintang tua sebelumnya.
Bukti-bukti  pengamatan  juga menunjukkan bahwa spektrum  galaksi-
galaksi yang jauh, sebagian besar menunjukkan  pergeseran  ke arah merah 
yang dikenal  sebagai  red shift, yang berarti  bahwa galaksi-galaksi itu 
saling menjauh.  Bukti  lain adanya pengembangan alam semesta  diperoleh  
dari pengamatan radio astronomi.  Radiasi yang terpancar  pada saat awal 
pembentukan  itu masih berupa cahaya. Namun  karena alam semesta  
terus mengembang, panjang gelombang  radiasi itu pun  makin panjang, 
menjadi gelombang radio.  Kini radiasi awal itu dikenal sebagai radiasi 
latar belakang kosmik (cosmic background radiation) yang dapat  dideteksi 
dengan teleskop radio.
Menurut telaah teoritik, pembentukan bintang bermula dari kontraksi 
(pemadatan) debu dan gas secara lambat akibat gaya gravitasinya sendiri 
yg membentuk core (gumpalan) di dalam awan molekul raksasa.   Setelah 
bagian intinya cukup padat, terjadilah collapse (pemadatan tiba-tiba) dan 
materi mulai runtuh (infall) ke arah pusatnya. Akibat perputaran core itu, 
gas dan debu yg runtuh mulai dari bagian dalam, bukan hanya embrio 
bintang yg terbentuk, tetapi juga disk (piringan) disekitarnya. Embrio 
bintang mulai memanas , tetapi  masih diselimuti  debu dan gas yang tebal 
dan sangat dingin di bawah minus 200 derajat  C, Ibarat bakal kupu-kupu 
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dalam kepompong, inti bintang itu tak terlihat dari luar. Hanya pancaran 
sinar infra merah dan radio yg dapat diamati. Dalam proses selanjutnya, 
embrio bintang berkembang menjadi bintang muda yang di dalam intinya 
mulai terjadi reaksi fusi nuklir. Bintang muda itu kemudian memancarkan 
radiasi dan partikel angin bintang.  Hembusan angin bintang  dan tekanan 
radiasi, menyingkirkan selimut debu dan gas di sekitar bintang itu. Mulanya 
semburan dari arah kedua  kutub bintang itu. Yang tersisa adalah piringan 
debu dan gas di piringan sekitar ekuatornya.  Piringan debu dan gas di 
sekitar bintang itu diyakini sebagai cikal bakal planet. Dengan tersibaknya 
selimut debu, inti bintang mulai tampak secara visual, walau masih amat 
redup dan hanya bisa teramati dengan teleskop besar.
Kini diketahui, banyak bintang yang masih mempunyai piringan debu dan 
gas yang umurnya masih beberapa juta tahun.  Matahari kita tergolong 
bintang  “remaja” yang baru berumur 4,5 miliar tahun.
Kalau di piringan itu terbentuk planet-planet, yang tersisa adalah sedikit 
materi debu-debu  antarplanet. Hasil reaksi  fusi nuklir di inti bintang 
adalah unsur-unsur yang lebih berat. Bila bahan bakar nuklir di intinya 
habis, akhirnya bintang  pun akan mati. Akhir kehidupannya tergantung 
massa dan keadaan fisik bintang. Ada bintang mengakhiri hidupnya  dengan 
mengembang, lalu akhirnya melepaskan materi-materinya ke angkasa, dan 
akhirnya menjadi  bintang kerdil putih. Matahari kita tergolong  bintang  
yang akan mengakhiri  hidupnya dengan cara itu. Ada pula yang meledak 
yang disebut  supernova. Nah materi-materi  yang terlepas ke angkasa itu, 
nantinya akan menjadi bahan dasar pembentukan bintang baru berikutnya.
Tata surya terbentuk seperti umumnya bintang-bintang bermassa kecil 
lainnya.  Survey IRAS (Satelit Astronomi Inframerah) dan pengamatan 
teleskop radio, menunjukkan banyak bintang bermassa kecil (hampir 
mirip matahari) yang masih dalam proses pembentukan. Bagian intinya 
membentuk embrio bintang yg dikelilingi piringan debu dan gas. Hasil 
pengamatan itu didukung model teoritik berdasarkan perhitungan fisika. 
Sisa piringan gas dan debu itu disebut nebula proto-planet, karena di 
piringan itulah kemudian terbentuk planet-planet.
Salah satu teori menyebutkan bahwa nebula proto-planet mula-mula 
berdiameter sekitar 20 SA ketika infall  berhenti, belum seluas tata surya kita 
sekarang. Kemudian nebula  proto-planet  melebar, sehingga diameternya 
menjadi sekitar 40 SA yg disertai dengan proses pendinginan. Proses 
pendinginan nebula proto-planet menyebabkan terjadinya penggumpalan 
gas dan debu. Senyawa yang mula-mula berkondensasi adalah besi dan 
silikat. Di bagian luar tata nebula proto-planet yang temperaturnya lebih 
rendah, es air juga ikut ber-kondensasi. Teori yg kini dianggap kuat 
menyatakan bahwa planet-planet berasal dari penggumpalan itu yg disebut 
planetesimal.
Bumi dan planet-planet kebumian lainnya (Merkurius, Venus, dan Mars) 
hanya terbentuk dari materi padat yg ter-kondensasi, terutama dari 
senyawa besi dan silikat. Sedangkan Jupiter dan planet-planet raksasa 
lainnya terbentuk dari planetesimal besar, antara lain, akibat turut ter-
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kondensasi-nya es air, sehingga menangkap gas, terutama hidrogen dan 
helium. Planetesimal kecil yg tidak membentuk planet atau pecah akibat 
tumbukan  sesamanya tersisa sebagai komet, asteroid, dan meteoroid.

14.   Pengertian Sabar. Sabar, secara etimologis, berarti menahan diri dalam 
menghadapi dan mengalami kesempitan dan kesulitan. Adapun secara 
istilah, sabar adalah menahan dan mengendalikan diri dari sesuatu 
yang mesti terjadi, baik yang dibenarkan akal dan syariat, maupun yang 
dibenarkan oleh keduanya (Al-Ashfahani, t.t.: 273).
Kata sabar sebenarnya bersifat umum, namun berbeda istilah yang 
digunakan dilihat dari konteks dan tempat serta posisinya:
Sabar dikaitkan dengan musibah (penderitaan), kebalikannya adalah jaz’u 
(tidak sabar, keluh kesah) (QS Al-Baqarah [2]: 155-156).
Sabar dihubungkan dengan kondisi menghadapi peperangan disebut 
syajâ’ah (keberanian), kebalikannya adalah jubnu (pengecut) (QS Al-
Baqarah [2]: 177).
Sabar dalam menghadapi kejadian yang menyedihkan disebut rahbu 
l-shshadr (lapang dada); dan kebalikannya adalah dhajr (cemas atau sempit 
dada). (QS Al-Taghâbun [64]: 11).
Sabar dalam menahan diri dari  berucap disebut kitmân (diam; menyimpan 
berita/ucapan), sedangkan madzil, sebagai kebalikannya, adalah sulit 
menahan mulut untuk bicara tentang berita apa pun itu. (QS Fushshilat 
[41]: 34-35).
Macam-macam Sabar
Abdurrahman Ibnu Nashir Al-Sa’di, dalam Al-Qawâidu l-Hisân fî Tafsîri 
l-Qur`ân, menyebut macam sabar ada tiga: Pertama, Sabar dalam 
menjalankan ketaatan kepada Allah Swt. Kedua, sabar dalam menghindari 
kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang agama. Ketiga, sabar atas takdir 
Allah yang tidak menyenangkan dan menyakitkan (seperti: sakit, cacat 
tubuh, akibat kecelakaan lalu lintas, dan lainnya).
Adapun ditinjau dari sasaran yang dikenai penderitaan/kesulitan, menurut 
penulis ‘Iddatu l-ShShalihîn, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (lihat Al-Maktabah 
Al-Syâmilah, t.t.: 3) adalah sebagai berikut:
Sabar Badani (jasmani, bersifat fisik/jasmani), seperti orang yang bersabar 
mengerjakan pekerjaan yang berat dan dirasakan oleh fisik, namun tetap 
menjalaninya atas keinginan sendiri, bukan paksaan dari luar.
Sabar Nafsani (bersifat kejiwaan dan psikologis), yaitu menahan diri dari 
sesuatu perbuatan yang dipandangnya tidak baik, baik menurut agama 
maupun akal. 
Bagaimana  Agar Manusia Bisa Bersabar?
Agar seorang Muslim dapat bersabar, ada beberapa cara yang dapat 
ditempuh sebagai wasilah (media)-nya, yaitu:
Mencari tahu dan memahami  sumber masalah yang menjadi objek 
kesabarannya;
Mengetahui keutamaan dan hikmah di balik kejadian tersebut; dan;
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Menyadari akan buah (pahala) yang akan diperolehnya, jika sanggup 
bersabar.
Apabila seseorang mengetahui bahwa dampak dari ketaatan itu akan 
menambah kwalitas iman, kebersihan hati dan keutamaannya, serta buah 
kebaikan yang diperolehnya, maka ia akan bersabar atas kesulitan dan 
derita yang dialaminya.  Contoh, jika ia mengetahui bahwa hal-hal yang 
diharamkan itu akan berakibat buruk dan bahaya bagi dirinya, berupa 
sanksi yang bermacam-macam, di samping mengetahui pula bahwa takdir 
yang menimpanya akan membawa berkah dan pahala yang didapat, 
maka ia akan sanggup bersabar menghadapi dan melampaui berbagai hal 
yang menyulitkan dirinya. Dengan kata lain, kesulitan yang dihadapi akan 
terasa ringan/mudah, jika terdapat tingkat toleransi dari orang itu atas 
objek (musibah), keutamaan, dan hasil akhir yang akan diperolehnya dari 
kesabarannya itu (Abdurrahman Ibnu Nashir Al-Sa’di, t.t.: 3).
Urgensi Sabar dalam Kehidupan
Dunia ini merupakan tempat ujian dan cobaan. Seseorang tidak selamanya 
bahagia, tetapi ada juga duri-duri kehidupan yang membuatnya menderita. 
Di saat seseorang mengharapkan kebahagiaan, ternyata ia mendapat 
sesuatu yang sebaliknya. Tak banyak orang yang menyadari bahwa di balik 
kenyataan pahit yang dihadapinya, terdapat hikmah yang besar. Isteri Imran 
tampak “kecewa” ketika melihat kenyataan bahwa bayi yang lahir itu adalah 
perempuan (Maryam). Padahal dia berharap anak yang dilahirkannya itu 
bayi laki-laki. Tetapi apa yang terjadi? Justru, dari putrinya, Maryam, lahir 
seorang anak laki-laki yang di kemudian hari menjadi seorang nabi dan 
rasul, Isa Ibnu Mayam as. Itulah sekelumit contoh dari kehidupan.
Apabila kesabaran tidak menjadi bagian dari kepribadian seorang hamba, 
maka boleh jadi ia binasa karena itu. Karena kecewa berat terhadap apa 
yang dialaminya, seorang manusia ada yang nekad menghabisi nyawanya 
dengan sia-sia. Padahal, seorang Muslim sejati akan menghadapi kehidupan 
yang sarat ujian/cobaan ini dengan dua sikap sabar dan syukur. Oleh karena 
itu, Rasulullah Saw memuji orang Mukmin dan segala urusannya selalu 
membawa kebaikan: (1) apabila ia ditimpa kesenangan, maka ia bersyukur; 
sebaliknya, apabila ditimpa kesulitan/musibah, maka ia akan bersabar. 
Dengan kedua sikap itu, kebaikan akan selalu menyertainya. (Al-Hadis). 
Semoga kita dapat memiliki kedua sikap tersebut.

15.    Perwalian. Pasal 1 poin 5, 6, dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan 
perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan 
perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwallâ. Sedangkan 
yang dimaksud muwallâ adalah seseorang yang belum cakap melakukan 
perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan taîs/pailit 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum 
tetap. Adapun wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang 
ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di 
dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi muwallâ.
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Selanjutnya PERMA ini mengatur perwalian mulai dari Pasal 2 sampai 
dengan Pasal 16. Ketentuan PERMA ini jika dikaitkan dengan permasalahan 
anak yatim, maka seorang anak yatim dipandang memiliki kecakapan untuk 
melakukan perbuatan hukum, jika telah mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun atau pernah menikah. Meskipun demikian seorang anak yatim yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan 
pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan. Tetapi 
setelah hakim mempertimbangkannya, pengadilan dapat mengabulkan dan 
atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum. 
Sedangkan anak yatim yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum 
berhak mendapat perwalian.
Anak yatim tersebut walaupun telah berumur 18 tahun atau pernah 
menikah, namun jika dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, 
maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan 
untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. Selanjutnya pengadilan 
berwenang menetapkan perwalian dan menentukan seseorang sebagai wali 
bagi anak yatim tersebut.
Wali bagi anak yatim dapat terdiri dari orang tua muwallâ, orang yang 
menerima wasiat dari orang tua muwallâ; atau bapak/ibu angkat muwallâ; 
atau orang lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang mulai berlaku setelah 
penetapan pengadilan memeroleh kekuatan hukum tetap. Kemudian wali 
wajib menjamin dan melindungi anak yatim dan hak-haknya sampai cakap 
melakukan perbuatan hukum.
Kekuasaan wali tersebut berakhir karena meninggal dunia atau anak yatim 
tersebut telah memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum atau 
dicabut berdasarkan penetapan pengadilan. Di samping itu, wali wajib 
mengganti kerugian yang diderita anak yatim atas kesalahan perbuatannya. 
Penetapan kesalahan perbuatan wali dan penggantian kerugian anak yatim 
ditetapkan oleh pengadilan. Wali wajib mengganti kerugian yang diderita 
anak yatim atas kesalahan perbuatannya.
Anak-anak yatim, di dalam struktur sosial kita adalah sosok anak yang tidak 
mempunyai ayah kandung karena meninggal dunia sampai di batas usia 
tertentu (paling cepat adalah ketika berumur minimal 13 tahun). Sementara 
itu, di dalam Al-Quran, tidak ditemukan mengenai sebutan untuk anak yang 
sudah tidak mempunyai ibu kandung yang biasa disebut sebagai anak piatu. 
Hal ini sangat mungkin dikaitkan dengan keadaan Nabi Muhammad Saw 
yang mengalami hal tersebut semenjak beliau masih di dalam kandungan 
ibunya.
Seorang anak yatim sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan. 
Hal tersebut sejalan beberapa ayat lain dalam Al-Quran yang memberikan 
banyak perhatian seperti dalam QS (2): 177, QS (2): 215, QS (2): 220, QS 
(4): 8, QS (4): 10, QS (4): 36, QS (8): 41, QS (76): 8, QS (89): 17, dan QS 
(93): 9. 
Lebih jauh lagi, di dalam sejumlah hadisnya, Nabi Muhammad Saw 
menyampaikan  pesan-pesan demikian istimewa dan amat penting, 
sebagaimana dicantumkan di bawah ini.
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Barang siapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan 
(diperdagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan 
sedekah (zakat). (HR Al-Baihaqi)
Sebaik-baik rumah kaum Muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya 
anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik, dan seburuk-buruk 
rumah kaum Muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim 
tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. (HR Ibnu Majah)
Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. (HR Al-
Bukhari)
Keberadaan anak-anak yatim haruslah disertai perhatian yang diberikan 
kepadanya secara kreatif, efektif, efisien, dan bervariasi. Anak-anak yatim 
hendaknya diperlakukan sebagai sosok yang membutuhkan kasih sayang, 
sandang, pangan, papan, pendidikan dan lainnya. Sehingga mereka dapat 
menjadi manusia sebagai pelanjut perjuangan Nabi Muhammad Saw, yakni 
sebagai uswah dan merupakan rahmat bagi alam semesta. 
Untuk mendukung hal tersebut, perlu suatu regulasi yang mampu 
memberikan perlindungan bagi keberlangsungan kehidupan mereka, dengan 
segala hak yang dapat diterimanya. Penyantunan terhadap anak-anak 
yatim merupakan aktivitas yang dapat berkontribusi bagi terselenggaranya 
pendidikan sosial di lingkungan keluarga umat Islam. Anak-anak yatim 
hendaknya diposisikan sama dengan anak kandung sendiri, sehingga 
tidak ada gap yang dapat menyulut perasaan ketidakadilan di dalam 
melaksanakan kehidupan bersama dalam suatu keluarga. Oleh karena 
itu, keluarga hendaknya menjadi lembaga sosial yang merawat anak-
anak yatim. Mereka tidak lagi ditempatkan dan dipisahkan dari kehidupan 
keluarga (misal, di Panti Asuhan). Hal ini sangatlah penting, karena masa-
masa awal kehidupan sebagai manusia ada di dalam lingkungan keluarga 
yang terdiri atas bapak, ibu dan anak, serta anggota keluarga lainnya. 
Maka program-program pendidikan yang relevan bagi anak-anak yatim 
diarahkan pada: (1) membangun kemampuan dan kemandirian dalam 
melaksanakan hidup dan kehidupan yang kelak akan dihadapinya; (2) 
mengelola harta benda bagi keberlangsungan hidup dan kehidupannya di 
masa depan, (3) menata keluarga, bisnis, penyantunan sosial hingga dapat 
menjadi sosok yang harus ditiru oleh manusia-manusia lainnya.  

16.       Berkaitan dengan poligami ini, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur secara 
khusus, yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang 
Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah 
ini mengatur poligami dalam Pasal 4, 5, 9, 10, 11, 12. Peraturan Pemerintah 
ini, menentukan bahwa PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, 
wajib memeroleh ijin lebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan PNS Wanita 
tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS. Adapun 
PNS yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan PNS, wajib 
memeroleh ijin lebih dahulu dari Pejabat. Permintaan ijin tersebut diajukan 
secara tertulis, dengan melampirkan alasan yang lengkap yang mendasari 
permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri 
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kedua/ketiga/keempat.
Pejabat yang menerima permintaan ijin tersebut, wajib memerhatikan 
dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan 
ijin dan pertimbangan dari atasan PNS tersebut, dan jika kurang meyakinkan, 
dapat meminta tambahan  dari yang bersangkutan atau dari pihak lain yang 
dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Selanjutnya, 
sebelum mengambil keputusan, pejabat tersebut memanggil PNS tersebut 
atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.  
Pejabat tersebut hanya dapat memberikan ijin, jika memenuhi sekurang-
kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat-
syarat alternatif tersebut, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan yang 
termasuk syarat kumulatif, yakni ada persetujuan tertulis dari istri; PNS pria 
yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai 
lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat 
keterangan pajak penghasilan; dan ada jaminan tertulis dari PNS yang 
bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anaknya.
Selanjutnya pejabat tersebut, tidak dapat memberikan ijin PNS untuk beristri 
lebih dari seorang, jika bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang 
dianut PNS yang bersangkutan; tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga 
syarat kumulatif tersebut; bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; alasan yang dikemukakan bertentangan dengan 
akal sehat; dan/atau ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan.
Pejabat tersebut dapat memberikan ijin bagi PNS wanita untuk menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat, jika ada persetejuan tertulis dari istri bakal suami; 
bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari 
seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan 
pajak penghasilan; dan ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan 
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila persyaratann ini 
tidak dipenuhi, maka pejabat tersebut, tidak akan memberika ijin. Selain itu, 
ijin juga tidak akan diberikan, jika bertentangan dengan ajaran/peraturan 
agama yang dianut PNS wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya; 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/
atau ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan.
Pemberian atau penolakan pemberian ijin untuk beristri lebih dari 
seorang, dibuat secara tertuluis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 
3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal permintaan ijin tersebut. Pejabat 
ini dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain 
di lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang 
dipersamakan dengan itu, sepanjang mengenai permintaan ijin yang 
diajukan oleh PNS golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan 
itu. PNS yang melanggar ketentuan tersebut, dijatuhi hukuman disiplin 
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS.  
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17 .        Keadilan  dalam  Hukum Waris Islam Keadilan, didalam Al-Quran, diungkapkan 
dengan beberapa kata;  al-‘adh, al-Qisth, al-Qashd, al-istiqâmah, al-wasath, 
al-nashîb, al-hishsha, dan al-mîzan.
Majid Khaduri (1999: 7-8) menjelaskan bahwa kata al-’adh berasal dari 
akar kata ‘adala yang mengandung arti meluruskan atau duduk lurus, 
mengamandemen atau mengubah, melarikan diri, berangkat atau mengelak 
dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama atau sepadan atau 
menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi, dan sebanding atau 
berada dalam suatu keadaan yang seimbang.
Murtadha Muthahari dalam bukunya Keadilan Ilahi (1992: 55)  menerangkan 
bahwa kata adil digunakan dalam empat hal: 1) Adil dalam arti keadaan 
yang seimbang, 2) Adil dalam arti persamaan (musâwah), 3) Adil dalam 
arti memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang 
yang berhak menerimanya, dan ke 4) adalah keadilan Ilahi.
Sementara itu, M. Qurash Shihab (1996: 111-112) juga mengklasifiklasikan 
keadilan itu menjadi empat; 1) Adil dalam arti sama, 2) Adil dalam arti 
seimbang, 3) Adil dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan 4) 
Keadilan yang dinisbatkan kepada ilahi.
Keadilan dalam hukum waris dalam Al-Quran jika diartikan sama, 
mengindikasikan bahwa seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, 
besar maupun kecil, sudah lahir atau pun masih dalam kandungan ibu, 
sama-sama memiliki hak waris, tidak seperti aturan waris jahiliyah yang 
menafikan hak waris perempuan dan anak kecil.
Adapun besar atau kecilnya bagian yang diterima oleh ahli waris sesuai 
dengan proporsi masing-masing ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah 
dalam Surah Al-Nisâ` ayat 7, 11, 12, dan 176. Besar-kecilnya hak waris 
masing-masing ahli waris itu merupakan wasiat Allah, ketentuan Allah 
(washiyyah mina l-lâh), dan suatu kewajiban/batasan (hudûdullah) atau 
keharusan/kewajiban (farîdhah).
Sinyalemen yang menyatakan bahwa dalam aturan Allah itu diskriminatif, 
menafikan persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan secara 
kuantitatif adalah tidak benar, karena tidak seluruh kasus waris berlaku 
aturan demikian. Ayah dan ibu sebagai ahli waris memiliki hak yang sama 
(1/6) apabila mewaris bersama dengan anak dan/cucu. Saudara dan saudari 
seibu memiliki hak waris yang sama, baik ketika sendiri atau bersama 
saudara seibu. Jika seorang, baik saudara atau saudari seibu mendapat 
1/6. Dan jika mewaris bersama akan mendapat bagian 1/3 (sama rata).
Untuk melihat keadilan aturan waris Islam secara obyektif juga harus 
dikaitkan dengan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, bahkan 
sampai istri yang masih dalam masa idah, mantan suami masih berkewajiban 
memberi nafkah (sandang, pangan, dan papan).
Di samping itu, juga harus diperhatikan latar belakang sosial kehidupan 
masyarakat jahiliyah yang tidak memberi hak waris kepada kaum perempuan, 
bahkan menjadikan mereka bagaikan benda yang dapat diwariskan dan 
anak-anak kecil
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Kaum perempuan diangkat derajatnya tinggi-tinggi dalam hukum waris 
Islam, dari orang yang tidak berhak mewaris, bahkan dapat diwaris, menjadi 
ahli waris yang berhak mendapat warisan, bahkan bagian waris yang sudah 
pasti (furûdh muqaddarah) dimiliki oleh mayoritas ahli waris perempuan 
(Disertasi Tamyiez Dery, Keadilan Hukum Islam, 1999: 221).

18.        Alat Bukti yang Efektif dan Credible. Pembuktian merupakan prosedur yang 
paling penting dalam pemutusan perkara di pengadilan. Sabda Rasulullah 
Saw riwayat Muslim: Jika semua orang diberikan segala yang didakwakan, 
maka tentu orang-orang akan menggugat harta dan darah orang lain. Oleh 
karena itu para pihak harus mengajukan alat bukti. Pembuktian ini akan 
mengurungkan niat gugatan yang bohong atau tidak berdasar atau diada-
ada. Ini adalah kaidah umum walaupun kemungkinan ada kelemahannya 
sebab terkadang ada orang yang sesungguhnya ia berada di pihak yang 
benar akan tetapi tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya. Atau 
sebaliknya ada orang yang sebenarnya berada di pihak yang salah akan 
tetapi sangat pandai memainkan argumen yang dapat meyakinkan hakim.
Hal ini sebagaimana disinyalir pula oleh Rasulullah Saw riwayat Al-Bukhari: 
Kalian mengadukan perkara kepada saya, dan barangkali salah satu di 
antara kalian lebih mahir  mengemukakan argumennya (pembuktian) 
dibanding yang lain. Maka barang siapa yang aku putuskan sesuatu hak 
dari saudaranya berdasarkan pembuktian tersebut, maka berarti aku telah 
berikan kepadanya sepotong api neraka. Oleh karena itu tentu ia tidak akan 
mau mengambilnya. 
Dalam perkara perdata ada penggugat dan tergugat. Dalam perkara pidana 
ada yang disebut jaksa penuntut umum dan ada terdakwa. Keduanya harus 
mengajukan alat bukti. Yang lebih dahulu mengajukan pembuktian adalah 
orang yang mengaku atau mendakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Macam-macam alat bukti yaitu: pengakuan, saksi, sumpah, qarînah (indikasi 
kuat), dan ilmu hakim. Dalam perkara perdata terdapat pula bukti tertulis 
seperti catatan, baik berupa catatan biasa atau berupa akta.   
Pengakuan tergugat atau terdakwa atas gugatan atau dakwaan tentang 
dirinya merupakan alat bukti yang paling kuat selama pengakuan itu 
diucapkan oleh orang yang cakap hukum dan tidak di bawah paksaan atau 
ancaman. Pengakuan tergugat tentang hak orang lain tidak boleh ditarik 
kembali. Pengakuan terdakwa yang berkaitan dengan hak Allah atau hak 
umum boleh ditarik kembali.
Pembuktian dengan saksi diterima dengan syarat: keadilan saksi dan jumlah 
sudah ditentukan misalnya minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-
laki ditambah dua orang perempuan. Dalam hal tertentu, Rasulullah Saw 
pernah memutus hanya dengan seorang saksi misalnya tentang awal bulan 
dan kesaksian Khuzaimah karena dia orang yang sangat terpercaya. Saksi 
tidak diterima untuk melawan bukti otentik tertulis, pembuktian dengan 
saksi masih terbuka bagi pihak lawan untuk menolak atau melawan atau 
mengajukan keberatan dengan mengajukan bukti lain.
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Sumpah merupakan alat bukti yang dapat digunakan bila para pihak 
tidak dapat mengajukan alat bukti yang lain. Sumpah ada dua macam, 
yaitu sumpah atas inisiatif sendiri dan sumpah yang diminta baik oleh 
hakim maupun oleh pihak lawan. Sumpah yang diminta oleh pihak lawan 
merupakan bukti pemutus. Demikian pula sumpah yang dimintakan oleh 
hakim. 

19.     Pengertian Taubat. Taubat, adalah kata serapan Arab, menurut Kamus Bahasa 
Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990: 954): 
(kk) sadar dari dosa dan tak akan mengulanginya lagi; kembali ke jalan 
yang benar, kembali ke jalan agama; menyesali perbuatannya, sedangkan 
bertaubat adalah: (kk) menyesal dan berniat hendak memperbaiki 
perbuatan (perilakunya).
Taubat seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihyâ ‘Ulûmu 
l-ddîn adalah sebuah makna yang terdiri dari tiga unsur: ilmu, hal dan 
amal. Ilmu  adalah  u nsur yang pertama, kemudian yang kedua hal, dan 
ketiga amal. Beliau menyatakan bahwa yang pertama mewajibkan yang 
kedua, dan yang kedua mewajibkan yang ketiga. Berlangsung sesuai 
dengan hukum (ketentuan) Allah Swt yang berlangsung dalam kerajaan 
dan malakut-Nya.

20.    Perkembangan Peran wanita dalan Lintasan Sejarah. Zaman Primitif – 
perempuan lebih penting dari laki-laki. Bahaya yang paling besar musnahnya 
kelompok, Jumlah anggota baru diperbesar dan harus adanya lahir bayi-
bayi baru. Untuk mempertahankan dari kemusnahan, laki-laki harus 
dikurbankan, perang, berburu, bercocok tanam semuanya berhadapan 
dengan nyawa. Ini pertama kali adanya pembagian kerja, wanita di dalam 
rumah yang aman, laki-laki di luar yang berbahaya. 
Setelah sebab-sebab yang membahayakan perempuan tidak ada lagi, 
kenapa pembagian kerja domestik dan publik masih tetap berlangsung? 
Faktor yang menyebabkan dipertahankan pembagian kerja dalam setiap 
masyarakat dan waktu tidak sama. Faktor-faktor yang menyebabkan 
pembagian kerja secara seksual lenyap tetapi faktor-faktor lainnya 
bermunculan semakin kompleks dan bahkan semakin kuat. Sehingga faktor-
faktor ini yang menyebabkan munculnya ketidakadilan gender.
Respon kaum wanita modern terhadap ketidakadilan gender:
Kaum Feminis Barat menganalisis terhadap ketidakadilan tersebut menjadi 
empat kelompok:
a. Feminisme Liberal, dasar filosofis gerakan ini adalah liberalisme, yakni 

bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan 
setiap orang harus punya kesempatan yang sama untuk memajukan 
dirinya. Sistem Patriarkhal dapat dihancurkan dengan cara mengubah 
sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam 
hubungannya dengan laki-laki. Dua cara untuk mencapai tujuan ini: 
1) melakukan pendekatan psikologis dengan cara membangkitkan 
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kesadaran individu (diskusi-diskusi, pengalaman di lingkungan laki-
laki), 2) menuntut pembaharuan hukum yang tidak menguntungkan 
kaum perempuan. 

b.  Feminisme Sosialis : Ketertinggalan yang dialami oleh perempuan bukan 
disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja tetapi akibat dari 
struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem 
kapitalisme. Tidak mungkin perempuan dapat memeroleh yang sama 
dengan laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang 
berkelas. Sebelum Kapitalisme berkembang, keluarga adalah kesatuan 
produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya 
dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Tetapi 
setelah berkembangnya kapitalisme industri, keluarga tidak lagi menjadi 
kesatuan produksi. Kegiatan produksi barang-barang kebutuhan 
manusia telah diambil alih oleh pabrik. Perempuan tidak lagi ikut dalam 
kegiatan produksi. Kemudian terjadi pembagian kerja secara seksual, 
dimana laki-laki bekerja di sektor publik yang bersifat produktif dan 
bernilai ekonomis, sedangkan perempuan bekerja disektor domestik 
yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis. Karena kepemilikan 
materi menentukan nilai eksistensi seseorang maka akibatnya, 
perempuan yang berada dalam sektor domestik yang tidak produktif di 
nilai lebih rendah dibanding dengan laki-laki yang berada dalam sektor 
publik yang produktif.

c. Radikal, yang menyebabkan pembagian secara seksual adalah sitem 
patriakhal, bahwa laki-laki mengendalikan perempuan dengan 
kekuasaan. Kelemahan perempuan ada pada fungsi biologisnya (haid, 
menopause, menyususi, melahirkan dan lain-lain), menyebabkan 
ketergantungan pada laki-laki. Gerakan Feminisme radikal berbeda dg 
feminisme liberal yang hanya untuk menghapuskan hak-hak istimewa 
laki-laki, tetapi terutama untuk menghapuskan perbedaan seksual itu 
sendiri. Perbedaan seksual antara manusia harus dihilangkan maknanya 
secara kultural. 

d. Sosialis hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya 
penyebab utama keterbelakangan perempuan. Kritik Feminisme 
Ssosialis – Partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tetapi 
kadang-kadang menjerumuskan karena dijadikan budak. Partisispasi 
perempuan dalam ekonomi lebih membawa pada antagonisme seksual 
ketimbang menaikkan status mereka. Fokusnya kepada penyadaran 
kaum perempuan akan posisi mereka yang tertindas dengan sistem 
patriakhi. Memunculkan isu-isu seperti wanita diperlakukan tidak 
manusiawi, dikurung dalam sangkar emas, mengapa harus membuat 
kopi untuk suaminya. Isu-isu tersebut akan tumbuhnya kesadaran 
sehingga membangkitkan emosi perempuan, dan berani mengadakan 
konflik dengan laki-laki. Apabila suhu konflik semakin tinggi lama-
kelamaan akan meruntuhkan sistem patriakhi. 

Respon  Islam terhadap Peran Perempuan
a. Kesatuan (wahdah), umat Islam dapat bergabung pada dua macam 
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kesatuan: 1) Kesatuan subjektif, kesatuan yang berdasarkan 
agama. (innama l-mu`minûna ikhwatun). 2) Kesatuan objektif yang 
berdasarkan: biologi (manusia secara keseluruhan), kesatuan warga 
negara (nasional, daerah, kota, desa, antar negara), bisnis (koperasi, 
himpunan, usaha international), kepentingan (buruh, tani, pedagang), 
hobi (golf, tenis,). Cita-cita Islam harus direalisasikan lewat sarana 
objektif, bersama orang lain, termasuk non-Muslim 

b. Pasangan (muzawwajah) Islam tidak menjadikan konflik sebagai 
tempat pemberangkatan, sebaliknya menganggap unit-unit sosial 
yang tampaknya bersebrangan kepentingan, misalnya: pengusaha dan 
buruh, Muslim & Ahli Kitab, negara dan masyarakat, elite dan massa, 
pejabat dan rakyat, pemilik tanah dan petani. Berbeda dengan Islam, 
komunis menjadikan konflik berkepanjangan sebagai sebuah strategi. 
Komunis membagi wilayah: war zone dan peace zone, kawan atau 
lawan, pengusaha lawan buruh, pemilik tanah lawan penggarap, laki-
laki dan perempuan. Komunisme hanya mengenal pembagian dua yang 
berlawanan, sedangkan Islam keduanya boleh berbeda kerjanya tetapi 
dapat merupakan pasangan. (min nafsi wwâhidah Al-Zumar [39]: 6; min 
anfusikum azwajan Al-Nahl [16]: 72). Pasangan memang orang lain, 
tetapi hakikatnya satu, suami-istri adalah pasangan yang fungsional 
dalam memproduksi anak, pengusaha & buruh keduanya fungsional 
dalam memproduksi barang-barang, pemilik tanah dan penggarap 
sama-sama fungsional dalam memproduksi pangan. 

21.       Menarik Kembali Mahar/Maskawin. Mahar/Maskawin adalah kewajiban bagi 
suami dan hak bagi istri. Firman Allah Surah Al-Nisâ` ayat 4 menegaskan: 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan…. Kata perintah tersebut, menurut para 
ahli Ushul Fikih,  menunjukkan kewajiban. 
Lanjutan ayat 4 tersebut menegaskan bahwa suami tidak boleh sama sekali 
memakan seluruh atau sebagaian mahar yang telah diberikan kepada 
istrinya kecuali atas kerelaannya.
Surah Al-Nisâ` ayat 20-21 menegaskan lagi bahwa suami dilarang 
mengambil kembali maskawin yang telah diberikan kepada istrinya dengan 
alasan akan menceraikannya.
Mahar/maskawin dapat diklasifikasikan menjadi dua: mahar musammâ 
(yang telah disebut materi dan nilainya pada waktu akad nikah) dan mahar 
mitsil (materi dan nilainya disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima 
keluarga atau masyarakat sekitarnya dan tidak disebut ketika akad nikah).
Penarikan seluruh atau sebagian mahar/maskawin  hanya dibolehkan dalam 
kondisi sebagai berikut:
1. Suami hanya berkewajiban membayar setengah dari maskawin yang 

telah ditentukan jika terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan 
seksual. Jika istri atau wali membebaskannya, suami terbebas dari 
kewajiban membayar mahar tersebut . (lihat Surah Al-Baqarah [2]: 



400 Tafsir Juz 1V

237).
2.  Tidak ada kewajiban membayar (mahar)  jika suami menceraikan 

istrinya sebelum melakukan hubungan seksual (suami-istri), sedangkan 
suami belum menentukan maharnya. Suami hanya dianjurkan memberi 
suatu pemberian (hadiah). (lihat Surah Al-Baqarah [2]: 236)

3.  Suami terbebas dari kewajiban membayar mahar apabila perceraian itu 
disebabkan oleh fihak istri. Umpamanya istri murtad (berpindah agama), 
istri mem-fasakh (membatalkan perkawinan) akibat cacat atau buruknya 
sifat suami), atau suami yang membatalkan perkawinan karena adanya 
cacat di pihak istri, atau istri yang dikawini sebelum baligh ternyata 
memilih bercerai setelah ia baligh

4.  Istri membebaskan suami untuk membayar mahar sebelum terjadi 
hubungan suami istri  atau menghibahkan mahar kepada suaminya.
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