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A. Pengertian Aqsamul Qur’an 

1. Bahasa 

Menurut bahasa kata aqsam (أقسام) adalah bentuk 
jamak bentuk tunggalnya yaitu qasam ( قسم). Artinya 
qasam adalah sumpah.  

Qasam atau sumpah adalah  : mengikat hati jiwa 
(hati) agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu, 
dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, 
baik secara hakiki maupun secara i’tiqadi, oleh orang 
yang bersumpah itu. 

Bersumpah juga dinamakan yamin (يمين) yang 
makna harfiyahnya adalah tangan kanan. Konon 
mengapa sumpah juga dinamakan dengan yamin, 
kare kebiasaan orang Arab ketika bersumpah 
memegang tangan kanan sahabatnya.  

Selain qasam sama dengan yamin, qasam sama 
dengan half (حلف).  

Namun dalam penggunaannya di negeri kita, 
kadang kata sumpah ini juga dalam beberapa kasus 
mengalami pembelokan makna menjadi kutukan. 
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Misalnya ketika orang berkata, Aku sumpahi kamu 
jadi orang miskin. Tentu makna menyumpahi disini 
bukan bersumpah, melainkan mengutuk. Seperti 
ibunda Malin Kundang ketika menyumahi anaknya 
berubah jadi batu, sumpah sang bunda dalam hal ini 
bukan sumpah yang sedang kita bicarakan, 
melainkan sumpah dalam arti kutukan.  

2. Istilah 

Adapun makna secara istilah atau menurut 
terminologi, aqsamul qur’an ialah yang 
membicarakan tentang sumpah-sumpah yang 
terdapat dalam ayat-ayat al-qur’an. 

Aqsam ialah mengucapkan kalimat sumpah. 
Bersumpah merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh manusia dalam rangka meyakinkan 
orang lain bahwa dia berada diatas kebenaran. 
Artinya dia bersungguh-sungguh sedang serius, tidak 
berbohong atau bergurau atau sebagainya.  

Dengan ucapan kalimat oleh seseorang maka 
orang lain yang awalnya ragu atau tidak percaya 
tentang informasi yang disampaikannya, menjadi 
percaya dan meyakini berita yang dibawanya. Jika 
demikian halnya, maka sumpah boleh disebut suatu 
mekanisme yang teramat penting dalam 
berkomunikasi  antar sesama manusia sebab 
kepercayaan orang lain sangat diperlukan.  

Manusia dengan segala kekurangan 
keterbatasannya sulit sekali membebaskan dirinya 
secara penuh dari kesalahan. Inilah cikal bakal 
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lahirnya perbuatan dosa darinya. Dalam upaya  
membela dirinya dari kesalahan dan kealpaan itu, 
maka salah satu  mekanisme yang harus 
ditempuhnya ialah bersumpah atas nama Allah. 
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B. Ayat-ayat Qasam 

1. Qasam Dalam Al-Quran 

Di dalam Al-Qur’an ungkapan untuk 
memaparkan sumpah ada kalanya menggunakan 
aqsama (أقسم) dan adakalanya juga menggunakan 
halafa (حلف). 

Beberapa ayat di dalam Al-Quran kita temukan 
mengandung kata qasam, misalnya ayat-ayat berikut  
ini : 

ُؤََلءُُِآَمُنواُالَِّذينََُُويَ ُقولُُ  أَْْيَاِِنِمَُُْجْهدَُُِِبّللَُُِّأَْقَسُموُاُالَِّذينَُُأَهََٰ

Dan orang-orang yang beriman akan 
mengatakan: "Inikah orang-orang yang 
bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah. 
(QS. Al-Maidah : 53) 

 ُُأَْْيَاِِنِمَُُْجْهدَُُِِبّللََُُِّوأَْقَسُموا

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan 
segala kesungguhan. (QS. Al-Anam : 109) 

ُؤََلءُِ  ُُِبَرْْحَةُ ُاّللَُُُُّيَ َناُُلُمََُُُُلُُأَْقَسْمُتمُُْالَِّذينََُُأهََٰ
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(Orang-orang di atas A´raaf bertanya kepada 
penghuni neraka): "Itukah orang-orang yang 
kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan 
mendapat rahmat Allah?". (QS. Al-Araf : 49) 

 َزَوالُ ُِمنَُُْلُكمَُُْماُقَ ْبلُُُِمنُُْأَْقَسْمُتمَُُْتُكونُوُاَُأَولَُْ

Dan berikanlah peringatan kepada manusia 
terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab 
kepada mereka (QS. Ibrahim : 44) 

 ُُأَْْيَاِِنِمَُُْجْهدَُُِِبّللََُُِّوأَْقَسُموا

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah 
dengan sekuat-kuat sumpah (QS. Fathir : 42) 

 النُُّجومُُِِبََواِقعُُِأُْقِسمَُُُفَلُ

Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya 
bagian-bagian Al-Quran. (QS. Al-Waqiah : 75) 

ُُلََيْصرُِمن ََّهاُُأَْقَسُمواُُِإذُُُْاْْلَنَّةَُُُِأْصَحابَُُُبَ َلْوّنََُُُكَماُُبَ َلْوَّنُهمُُُِْإّنَُّ
 ُمْصِبِحيَُ

Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka 
(musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah 
mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka 
bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh 
akanmemetik (hasil)nya di pagi hari, (QS. Al-
Qalam : 17) 

 تُ ْبِصُرونَُُِبَاُأُْقِسمَُُُفَلُ

Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu 
lihat. (QS. Al-Haqqah : 38) 
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 َلَقاِدُرونَُُِإّنََُُّواْلَمَغاِربُُِاْلَمَشارِقُُِِبَرب ُُِأُْقِسمَُُُفَلُ

Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang 
memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami 
benar-benar Maha Kuasa. (QS. Al-Maarij : 40) 

 اْلِقَياَمةُُُِبِيَ ْومُُِأُْقِسمََُُُلُ

Aku bersumpah demi hari kiamat, (QS. Al-Qiyamah 
: 1) 

 اللَّوَّاَمةُُِِِبلن َّْفسُُِأُْقِسمَُُُوََلُ

dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat 
menyesali (dirinya sendiri). (QS. Al-Qiyamah : 2) 

 ِِبْْلُنَّسُُِأُْقِسمَُُُفَلُ

Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-
bintang, (QS. At-Takwir : 15) 

 ِِبلشََّفقُُِأُْقِسمَُُُفَلُ

Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan 
cahaya merah di waktu senja, (QS. Al-Insyiqaq : 16) 

 اْلبَ َلدُُِِبَََٰذُاُأُْقِسمََُُُلُ

Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini 
(Mekah), (QS. Al-Balad : 1) 

2. Half Dalam Al-Quran 

Dan dalam beberapa ayat lagi kita dapati 
sumpah dalam bentuk half : 
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ُهمُُُِْإَذاَُُفَكْيفَُ َُُجاُءوكَُُُُثَُُّأَْيِديِهمَُُُْقدََّمتُُُِْبَاُُُمِصيَبةُ َُُأَصابَ ت ْ
 َوتَ ْوِفيًقاُِإْحَساّنًُُُِإَلَُُّأََرْدّنَُُِإنُُِِْبّللَََُُِّيِْلُفونَُ

Maka bagaimanakah halnya apabila mereka 
(orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah 
disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, 
kemudian mereka datang kepadamu sambil 
bersumpah: "Demi Allah, kami sekali-kali tidak 
menghendaki selain penyelesaian yang baik dan 

perdamaian yang sempurna". (QS. An-Nisa : 62) 

ِلكَُ  َُحَلْفُتمُُِْإَذاُأَْْيَاِنُكمَُُْكفَّارَةُُُُذََٰ

Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-
sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu 
langgar). (QS. Al-Maidah : 89) 

ُُبَ ُعَدتَُُُْولََِٰكنََُُُْلت َّبَ ُعوكَُُُقَاِصًداَُُوَسَفًراَُُقرِيًباَُُعَرًضاَُُكانََُُُلوُْ
َُمَعُكمَُُُْْلََرْجَناُُاْسَتطَْعَناَُُلوُُُِِِبّللََُُُِّوَسَيْحِلُفونَُُُُۚالشُّقَّةَُُُُعَلْيِهمُُ

ُمُُْيَ ْعَلمَُُُواّللَُُُّأَنْ ُفَسُهمُُْيُ ْهِلُكونَُ  َلَكاِذبُونَُُِإِنَّ

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

Taubah : 42) 
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ُمُُِِْبّللََُُِّوََيِْلُفونَُ  يَ ْفَرُقونَُُقَ ْومُ َُولََِٰكن َُّهمُُِْمْنُكمُُُْهمَُُْوَماَُلِمْنُكمُُِْإِنَّ

Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah 
dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya 
mereka termasuk golonganmu; padahal mereka 
bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka 
adalah orang-orang yang sangat takut 
(kepadamu). (QS. At-Taubah : 56) 

ُِإنُُُْيُ ْرُضوهَُُُُأنَُُُْأَحقَُُُُّوَرُسولُهَُُُُواّللَُُُُِّلُُيُْضوُكمَُُُْلُكمُُُِِْبّللَََُُُِّيِْلُفونَُ
 ُمْؤِمِنيََُُكانُوا

Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) 
Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah 
dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari 
keridhaannya jika mereka adalah orang-orang 
yang mukmin. (QS. At-Taubah : 62) 

ُتمُُِْإَذُاَُلُكمُُُِِْبّللََُُِّسَيْحِلُفونَُ ُهمُُْلِتُ ْعِرُضواُِإلَْيِهمُُْانْ َقَلب ْ  ُ َُعن ْ

Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan 
nama Allah, apabila kamu kembali kepada 
mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. (QS. 
At-Taubah : 95) 

ُهمُُُِْلََتَْضْواَُُلُكمََُُُْيِْلُفونَُ ُهمُُُْتَ ْرَضْوُاُُفَِإنُُُُْ َعن ْ ُُيَ ْرَضىَََُُُٰلُُُاّللََُُُّفَِإنََُُُّعن ْ
 اْلَفاِسِقيَُُاْلَقْومَُُِعنُِ

Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu 
ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu 
ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak 
ridha kepada orang-orang yang fasik itu. (QS. At-
Taubah : 96) 
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ُمَُُْيْشَهدَُُُُواّللَُُُُّ اْْلُْسَنَُُِٰإَلَُُّأََرْدّنَُُِإنَُُْولََيْحِلُفنَُّ  َلَكاِذبُونَُُِإِنَّ

Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak 
menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi 
saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah 
pendusta (dalam sumpahnya). (QS. At-Taubah : 
107) 

ُُِمْنُكمُُُُْهمَُُُْماَُُعَلْيِهمُُُْاّللََُُُُّغِضبَُُُقَ ْوًماُُتَ َولَّْوُاُُالَِّذينَُُُِإَلُُُتَ رَُُُأَلَُْ
ُهمَُُْوََلُ  يَ ْعَلُمونََُُوُهمُُْاْلَكِذبَُُِعَلُىَُوََيِْلُفونَُُِمن ْ

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang 
menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari 
golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk 
menguatkan kebohongan, sedang mereka 
mengetahui. (QS. Al-Mujadilah : 14) 

َعثُ ُهمُُُُيَ ْومَُ يًعاُُاّللَُُُُّيَ ب ْ َُُوََيَْسُبونَُُُُ َلُكمََُُُْيِْلُفونََُُُكَماَُُلهُُُُْحِلُفونَُفَ يََُُُجَِ
ُمُْ ُمَُُْأََلَُُُۚشْيءُ َُعَلىََُُٰأِنَّ  اْلَكاِذبُونَُُُُهمُُُِإِنَّ

(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua 
dibangkitkan Allah lalu mereka bersumpah 
kepada-Nya (bahwa mereka bukan musyrikin) 
sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan 
mereka menyangka bahwa mereka akan 
memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. 
(QS. Al-Mujadilah : 18) 

3. Perbedaan Qasam dengan Half 
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Allah dalam bersumpah tak pernah memakai 
lafal حلف melainkan senantiasa melafalkan atau kata 
kerja أقسم atau cukup dengan huruf (adat) qasam tanpa 
menyebut lafal tersebut.  

Lafal  حلف berbeda konotasinya dari أقسم sebab lafal 
 tidak menjamin bahwa si pelaku sumpah حلف
(muqsim) berada diatas kebenaran, boleh jadi ia 
berbohong seperti diiyaratkan Allah dalam ayat 56 
at-Taubah: 

ُمُُِِْبّلل َُُِوََيِْلُفونَُ  يَ ْفَرُقونَُُقَ ْومُ َُولَ ِكن َُّهمُُْمِ نُكمُُُْهمَُوَماَُلِمنُكمُُِْإِنَّ

Dan mereka (orang-orang munafik) bersumah 
dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka 
termasuk golonganmu, padahal mereka buan 
golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-
orang yang sangat takut kepadamu”. (QS: At-
Taubah, 56) 

Dan juga surah al-Maidah 89: 

 َحَلْفُتمُُِْإَذاُأَْْيَاِنُكمَُُْكفَّارَةَُُُُذِلكَُ

Itulah kafarat (tebusan) sumpahmu apabila kamu 
bersumpah (kemudian kamu langgar)” (QS: Al-
Maidah, 89) 

Tampak jelas dengan dua ayat tersebut  lafal  حلف 
dipaka untuk mengambarkan suatu yang boleh jadi si 
pelakunya (muqsam) berbohong seperti ayat 
pertama atau sumpah tersebut dilanggarnya seperti 
pada ayat kedua. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
bersumpah dengan حلف belum tentu pelakunya 
(muqsim) berada diatas kebenaran, tidak mustahil 
dia berpura-pura agar orang lain percaya maka dia 
bersumpah.  

Disinilah terletak antara lain perbedaan konotasi 
dua lafal sumpah itu, tidak salah bila dikatakan 
bahwa tidak dapat digunakannya lafal حلف itu untuk 
sumpah oleh Allah dalam al-qur’an menjadi salah 
satu indikasi bahwa semua sumpah yang terdapat 
dalam al-qur’an  adalah benar, tidak pura-pura 
apalagi berbohong. 
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C. Unsur-unsur Aqsam dan Ungkapannya 

Kalau dilihat secara strukturnya, sumpah atau 
qasam dalam bahasa Arab itu itu biasanya terdiri dari 
tiga unsur utama, yaitu : 

1. Fi’il 

Fi’il dalam bahasa Arab adalah kata kerja. 
Namun fi’ilnya dijadikan muta’addi dengan huruf ba’ 
) Misalnya kata : uqsimu billah .(ب) باهللأقسم   ) adalah 
sebuah kata kerja, maknanya : Aku bersumpah 
dengan nama Allah. Dan sumpah disini dilengkapi 
dengan hufur ba’ menjadi uqsimu bi_ . 

Ke depannya karena begitu seringnya orang 
Arab menggunakan sumpah dalam perkataan sehari-
hari, fi’ilnya kadang sudah tidak lagi disebutkan, 
meski mereka tetap merasa masih 
menggunakannya. Istilahnya mahdzuf, dimana 
secara fisik, fi’ilnya sudah tidak lagi diucapkan 
namun, namun keberadaannya masih tetap bisa 
dirasakan.  

Yang awalnya mereka menyebut uqsimu billah 
( م باهللأقس ) : aku bersumpah demi Allah, kemudian lama-
lama disingkat hanya billahi (باهلل) : demi Allah.  
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Berikutnya lagi, terkadang hufur ba’ ini sering 
diganti dengan huruf yang lain seperti waw, 
khususnya ketika bertemu dengan al-asma’ azh-
zhahirah ( الظاهرةاألسما ء  ). Maka kita sering menemukan 
qasam itu tidak menggunakan huruf ba’ tetapi 
menggunakan huruf waw, seperti wal-ashri (والعصر), 
aslinya adalah uqsimu bil ashri (أقسم بالعصر).  

Demikian juga wasy-syamsi (والشمس), aslinya 
adalah uqsimu bil ashri ( بالشمس أقسم ). seterusnya. 

2. Al-Muqsam Bihi 

Maksud al-muqsam bihi (به  dalam hal ini (المقسم 
adalah sesuatu yang dijadikan sumpah. Misalnya 
ketika Allah SWT berfirman : Wal-ashri (و العصر), yang 
artinya demi masa, maka muqsam bini disini adalah 
masa atau waktu yang digunakan untuk bersumpah. 
Allah bersumpah dengan masa atau waktu.  

Kata bihi itu maksudnya adalah bersumpah 
dengan menggunakan dia (به). 

Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah 
seringkali bersumpah dengan diri-Nya sendiri dan 
juga bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaan-
Nya.  

Apabila Allah bersumpah dengan diri-Nya 
sendiri, maka itu adalah untuk menunjukkan 
keagungan dan kekuasaan-Nya. Sedangkan jika Allah 
bersumpah dengan sebagian makhluk-Nya, menurut 
Ibnu Qayyim, iu menunjukan bahwa makhluk 
tersebut merupakan salah satu diantara ayat-ayat 
kebesaran-Nya. 
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a. Allah Bersumpah Dengan Diri-Nya Sendiri 

     Didalam Al-Qur’an, Allah bersumpah dengan 
diri-Nya sendiri pada  tujuh tempat, yaitu: 

َُُعالُُُِِلََتْأتِيَ نَُّكمَُُُْوَربِ ُُُبَ َلىُُُقلُُُْالسَّاَعةََُُُُتْتِيَناََُُلَُُُكَفُرواُُالَِّذينََُُُوقَالَُ
ُُاْْلَْرضُُُِِفَُُُوََلُُُالسََّماَواتُُُِِفَُُُذرَّةُ ُُِمثْ َقالَُُُُعْنهُُُُيَ ْعُزبََُُُُلُُُاْلَغْيبُِ

  مُِّبيُ ُِكَتابُ ُُِفُُِإَلََُُّأْكَبَُُُوََلَُُذِلكَُُِمنَُأْصَغرَُُُوََلُ

“Dan orang-orang kafir berkata, hari berbangkit 
itu tidak akan datang  kepada kami. Katakanlah, 
pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui 
yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti datang 
kepadamu”.   (QS As-Sabba: 3) 

 ِبُْعِجزِينَُُُأَنُتمَُُُْوَماُُقُ ْلََُُُِإنَّهَُُُُوَربِ ُُُِإُيُُُقلُُُُْهوََُُُأَحقُ َُُوَيْسَتنِبُئوَنكَُ

“Dan mereka akan menanyakan kepadamu, 
benarka (azab yan dijanjikan) itu? Katakanlah: 
“Ya, demi tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti 
benr dan kamu sekali kali tidak dapat 
menghindar”. (QS: Yunus: 53) 

َعثُواُُلَّنَُُأُنَُُكَفُرواُُالَِّذينََُُُزَعمَُ َعُثنََُُُّوَربِ ُُُبَ َلُىُُُقلُُُْيُ ب ْ ُُلَتُ نَ ب َُّؤنَُُُُّثَُُّلَتُ ب ْ
 َيِسُيُ ُاّللََُُِّعَلُىَُوَذِلكََُُعِمْلُتمُُِْبَا

“Orang-orang kafir mengira, bahwa nereka itu 
tidak akan dibangkitkan. Katakanlah 
(Muhammad), “tidak demikian, demi tuhanku, 
kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan 
semua yang telah kamu kerjakan” demikian itu 
mudah bagi Allah” (QS: At-Tagabun: 7) 
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ُمُُْفَ َورَبِ كَُ ُمُُُْثََُّوالشََّياِطيَُُلََنْحُشَرِنَّ  ِجِثي ُاَُجَهنَّمََُُُحْولَُُلَُنْحِضَرِنَّ

“Maka Demi Tuhanmu, sungguh pasti akan Kami 
kumpulkan mereka bersama setan, kemudian 
pasti kami datangkan mereka keseliling jahannam 
yang berlutut”. (QS: Maryam: 68) 

 َأَْجَِعْيَُُلََنْسأَلَن َُّهمُُْفَ َورَبِ كَُ

“Demi tuhanmu Kami pasti akan menanyai 
mereka semua”. (QS: al-Hijr: 92) 

نَ ُهمَُُْشَجرَُُِفيَماَُُيَكِ ُموكََُُحّتََُُّيُ ْؤِمُنونََُُُلَُُكََُورَب َُُِفلَُ   بَ ي ْ

“Maka Demi Tuhanku, maka (pada hakikatnya) 
tidak beriman hingga mereka menjadikan Kami 
hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan”. (QS: An-Nisa:65) 

 َلَقاِدُرونَُُِإّنََُُّواْلَمَغاِربُُِاْلَمَشارِقُُِِبَرب ُُِأُْقِسمَُُُفَلُ

Maka Aku bersumpah dengan Tuhan yang 
memiliki timur dan barat, sungguh kami pasti 
mampu.(QS: al-Ma’arij: 40) 

b. Allah Bersumpah Dengan Makhluq-Nya 

Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. 

 َتَلَهُاُِإَذاَُواْلَقَمرَُُِوُضَحاَهُاَُُوالشَّْمسُِ

Demi matahari dan cahaya dipagi hari. Dan bulan 
apabilamengirinya”. (QS: Asy-Syams:1-2) 

 َواْْلُنَثُىُالذََّكرََُُخَلقََُُوَماََُُتَلَّىُِإَذاَُوالن ََّهارُُُِيَ ْغَشىُِإَذُاَُواللَّْيلُِ
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Demi malam apabila menutupi (cahaya siang). 
Dan siang apabila terang benderang. Dan 
diciptakan laki-laki dan perempuan”.(QS: al-Lail: 1-
3) 

 َُُعْشرُ َُولََيالُ َُُواْلَفْجرُِ

“Demi fajar, dan malam yang sepuluh”. (QS: Al-
Fajr: 1-2) 

 ِِبْْلُنَّسُُِأُْقِسمَُُُفَلُ

“Sungguh aku bersumpah dengan bintang-
bintang”. (QS: At-Takwir: 15) 

 ِسيِنيََُُوطُورَُُِوالزَّيْ ُتونَُُِوالتِ يُِ

“Demi buah tin dan buah zaitun dan  Demi bukit 
Tursina” (QS: At-Tiin:1-2) 

3. Al-Muqsam Alaihi 

Sedangkan al-muqsam ‘alaihi (عليه  adalah (المقسم 
suatu ungkapan yang dikuatkan dengan 
menggunakan sumpah.  

Misalnya ketika Allah SWT bersumpah : Demi 
masa, maka lafadz selanjutnya yaitu : Sesungguhnya 
manusia berada dalam kerugian, menjadi muqsam 
‘alaihi.  

Adapun menjadi muqsam alaih biasanya dipakai 
hal-hal yang patut untuk itu seperti masalah yang 
gaib atau hal-hal yang abstrak. Adapun  benda-benda 
seperti matahari, langit, masa dan sebagainya 
digunakan muqsam bih tidak muqsam alaih sesuatu 
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yang dilakukan sumpah atau kata lain terhadapnya, 
sesuatu yang diperkuat dengan sumpah. Untuk itu, 
tidak tepat difungsikan. 

 Sumpah didalam al-qur’an maka dijumpai 
muqsam alaih (jawab qasam) terdiri atas beberapa 
macam, yaitu: 

a. Ketauhidan 

فَالزَّاِجَراتَُُُِوالصَّافَّاتُِ فَالتَّالَِياتَُُُِصفًّاُ َُكمُُُِْإنَُّ ذِْكًرُاَُُزْجًراُ ُُِإُلََٰ
 َلَواِحدُ 

Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan 
sebenar-benarnya. Dan demi (rombongan) yang 
melarang dengan sebenar-benarnya (dari 
perbuatan-perbuatan maksiat dan demi 
(rombongan) yang membacakan pelajaran. (QS. 
Ash-Shaffat 1-4) 

b. Kebenaran Al-Qur’an  

ُِإنَّهُُُُتَ ْعَلُمونََُُُلوَُُُْلَقَسمُ ُُالنُُّجوِمَُوِإنَّهُُُُِبََواِقعُُُِأُْقِسمَُُُُفَلُ َُلُقْرآنُ َُُعِظيم 
 َكِريُ 

Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya 
bagian-bagian Al-Quran. Sesungguhnya sumpah 

itu adalah sumpah yang besar kalau kamu 
mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah 
bacaan yang sangat mulia. (QS Al-Waqi’ah 75-77) 

c. Kebenaran Rasulullah  

 اْلُمْرَسِليََُُُلِمنَُُاْلَِْكيِمُِإنَّكَُُيسَُواْلُقْرآنُِ
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ُYaa siin. Demi Al Quran yang penuh hikmah. 
Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-
rasul. (QS. Yasin 1-3) 

d. Kebenaran Pembalasan, Janji, Ancaman  

َُواْلُمْرَسَلتُِ فَاْلَعاِصَفاتُُِ ُُعْرفًاُ َوالنَّاِشَراتُُِ َُعْصًفاُ َنْشًراُُُ
فَاْلُمْلِقَياتُُُِفَاْلَفارِقَاتُِ َاَُُأوُُُُْعْذرًُا ذِْكًراُُفَ ْرقًاُ ِإَّنَّ ُُتُوَعُدونَُُُنُْذرًاُ

 َلَواِقعُ 

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk 
membawa kebaikan dan (malaikat-malaikat) yang 
terbang dengan kencangnya dan (malaikat-
malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) 
dengan seluas-luasnyaُ ُ,dan (malaikat-malaikat) 

yang membedakan (antara yang hak dan yang 
bathil) dengan sejelas-jelasnya, dan (malaikat-

malaikat) yang menyampaikan wahyu,ُ untuk 

menolak alasan-alasan atau memberi 
peringatan, ُُsesungguhnya apa yang dijanjikan 

kepadamu itu pasti terjadi. (QS. Al-Mursalat 1-7) 

e.  Keadaan Manusia  

َوطُورَُُُِوالتِ يُِ َذاَُُوالزَّيْ ُتوِنُ َوهََٰ َلَقدُُُْاْلبَ َلدُُُِِسيِنَيُ َُخَلْقَناُُاْْلَِمِيُ
ْنَسانَُ  تَ ْقِويُ َُأْحَسنُُِِفُُُاْْلِ

Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, dan demi bukit 

Sinai, dan demi kota (Mekah) ini yang aman,ُ 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (QS. At-Tin 1-

4)
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D. Macam-Macam Aqsam 

Kalau diperhatikan dari sekian banyak ayat yang 
mengnadung qasam, kita bisa melihat ada banyak 
sekali ayat yang zhahir, dimana fi’il qasam dan 
muqsam bihi-nya itu nampak jelas. Namun banyak 
juga ayat qasam yang kebalikkannya, yaitu fi’il 
qasamnya tidak tampil, tetapi keberadaanya 
ditunjukkan oleh lam muakkidah (lam yang berfungsi 
untuk isi pembicaraan) yang teletak pada jawab 
qasam. 

Dari sanalah kemudian para ulama membagi 2 
jenis ayat qasam, yaitu zhahir dan mudmar. 

1. Qasam Zhahir 

Qasam zhahir adalah qasam yang fiil qasam dan 
muqsam bihnya lebih jelas terlihat dan disebutkan, 
atau qasam yang fiil qasamnya tidak disebutkan, 
tetapi diganti dengan huruf qasam yaitu, ba, ta, dan 
wawu.  

Di dalam beberapa tempat, terdapat fiil qasam 
yang didahului dengan la nafiyah (ال)  .[8] 
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 ُاللَّوَّاَمةُُِِِبلن َّْفسُُِأُْقِسمَُُُوََلُُاْلِقَياَمةُُُِبِيَ ْومُُِأُْقِسمََُُُلُ

“Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan aku 
bersumpah dengan jiwa yang menyesali (dirinya 
sendiri)”. (QS: Al-Qiyamah: 1-2) 

2. Qasam Mudmar 

Qasam mudmar adalah qasam yang fiil qasam 
dan muqsam bihi-nya tidak jelas dan tidak 
disebutkan, tetapi keberadaanya ditunjukkan oleh 
lam muakkidah (lam yang berfungsi untuk isi 
pembicaraan) yang teletak pada jawab qasam. 

Contohnya pada ayat berikut ini. 

َلُونَُّ  َوأَنُفِسُكمُُْأَْمَواِلُكمُُِْفُُُلَتُ ب ْ

Kamu sungguh-sunguhakan diuji terhadap 
hartamu dan dirimu”. (QS: Al-Imran : 86) 
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E. Faedah Qasam dalam al-Qur’an 

Bahasa Arab mempunyai keistimewaan 
tersendiri berupa kelembutan ungkapan dan 
beraneka ragam uslubnya sesuai dengan berbagai 
tujuan. Orang yang dihadapi pembicaraan ada 
beberapa keadaan, yang dalam ilmu ma’ani 
dikatakan adlrubul khabar,  yaitu: ibtidai, thalabi dan 
ingkari. 

1. Ibtida’i 

Mukahatab terkadang  seorang berhati kosong 
(kholiyuz zihni), sama sekali tidak mempunyai 
persepsi akan pernyataan yang diterangkan 
kepadanya, maka perkataan yang disampaikan 
kepadanya tidak perlu memakai penguat (ta’kid), 
penggunaan perkataan yang demikian dinamakan 
ibtidai. 

2. Thalabi 

Terkadang ia ragu-ragu tentang kebenaran 
yamg disampaikan kepadanya. Maka perkataan 
untuk orang ini sebaiknya diperkuat dengan suatu 
penguat guna menghilangkan keraguannya. 
Perkataan demikian dinamakan thalabi. 
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3. Inkari 

Dan terkadang ia ingkar atau menolak isi 
pernyataan. Maka pembicaraan untuknya harus 
disertai penguat sesuai kadar keingkarannya, kuat 
atau lemah. Pembicaraan demikian dikatakan inkari. 

Qasam merupakan salah satu penguat yang 
masyhur untuk memantapkan atau memperkuat 
kebenaran sesuatu didalam jiwa. Al-Qur’an al-karim 
diturunkan untuk seluruh manusia, dan manusia 
mempunyai sikap yang bemacam-macam 
terhadapnya.  

Diantaranya ada yang meragukan, mengingkari 
dan ada pula yang memusuhi. Karena itu dipakailah 
aqsam dalam Kalamulllah, guna menghilangkan 
keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, 
menegakkan hujjah, menguatan khabar dan 
menetapkan hukum denga cara yang paling 
sempurna.
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E. Hikmah Sumpah Dalam Al-Qur’an 

Penetapan ketentuan sumpah dari Allah 
sebenarnya untuk menghapus tradisi sumpah. 
Dengan adanya sumpah dalam al-Qur’an, berarti 
ketentuan sumpah mengikat terutama orang-orang 
Islam.  

Al-Bukhari, dalam bukuya  Mahasin Al-Islam wa 
Syara’i Al-Islam, telah menuturkan rahasia-rahasia 
dibalik penyebutan nama Allah dalam bersumpah, 
yaitu 

1. Melalui sumpah seseorang mengekspresikan 
pemuliaan hatinya terhadap Allah dengan menyebut 
nama-Nya. 

2. Menghiasai pembicaraan dengan menyebut 
nama Allah, salah satunya bagi lisan adalah memuji 
Allah. 

3. Huruf yang diperkenankan untuk dipakai 
ketika bersumpah adalah ba, ta, dan wawu. 

4.  Terkadang Allah bersumpah dengan cara 
menggunakan huruf nafi (ال) al-Qiyamah: 
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 اْلِقَياَمةُُُِبِيَ ْومُُِأُْقِسمََُُُلُ

Aku bersumpah dengan hari kiamat. (QS: Al-
Qiyamah,1) 

5. Seandainya seseorang bersumpah untuk tidak 
mengerjakan shalat dan puasa ramadhan, maka 
batallah sumpahnya.
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