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A. Adakah Ayat Yang Kontradiktif?  

Secara tegas dan ekplisit Allah SWT telah 
menyebutkan bahwa semua ayat dalam Al-Quran itu 
tidak ada yang saling bertentangan, sebab semuanya 
datang dari sisi Allah juga. Lain halnya apabila datang 
selain Allah, pastilah kita akan menemukan 
perbedaan yang banyak.  

ِفيِه   َلَوَجُدوا  َغْْيِ اَّللَِّ  ِعْنِد  َوَلْو َكاَن ِمْن  اْلُقْرآَن  يَ َتَدب َُّروَن  أََفََل 
 اْخِتََلفًا َكِثْيًا 

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al 
Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan 
yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisa’ : 82) 

Namun dalam kenyataannya, kadang kita 
sebagai manusia yang awam dan kurang ilmu, bisa 
saja mendapatkan kesan dan persepsi tertentu yang 
berbeda. Kadang kita menemukan ada saja ayat-ayat 
tertentu yang sekilas di mata kita nampak saling 
berbeda, bahkan saling bertentangan satu dengan 
yang lainnya.  
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Hal itu pula yang terjadi pada kisah Ibnu Abbas 
radhiyallahuanhu. Sebagai mufassir nomor wahid di 
kalangan shahabat, beliau pernah ditanya orang 
terkait masalah ini.  

  ِمنَ   َعَليَّ   ََتَْتِلفُ   َأْشَياءَ   رَأَْيتُ :  فَ َقالَ   َعبَّاس    اْبنِ   ِإَل   َرُجل    اءَ جَ 
  َوَلِكنَّهُ   ِبَشك     لَْيسَ :  قَالَ   َأَشك    ُهَو؟  َما  َعبَّاس    اْبنُ   فَ َقالَ   اْلُقْرآنِ 

،   َذِلكَ  ِمنْ  َعَلْيكَ   اْختَ َلفَ  َما  َهاتِ :  قَالَ  اْخِتََلف 

Seseorang datang kepada Ibnu Abbas 
radhiyallahuanhu dan berkata,”Aku melihat ayat-
ayat Al-Quran saling berbeda”. Ibnu Abbas 
bertanya,”Ayat yang mana? Apakah kamu jadi 
ragu?”. Orang itu menjawab,”Saya tidak ragu tapi 
saya melihat ada perbedaan”. Ibnu Abbas 
berkata,”Tampilkan apa yang kamu anggap berbeda 
itu”. 1 

Selain itu bahwa pada hakikatnya kontradiksi itu 
sendiri ada penjelasannya. Salah satunya karena 
adanya proses pensyariatan yang berbeda masanya. 
Ada dua contoh yang bisa Penulis kemukakan disini, 
yaitu tentang sifat adil yang menjadi syarat bolehnya 
poligami, dan hukum berwasiat kepada calon ahli 
waris sendiri.  

 
1 Al-Itqan, 3/88 
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B. Beberapa Contoh 

1. Berlaku Adil Sebagai Syarat Poligami  

Semua kita pasti tahu bahwa syarat bolehnya 
poligami adalah bersifat adil kepada para istrinya. 
Bila tidak bisa berlaku adil, maka hukum menikah 
dengan lebih dari satu istri menjadi haram.  

a. Syarat Poligami Harus Adil 

 تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدةً فَِإْن ِخْفُتْم َأَّلَّ 

Namun bila kamu tidak bisa berlaku adil, maka 
cukup lah satu istri saja. (QS. An-Nisa : 3)  

b. Dijamin Tidak Mungkin Bisa Adil 

Namun di ayat lain justru Allah SWT sendiri yang 
menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak mungkin 
bisa berlaku adil, meski dia sudah mengusahakannya. 

 َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا َبْْيَ النِ َساِء َوَلْو َحَرْصُتْم  

Kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil meski 
kamu sudah berupaya semaksimal mungkin. (QS. 
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AnNisa’ : 129)  

Maka yang kita tangkap dari kedua ayat ini 
masing-masing saling bertentangan dan menjadi 
kontradiktif satu dengan yang lain. Manakah yang 
benar, apakah bisa seorang suami berlaku adil 
sehingga dia boleh menikahi lebih dari satu istri, 
ataukah tidak mungkin bisa berlaku adil, sehingga 
haram hukumnya untuk berpoligami.  

2. Wasiat  

Seorang yang merasa dirinya sudah hampir 
mendekati ajalnya, telah diperintahkan Allah SWT 
untuk meninggalkan wasiat terkait dengan hartanya.  

a. Wajib Membuat Wasiat 

 َمْوُت ِإْن تَ َرَك َخْْيًا اْلَوِصيَُّة  ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم الْ 

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di 
antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia 
meninggalkan harta yang banyak, berwasiat (QS. Al-
Baqarah : 180) 

b. Allah Yang Berwasiat 

Namun di sisi lain, Allah SWT menegaskan 
bahwa pembagian waris bagi anak-anak yang  
ditinggalkan  itu bukan ditetapkan berdasarkan 
wasiat orang tuanya, tetapi  sudah langsung 
ditentukan oleh Allah SWT.  Dan ketentuannya 
sebagaimana disebutkan dalam surat ayat berikut :  
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  ُ  اْْلُنْ ثَ َيْْيِ  َحظ ِ  ِمْثلُ  لِلذََّكرِ  ۖ  ِف َأْوََّلدُِكْم  يُوِصيُكُم اَّللَّ

Allah berwasiat dalam pembagian waris 
anakanakmu, bahwa bagian anak laki-laki adalah 
seperti bagian dua orang anak perempuan (QS. An-
Nisa : 11) 

3. Ahlul Fatrah Apakah Masuk Neraka? 

Ahlul fatrah adalah orang-orang yang hidup 
masa dimana tidak ada nabi yang datang, seperti 
ayahnda dan ibunda Nabi Muhammad SAW. 
Perdebatannya terkait nasib mereka apakah 
dimasukkan ke surga atau neraka. Sebagian 
berpendapat bahwa ahli fatrah tempatnya di surga, 
sebagian lain mengatakan di neraka.  

a. Tidak Masuk Neraka  

Pendapat pertama adalah pendapat yang 
mengatakan bahwa ahli fatrah tempatnya tidak di 
neraka, tapi di surga. Dasarnya, Allah SWT 
menegaskan bahwa tidak mungkin bagi-Nya untuk 
mengazab suatu kaum yang tidak beriman kecuali 
setelah mengutus kepada mereka seorang rasul. 

َعَث َرُسوًَّل  ِبَْي َحَّتَّٰ نَ ب ْ  َوَما ُكنَّا ُمَعذِ 

Dan tidaklah Kami akan mengazab sebelum 
Kami mengutus seorang rasul. (QS. Al-Isra’ : 15) 

Kalau tidak ada rasul, lalu bagaimana mereka 
bisa beriman?  Kalau pun mereka mau beriman, lalu 
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mana petunjuknya? Padahal seandainya sudah ada 
nabi dengan membawa petunjuk, pastilah mereka 
akan beriman.  

b. Masuk Neraka 

Sementara di sisi lain ada juga mereka yang 
mengatakan bahwa para ahli fatrah itu masuk 
neraka. Alasannya karena orang yang tidak beriman 
tempatnya di neraka,sebagaimana disebutkan 
dengan tegas di dalam Al-Quran. 

اَّللَِّ   َلْعَنُة  َعَلْيِهْم  أُولَِٰئَك  َوُهْم ُكفَّار   َوَماتُوا  الَِّذيَن َكَفُروا  ِإنَّ 
 َواْلَمََلِئَكِة َوالنَّاِس َأْْجَِعَْي  

Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka 
mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat 
laknat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya. 
(QS. Al-Baqarah : 161)  

Meskipun orang itu ayah dan ibu seorang nabi 
sekalipun, tapi kalau mereka mati tidak dalam 
keadaan beriman, maka matinya pasti dalam 
kekafiran. Dan seorang nabi tidak boleh 
memohonkan ampunan dari Allah SWT atas orang 
yang matinya dalam keadaan kafir. 

َما َكاَن لِلنَِّبِ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَْي َوَلْو َكانُوا  
ُْم َأْصَحاُب اْلَِْحيِم  أُو  َ ََلُْم َأَّنَّ  ِل قُ ْرََبٰ ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبْيَّ

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

Di sisi lain, orang yang mati  

َولَْيَسِت الت َّْوبَُة لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّيِ َئاِت َحَّتَّٰ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم  
إِ  قَاَل  َوُهْم ُكفَّار   اْلَمْوُت  ََيُوتُوَن  الَِّذيَن  َوََّل  اْْلَن  تُ ْبُت   ۖ  ّن ِ 

   أَلِيًما َعَذابً   ََلُمْ   أَْعَتْدنَ  أُولَِٰئكَ 

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari 
orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) 
hingga apabila datang ajal kepada seseorang di 
antara mereka, (barulah) ia mengatakan: 
"Sesungguhnya saya bertaubat sekarang". Dan tidak 
(pula diterima taubat) orang-orang yang mati 
sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang 
itu telah Kami sediakan siksa yang pedih. (QS. An-
Nisa’ :18) 

4. Agama Allah Satu atau Berbeda-beda Untuk 
Tiap Umat? 

Ada dua ayat yang kontradiktif dalam Al-Quran 
terkait dengan syariat yang Allah SWT turunkan, 
apakah semua umat ini berkewajiban untuk 
menjalankan syariat yang sama, ataukah masing-
masing diberi syariat yang berbeda-beda. 
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a. Syariat Yang Sama 

Kalau kita merujuk kepada ayat berikut, tentu 
kita akan mengatakan bahwa syariat yang Allah 
turunkan hanya satu saja dan semua umat wajib 
terikat dengan syariat yang sama. Semua harus 
menegakkannya dan tidak boleh berpecah-belah.  

َنا ِإلَْيَك   يِن َما َوصَّٰى بِِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحي ْ َشرََع َلُكْم ِمَن الدِ 
َنا بِِه ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى   ينَ   أَِقيُموا  َأنْ   ۖ  َوَما َوصَّي ْ   َوََّل   الدِ 

  َّللَُّ ا  ۖ    ِإلَْيهِ   َتْدُعوُهمْ   َما  اْلُمْشرِِكْيَ   َعَلى  َكبَُ   ۖ  يِه  فِ   تَ تَ َفرَُّقوا
   يُِنيبُ  َمنْ  ِإلَْيهِ  َويَ ْهِدي  َيَشاءُ  َمنْ  ِإلَْيهِ  ََيَْتِب 

Dia telah mensyari´atkan bagi kamu tentang 
agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh 
dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan 
apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, 
Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan 
janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat 
berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu 
seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada 
agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi 
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali 
(kepada-Nya). (QS. Syura : 13) 

b. Tiap Umat Punya Syariat Yang Berbeda  

Namun di ayat lain justru kita mendapatkan 
pemahaman bahwa bagi tiap umat diturunkan 
syariat yang berbeda satu dengan yang lain. Apa yang 
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berlaku pada suatu umat tertentu, belum tentu 
berlaku juga untuk umat yang lain. 

َهاًجاِلُكل   َجَعْلَنا   ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami 
berikan aturan dan jalan yang terang.. (QS. Al-
Maidah : 48) 

5. Dosa Bunuh Nyawa Abadi di Neraka? 

Di dalam Al-Quran kita menemukan dua ayat 
yang bertentangan terkait dosa membunuh nyawa 
seorang mukmin. Di satu ayat disebutkan bahwa 
membunuh nyawa seorang muslim itu hukumannya 
abadi di dalam neraka. Namun di ayat lainnya hal 
seperti itu tidak berlaku.  

a. Abadi di Neraka  

Menurut ayat ini ancaman membunuh nyawa 
seorang muslim sedemikian dahsyat, yaitu masuk 
neraka dan kekal di dalamnya, masih ditambah lagi 
dengan murka Allah serta laknat dan azab yang 
pedih.  

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب   َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِ 
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعذَ   اًب َعِظيًما  اَّللَّ

Dan barangsiapa yang membunuh seorang 
mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah 
Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
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kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan 
azab yang besar baginya. (QS. An-Nisa’ : 93)  

b. Bisa Diampuni 

Namun di dalam ayat lain kita menemukan 
faktwa bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa 
diampuni.  

  ُ اَّللَّ ُل  يُ َبدِ  فَُأولَِٰئَك  َصاِِلًا  َعَمًَل  َوَعِمَل  َوآَمَن  ََتَب  َمْن  ِإَّلَّ 
   َرِحيًما  َغُفورًا اَّللَُّ  وََكانَ  ۖ  َسيِ َئاِِتِْم َحَسَنات  

kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman 
dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan 
mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah 
Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 
Al-Furqan : 70) 

6. Kisah Nabi Shalih 

Bentuk azab kepada kaum Shalih disebutkan 
berbeda-beda dalam Al-Quran. Kadang Al-Quran 
menyebut gempa di satu aya, namun di ayat lain 
disebutkan petir azab, dan di ayat lainnya disebutkan 
suara keras yang memekakkan telinga.  

a. Rajfah : Gempa 

 ْم َجاِثَِْي  فََأَخَذِْتُُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا ِف َدارِهِ 

Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah 
mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di 
tempat tinggal mereka. (QS. Al-A’raf : 78)  
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b. Sha’iqah : Petir Azab 

فََأَخَذِتُْ  اَْلَُدٰى  َعَلى  اْلَعَمٰى  فَاْسَتَحبُّوا  فَ َهَديْ َناُهْم  َِثُوُد  ْم  َوأَمَّا 
 َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اَْلُوِن ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن  

Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah 
Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai 
buta (kesesatan) daripada petunjuk, maka mereka 
disambar petir azab yang menghinakan disebabkan 
apa yang telah mereka kerjakan. (QS.Fushshilat : 17) 

c. Shaihah : Suara Keras  

 ِإنَّ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظِر  

Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka 
satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah 
mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan 
oleh) yang punya kandang binatang. (QS. Al-Qamar : 
31) 

7. Adzab Untuk Kaumnya Nabi Syu’aib 

Kerancuan informasi tentang bagaimana 
diazabnya kepada suatu kaum juga terjadi pada 
kaum Syu’aib, dimana keterangan Al-Quran ternyata 
berbeda-beda.  

a. Rajfah : Gempa Dahsyat 

Di ayat ini disebutkan bahwa mereka dihukum 
dengan rajfah atau gempa yang dahsyat. 
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 فََأَخَذِْتُُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا ِف َدارِِهْم َجاِثِْيَ 

Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah 
mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam 
rumah-rumah mereka, (QS. Al-Araf : 91) 

b. Shaihah : Suara Yang Keras 

Sedangkan di ayat ini disebutkan bahwa mereka 
diazab dengan hentakan suara yang amat keras dan 
mematikan. 

َنا   ََنَّي ْ أَْمُرَن  َجاَء  ِمنَّا َوَلمَّا  ِبَرْْحَة   َمَعُه  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  ًبا  ُشَعي ْ
 َوَأَخَذِت الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوا ِف ِدََيرِِهْم َجاِثِْيَ 

Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan 
Syu´aib dan orang-orang yang beriman bersama-
sama dengan dia dengan rahmat dari Kami, dan 
orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu 
suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya. (QS. Hud : 94) 

c. Zhullah : Awan 

Sedangkan di ayat ini mereka diazab dengan 
dzullah atau awan.  

بُوُه فََأَخَذهُ  يَ ْوِم الظُّلَِّة  َفَكذَّ   يَ ْوم    َعَذابَ   َكانَ   ِإنَّهُ   ۖ  ْم َعَذاُب 
 َعِظيم  

Kemudian mereka mendustakan Syu´aib, lalu 
mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi 
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awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari 
yang besar. (QS. Asy-Syuara : 189) 

8. Kisah Nabi Ibrahim 

Kalau kita telaah kisah keimanan Nabi Ibrahim 
alaihissalam agak sedikit membingungkan. Pada satu 
ayat disebutkan bahwa sejak kecil Beliau sudah 
bertauhid sejak kecil dan mencela patung-patung. 
Namun dalam ayat lain dikisahkan bahwa Ibrahim 
masih mengira bahwa bintang, bulan dan matahari 
sebagai tuhan.  

a. Sudah Bertauhid Sejak Kecil  

َنا ِإبْ َراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا بِِه َعاِلِمْيَ   َوَلَقْد آتَ ي ْ

Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan 
kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum 
(Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui 
(keadaan)nya. (QS. Al-Anbiya : 51)  

ِذِه التََّماثِيُل الَِِّت أَنْ ُتْم ََلَا َعاِكُفونَ   ِإْذ قَاَل ِْلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما هَٰ

(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada 
bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah 
ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" (QS. 
Al-Anbiya : 52)  

b. Belum Bertauhid 

Sedangkan di ayat berikutnya justru kita 
mendapat gambaran bahwa Nabi Ibrahim masih 
ragu-ragu dengan ketuhanan, sehingga sempat 
mengira bahwa bintang, bulan dan matahari sebagai 
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tuhannya  

َذا   قَالَ   ۖ  فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأٰى َكوَْكًبا   فَ َلمَّا أََفَل    ۖ    َربِ    هَٰ
 قَاَل ََّل ُأِحبُّ اْْلِفِلْيَ 

Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah 
bintang (lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi 
tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: "Saya 
tidak suka kepada yang tenggelam". (QS. Al-Anam 
: 76)  

َذا َربِ      لَْ   لَِئنْ   قَالَ   أََفلَ   فَ َلمَّا  ۖ  فَ َلمَّا رََأى اْلَقَمَر َبزًِغا قَاَل هَٰ
 الضَّالِ ْي  اْلَقْومِ   ِمنَ  َْلَُكوَننَّ  َربِ   يَ ْهِدّن 

Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia 
berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah bulan itu 
terbenam, dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku 
tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku 
termasuk orang yang sesat". (QS. Al-Anam : 77) 

قَ  َبزَِغًة  الشَّْمَس  رََأى  َأْكَبُ  فَ َلمَّا  َذا  هَٰ َربِ   َذا  هَٰ   فَ َلمَّا   ۖ  اَل 
 ُتْشرُِكونَ  ِمَّا بَرِيء   ِإّن ِ  قَ ْومِ  َيَ  قَالَ  أَفَ َلتْ 

Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia 
berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". 
Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: 
"Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari 
apa yang kamu persekutukan. (QS. Al-Anam : 78) 

9. Kisah Nabi Yusuf : Hukum Minta Jabatan 
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Dalam urusan politik, ada perdebatan di 
kalangan ulama tentang hukum meminta jabatan. 
Bolehkah meminta jabatan? Ternyata ada dua 
pendapat yang bertentangan, pertama pendapat 
yang membolehkan kita meminta jabatan dan kedua 
pendapat yang melarang. 

a. Nabi Yusuf Meminta Jabatan  

  َعِليم   َحِفيظ   ِإّن ِ  ۖ  قَاَل اْجَعْلِِن َعَلٰى َخزَاِئِن اْْلَْرِض 

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan 
negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang 
yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. 
Yusuf : 55)   

Ayat ini jelas-jelas menyebutkan bagaimana 
Nabi Yusuf alaihissam mengaku sebagai orang yang 
pandai menjaga dan berpengetahuan, oleh karena 
itu Beliau meminta jabatan sebagai pengatur 
kekayaan negara.  

b. Janganlah Mentazkiyah Dirimu Sendiri  

Namun memuji diri sendiri apalagi sampai 
meminta jabatan justru tidak diperbolehkan di dalam 
Al-Quran. 

 َفََل تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكْم  

Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. 
(QS. An-Najm : 32)  

Oleh para ulama, makna mengatakan diri suci 
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maksudnya adalah mentazkiyah atau memberi 
rekomendasi kepada diri sendiri untuk diangkat 
menjadi pejabat.  

10. Kisah Nabi Ayyub 

Ketika Nabi Ayyub menderita penyakit, di dalam 
Al-Quran ada dua ayat yang saling bertentangan, 
yaitu apa yang Beliau lakukan, apakah bersabar atau 
sebaliknya tidak bersabar?  

a. Bersabar  

َوَجْدَنُه َصاِبًرا    ِإنَّ   ۖ  َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه َوََّل ََتَْنْث  
 َأوَّاب   ِإنَّهُ  ۖ   اْلَعْبدُ  نِْعمَ  ۖ  

Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang 
yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. 
Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya). 
(QS. Shad : 44)  

b. Tidak bersabar  

َواذُْكْر َعْبَدَن أَيُّوَب ِإْذ َنَدٰى رَبَُّه َأّن ِ َمسَِِّنَ الشَّْيطَاُن بُِنْصب   
 َعَذاب  وَ 

Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia 
menyeru Tuhan-nya: "Sesungguhnya aku 
diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan". 
(QS. Shad : 41)  

11. Kisah Nabi Musa 

Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam 
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adalah tangannya bisa berubah jadi bersinar kalau 
dimasukkan ke dalam pakaiannya. Namun ada dua 
ayat yang bertentangan dan manakah yang benar, 
Nabi Musa memasukkan tangan ke janah atau jaib 
(saku)nya? 

a. Ketiak  

 َرىٰ َواْضُمْم َيَدَك ِإَلٰ َجَناِحَك ََتْرُْج بَ ْيَضاَء ِمْن َغْْيِ ُسوء  آيًَة ُأخْ 

dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia 
ke luar menjadi putih cemerlang tanpa cacad, 
sebagai mukjizat yang lain (pula),  (QS. Thaha : 22)  

 b. Saku 

اْسُلْك َيَدَك ِف َجْيِبَك ََتْرُْج بَ ْيَضاَء ِمْن َغْْيِ ُسوء  َواْضُمْم ِإلَْيَك  
 ِمَن الرَّْهبِ َجَناَحَك 

Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya 
ia keluar putih tidak bercacat bukan karena 
penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke 
dada)mu bila ketakutan. (QS. Al-Qashash : 32) 

12. Kisah Nabi Isa 

Kisah tentang wafatnya Nabi Isa tidak pernah 
disepakati oleh para ahli sejarah hingga hari ini. Dan 
ketidakjelasan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. 
Namun Al-Quran sendiri juga tidak menjelaskan 
apakah Nabi Isa itu wafat atau masih hidup.  

a. Nabi Isa Sudah Wafat  
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Ayat berikut ini menegaskan bahwa Allah SWT 
mewafatkan Nabi Isa alaihissalam.  

ُ ََي ِعيَسٰى ِإّن ِ ُمتَ َوفِ يَك َورَاِفُعَك ِإَِلَّ    ِإْذ قَاَل اَّللَّ

(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa, 
sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu dan 
mengangkat kamu kepada-Ku. (QS. Ali Imran : 55)   

b. Nabi Isa Masih Hidup  

Namun di ayat yang lain disebutkan bahwa Nabi 
Isa tidak disalib dan juga tidak dibunuh.  

َوقَ ْوَلِِْم ِإنَّ قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ َرُسوَل اَّللَِّ َوَما قَ تَ ُلوُه  
ََلُْم   ُشبِ َه  َولَِٰكْن  َصَلُبوُه    َلِفي   ِفيهِ   اْختَ َلُفوا  الَِّذينَ   َوِإنَّ   ۖ  َوَما 

  قَ تَ ُلوهُ   َوَما  ۖ    الظَّن ِ   ات َِباعَ   ِإَّلَّ   ِعْلم    ِمنْ   بِهِ   ََلُمْ   َما  ۖ    ِمْنهُ   َشك   
 يَِقيًنا

dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami 
telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, 
Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya 
dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka 
bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa 
bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang 
berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, 
benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang 
dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan 
tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti 
persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin 
bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (QS. An-
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Nisa : 157) 

13. Haruskah Basmalah Saat Menyembelih 

a. Ayat Pertama 

 َواذُْكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلْيهِ 
Dan sebutlah nama Allah atasnya (QS. Al-Maidah 
: 4) 

ُتْم ِِبََيتِِه ُمْؤِمِنْيَ  َفُكُلوا ِمَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ   َعَلْيِه ِإْن ُكن ْ
Dan makanlah apa yang disebutkan nama Allah 
atasnya bila kamu berimah kepada ayat-ayat-Nya. 
(QS. Al-Maidah) 

b. Ayat Kedua 

   ۖ  اْلِكَتاَب ِحل  َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحل  ََلُْم  َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman.(QS. Al-Maidah : 5) 

14. Bolehkah Menikahi Wanita Ahli Kitab? 

a. Boleh 

ُتُموُهنَّ  ِمنْ  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ   قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ي ْ
 ُأُجوَرُهن  

(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang 
diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah 
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membayar mas kawin mereka dengan maksud 
menikahinya. (QS. Al-Maidah : 5) 

b. Tidak Boleh 

 ِمنْ   َخْْي    ُمْؤِمَنة    َوَْلََمة    ۖ  َوََّل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحَّتَّٰ يُ ْؤِمنَّ  
 َأْعَجبَ ْتُكمْ  َوَلوْ  ُمْشرَِكة  

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 
musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 
wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu.(QS. Al-
Baqarah : 221) 

15. Riba Yang Sedikit, Bolehkah? 

a. Tidak Boleh 

ُتْم   ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الر َِب ِإْن ُكن ْ
 ُمْؤِمِنْيَ 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman.(QS. Al-Baqarah : 279) 

b. Boleh 

  َوات َُّقوا   ۖ  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل ََتُْكُلوا الر َِب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة  
 تُ ْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ   اَّللََّ 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan riba dengan berlipat-ganda dan 
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bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran : 130) 

16. Memadu Kakak Beradik di Antara Hamba 
Sahaya 

a. Tidak Boleh 

 َوَأْن ََتَْمُعوا َبْْيَ اْْلُْخَتْْيِ ِإَّلَّ َما َقْد َسَلفَ 

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lampau (QS. An-Nisa’ : 23) 

b. Boleh 

ُْم َغْْيُ َمُلوِمْيَ   ِإَّلَّ َعَلٰى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أََْيَاَُّنُْم فَِإَّنَّ

kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak 
yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka 
dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mukminun : 6) 

17. Masa Iddah Wanita Yang Ditalak dan Sudah 
Menapouse 

a. Ayat Pertama 

 َواْلُمطَلََّقاُت َيََتَبَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َثََلثََة قُ ُروء  

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru´(QS. Al-Baqarah : 
228) 

b. Ayat Kedua 

يَِئْسَن ِمنَ  ِئي  َفِعدَُِّتُنَّ   َوالَلَّ ُتْم  اْرتَ ب ْ ِإِن  ِنَساِئُكْم  اْلَمِحيِض ِمْن 
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ِئي لَْ َيَِْضنَ  َثََلثَةُ   َأْشُهر  َوالَلَّ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu 
jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 
maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan 
begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak 
haid. (QS. Ath-Thalaq : 4) 

18. Masa Iddah Wanita Yang Ditinggal Mati Suami, 
4 bulan 10 hari atau setahun? 

a. Ayat Pertama 

 ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا َيََتَبَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ أَْربَ َعةَ  يَن يُ تَ َوف َّْونَ َوالَّذِ 

َوَعْشًرا   ِفيَما   ُجَناحَ   َفََل   َأَجَلُهنَّ   بَ َلْغنَ   فَِإَذا   ۖ  َأْشُهر   َعَلْيُكْم 
 ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبْي   َواَّللَُّ  ۖ  فَ َعْلَن ِف أَنْ ُفِسِهنَّ ِبْلَمْعُروِف 

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 
dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para 
isteri itu) menangguhkan dirinya (ber´iddah) 
empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah 
habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para 
wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui 
apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah : 234) 

b. Ayat Kedua 

ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا َوِصيًَّة ِْلَْزَواِجِهْم َمَتاًعا   َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْونَ 
ِف َما   َعَلْيُكمْ   ُجَناحَ   َفََل   َخَرْجنَ   فَِإنْ   ۖ  اِْلَْوِل َغْْيَ ِإْخَراج    ِإَل 
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 َحِكيم   َعزِيز    َواَّللَُّ  ۖ  فَ َعْلَن ِف أَنْ ُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروف  

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di 
antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah 
berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi 
nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh 
pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka 
pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu 
(wali atau waris dari yang meninggal) 
membiarkan mereka berbuat yang ma´ruf 
terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah : 240) 

19. Istri Yang Baik Hanya Untuk Suami Yang Baik? 

Di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa istri 
yang baik hanya untuk suami yang baik. Namun 
dalam kenyataannya justru Al-Quran menceritakan 
pasangan-pasangan beda keyakinan, seperti istri 
Fir’aun yang baik serta kebalikannya, istri Nabi Luth 
dan istri Nabi Nuh yang justru tidak baik. 

a. Yang Baik Hanya Untuk Yang Baik 

وَ  لِْلَخِبيثَاِت  َواْْلَِبيثُوَن  لِْلَخِبيِثَْي  لِلطَّيِ ِبَْي  اْْلَِبيثَاُت  الطَّيِ َباُت 
َوالطَّيِ ُبوَن لِلطَّيِ َباِت أُولَِئَك ُمَبَُّءوَن ِمَّا يَ ُقولُوَن ََلُْم َمْغِفَرة  َورِْزق  

 َكِرَي  
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki 
yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat 
wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita 
yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-



31 

    

 

laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang 
baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari 
apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh 
itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia 
(surga). (QS. An-Nur : 26) 

b. Pasangan-pasangan Tidak Seiman 

Al-Quran menceritakan tentang pasangan-
pasangan yang tidak beriman, seperti istri Nabi Nuh 
dan istri Nabi Luth yang kafir, padahal keduanya istri 
seorang nabi utusan Allah. 

ُ َمَثًَل لِلَِّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت نُوح  َواْمَرَأَت ُلوط      َكانَ َتا  ۖ  َضَرَب اَّللَّ
ُهَما   ََتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَن َصاِِلَْْيِ َفَخانَ َتاُُهَا فَ َلْم يُ ْغِنَيا َعن ْ

ًئا َوِقيَل اْدُخََل النَّاَر َمَع الدَّاِخِلْيَ   ِمَن اَّللَِّ َشي ْ

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai 
perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya 
berada di bawah pengawasan dua orang hamba 
yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu 
kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya 
(masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat 
membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; 
dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke 
dalam jahannam bersama orang-orang yang 
masuk (jahannam)". (QS. At-Tahrim : 10)   

Sementara di ayat lain Al-Quran menceritakan 
istri Fir’aun sang angkara murka yang justru malah 
jadi orang yang beriman. 
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ُ َمَثًَل لِلَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِ  اْبِن   َوَضَرَب اَّللَّ
ِمَن   َوََنِ ِِن  َوَعَمِلِه  ِفْرَعْوَن  ِمْن  َوََنِ ِِن  اْْلَنَِّة  ًتا ِف  بَ ي ْ ِعْنَدَك  ِل 

 اْلَقْوِم الظَّاِلِمْيَ 

Dan Allah membuat isteri Fir´aun perumpamaan 
bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: 
"Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah 
di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku 
dari Fir´aun dan perbuatannya, dan 
selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim. (QS. At-
Tahr  
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