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Bab 1. Mengenal Ilmu Tafsir  

A. Pengertian Tafsir 

1. Bahasa 

Secara etimologi kata ‘tafsir’ berasal dari  (الفسر) 
yang berarti jelas atau nyata. Dalam Lisan al-Arab 
Ibnu Manzur menyebutkan al-fasru berarti 
membuka tabir, sedangkan at-tafsir artinya 
menyibak makna dari kata yang tidak dimengerti. 
Dari definisi tafsir secara etimologi itu maka tafsir 
bisa dimaknai membuka tabir untuk sesuatu yang 
kasat mata dan juga berarti menyingkap makna kata. 

2. Istilah 

Secara istilah terminologi, pengertian tafsir ini 
cukup banyak yang memberikan definisinya, 
diantaranya : 

a. Abu Hayyan dalam Al-Bahru Al-Muhith 

ومدلوالتها   القرآن  بألفاظ  النطق  كيفية  عن  يبحث  علم 
ي تحمل عليها حالة 

كيبية ومعانها التر   وأحكامها اإلفرادية والتر
 كيب وتتمات لذلكالتر 

Ilmu yang membahas tentang bagaimana 
mengucapkan lafadz Al-Quran, madlulnya, 
hukum-hukumnya baik yang bersifat tunggal atau 
dalam untaian kalimat, dan makna-maknanya 
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yang terkandung dalam tarkib, serta segala terkait 
dengan itu. 

Terjemahan definisi ini jadi sulit dipahami, oleh 
karena itu harus diberi penjelasan biar lebih mudah 
dipahami.  

▪ Pertama : disebutkan bahwa tafsir itu adalah 
ilmu yang membahas tentang bagaimana 
mengucapkan lafadz Al-Quran (  بألفاظ النطق  كيفية 
 Ini berarti ilmu tafsir itu mencakup juga .(القرآن
ilmu qiraat yang begitu banyak riwayatnya 
serta berbeda-beda cara pengucapannya. 
Dan perbedaan qiraat itu memang pada 
bagian tertentu, bisa melahirkan perbedaan 
makna dan hukum. 

▪ Kedua : dan madlulnya (ومدلوالتها). Yang 
dimaksud dengan disini adalah ilmu bahasa 
Arab yang membentuk tiap lafadz itu.  

▪ Ketiga :  dan hukum-hukumnya secara 
tunggal dan dalam untaian kalimat ( وأحكامها
والتركيبية  Maksudnya hukum dari tiap .(اإلفرادية 
lafadz itu, baik ketika tunggal alias berdiri 
sendiri ataupun ketika berada dalam suatu 
kalimat. Dan ini terkait dengan ilmu sharaf, 
ilmu i’arab, ilmu bayan dan ilmu badi’.  

▪ Keempat : dan makna-maknanya yang 
terkandung dalam tarkib (  ومعانها التي تحمل عليها حالة
 maksudnya terkait juga dengan ilmu ,(التركيب
hakikat dan majaz. 

▪ Kelima : dan hal-hal lain yang terkait (  وتتمات
 termasuk di dalamnya ilmu nasakh ,(لذلك
mansukh, asbabun-nuzul dan lainnya. 
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b. Az-Zarkashi : Al-Burhan fi Ulum Al-Quran 

Az-Zarkashi (w. 794 H) di dalam kitabnya Al-
Burhan fi Ulum Al-Quran mendefinisikan tafsir 
sebagai: 

  محمد   نبيه  عل   لالمت     اهللا  كتاب   فهم  به   يعرف  علمالتفستر  

 و حكمه أحكامه واستخرج معانيه وبيان
Tafsir adalah ilmu untuk mengenal kitabullah (Al-
Quran) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, menjelaskan makna-maknanya serta 
mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-
hikmah yang terkandung di dalamnya. 

Dengan menggunakan definisi ini, setidaknya 
kita bisa mencatat bahwa tafsir itu punya 4 objek 
pembahasan : 

▪ Pertama, mengenal sosok Al-Quran dengan 
segala sosok dan profilnya.  

▪ Kedua, mendapatkan penjelasan makna dari 
tiap-tiap ayat. 

▪ Ketiga, menggali hukum-hukum yang 
terkandung di dalamnya. 

▪ Keempat, menemukan hikmah-hikmahnya. 

Selain istilah tafsir ada juga istilah lain yang 
punya makna agak berdekatan yaitu : takwil dan 
terjemah. 
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B. Takwil 

Setelah bicara tafsir, tibalah waktunya kita bicara 
tentang takwil. Yang bikin penasaran, apakah tafsir 
dan takwil ini sama ataukah berbeda? 

Dalam hal ini kita menemukan dua pendapat 
yang berlawanan tentang makna takwil, antara 
mereka yang menyamakan dan yang membedakan.  

1. Takwil Sama Dengan Tafsir 

Pendapat pertama menganggap bahwa takwil itu 
sinonim dengan tafsir. Artinya menurut mereka tafsir 
dan takwil itu bermakna sama saja, setidaknya 
umumnya para ulama klasik cenderung 
menyamakan antara keduanya. 

Dasarnya bahwa Rasulullah SAW mendoakan 
agar Ibnu Abbas radhiyallahuanhu dijadikan orang 
yang mengetahui ilmu takwil. Dan yang dimaksud 
adalah ilmu di bidang tafsir. 

Selain itu nama kitab tasfir yang disusun oleh 
Imam Ath-Thabari (w. 310 H) secara resmi justru 
menggunakan istilah takwil dan bukan tafsir, 
judulnya Jami’ul Bayan ‘an Ta’wili Ayi Al-Quran (  جامع
  .(البيان عن تأويل آي القرآن

Namun semua ulama sepakat bahwa kitab itu 
kitab tafsir. Hal ini menunjukkan bahwa pada 
dasarnya tafsir dan takwil itu sama saja maknanya. 
Perbedaannya hanya masalah kebiasaan saja.  

2. Takwil Berbeda Dengan Tafsir 

Pendapat kedua mengatakan bahwa takwil itu 
berbeda dengan tafsir. Takwil  (تأويل) berasal dari kata 
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awwala-yuawwilu ( يؤول  -أول   ) yang berarti al-marja  
yaitu tempat kembali.  

Dengan mengutip pendapat al-Suyuthi bahwa 
takwil berarti interpretasi atau memalingkan makna 
ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain. 

C. Tarjamah 

Selain istilah tafsir kita juga mengenal istilah yang 
agak mirip yaitu tarjemah atau terjemah 
sebagaimana tradisi pengucapan bahasa Indonesia. 

1. Tarjamah Bagian Dari Tafsir 

Ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa 
pada dasarnya terjemah itu adalah tafsir juga. Sebab 
gelar yang disandang oleh Ibnu Abbas 
radhiyallahuanhu adalah Turjumanul Quran ( ترجمان
 alias penerjemah Al-Quran, padahal yang kita (القرآن
ketahui beliau bukan penerjemah (translator) Al-
Quran dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain 
sebagaimana yang kita kenal.  

Beliau adalah mufassir, yaitu ahli tafsir yang 
kerjanya menafsirkan atau menjelaskan isi Al-Quran. 
Namun istilah yang disematkan kepada beliau adalah 
penerjemah Al-Quran. Hal itu menunjukkan bahwa 
terjemah itu bagian dari tafsir. 

2. Tarjamah Berbeda Dengan Tafsir 

Namun kita pada umumnya memahami istilah 
terjemah itu bukan penjelasan. Pengertian terjemah 
secara istilah yang kebanyakan kita pakai adalah alih 
bahasa.  
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Menerjemahkan Al-Quran maksudnya mengalih-
bahasakan, biar orang yang tidak bisa bahasa Arab 
seperti kita orang Indonesia menjadi paham lewat 
alih bahasa. 
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Bab 2 : Urgensi Ilmu Tafsir 

Untuk menerangkan sejauh mana urgensi ilmu 
tafsir, sebenarnya mudah saja, yaitu kita sebutkan 
saja komponen yang membentuk ilmu tafsir dengan 
masing-masing fungsinya, maka dengan sendirinya 
akan terurai semua fakta betapa perlunya kita 
dengan ilmu tafsir. 

Namun yang paling mendasar sekali bahwa ilmu 
tafsir itu adalah ilmu untuk mengetahui isi dan 
konten pesan dari Allah SWT yang termuat di dalam 
tiap ayat Al-Quran. Dan paling ujung terjauhnya 
tentu saja untuk bisa menjadi hamba Allah SWT yang 
taat sesuai dengan perintah-Nya. 

Tapi secara rincinya, Penulis coba uraikan 
beberapa tantangan dalam memahami Al-Quran, 
setidaknya dalam 10 point besar, yaitu : 

1. Tantangan Bahasa Arab 

Tantangan yang pertama kali kita hadapi dalam 
memahami A-Quran adalah kendala bahasa. Al-
Quran kitab suci umat Islam sedunia itu turun dalam 
bahasa Arab dan ini masalah tersendiri yang bikin kita 
semua pusing. Karena umat Islam di Indonesia 
umumnya tidak bisa berbahasa Arab. 

Sebenarnya bukan hanya kita yang 200-an juta 
saja yang tidak bisa bahasa Arab, tapi ada ratusan 
juta bahkan milyaran umat Islam di dunia yang 
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nasibnya sama seperti kita, yaitu sama sekali tidak 
paham bahasa Arab. 

Statistik menyebutkan ada 1,5 milyar umat Islam 
sedunia, tapi yang bisa bahasa Arab hanya sekitar 
280-300 jutaan saja. Angka itu didapat dari 20-an 
negeri yang berbahasa Arab. 

Biasanya solusi dari kendala bahasa ini dijawab 
dengan memanfaatkan Al-Quran terjemah. 
Terjemahan Al-Quran itulah yang kemudian diyakini 
bisa menjelaskan berbagai perintah Allah SWT di 
dalam kitab suci-Nya. Setidaknya seperti itulah cara 
berpikir kebanyakan kita, yaitu sampai di titik 
mengandalkan terjemahan Al-Quran saja.  

Seolah-olah Al-Quran itu tidak lain adalah 
terjemahan. Padahal ini adalah cara berpikir yang 
sesat dan cara memahami Al-Quran yang paling fatal. 
Padahal antara Al-Quran dan terjemahan adalah dua 
kitab yang berbeda. Semua orang tahu bahwa 
terjemah Al-Quran itu sebenarnya bukan Al-Quran 
sendiri, melainkan hasil intepretasi para penerjemah 
dengan segala kelemahan dan kekurangannya.  

Terjemah Al-Quran yang resmi dikeluarkan oleh 
Pemerintah RI lewat Kementerian Agama pun juga 
sudah mengalami tiga kali revisi dan perbaikan, 
terhitung sejak diterbitkan pertama kali di tahun 
1965. Kita amati lebih cermat ternyata banyak sekali 
ketidak-konsistenan dalam terjemah Al-Quran. Suatu 
kata di dalam satu ayat diterjemahkan menjadi A, 
tapi di lain ayat menjadi B, C, D, E dan seterusnya. 
Bayangkan, bahkan masih dalam satu versi terjemah 
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pun, kita menemukan banyak sekali in-konsistensi di 
dalamnya. 

a. Terbatasnya Padanan Kata 

Bahasa Arab yang sedemikian luas itu, seringkali 
tidak kita temukan padanan katanya dalam bahasa 
Indonesia. Para penerjemah akhirnya menggunakan 
padanan kata yang hanya sedikit mendekati, namun 
sebenarnya tidak terlalu tepat untuk digunakan. 

b. Kendala Rasa Bahasa 

Kendala berikutnya dalam penerjemahan Al-
Quran adalah masalah rasa bahasa. Beberapa 
penerjemahan terasa bias ketika pilihan diksinya 
meragukan secara hukum. Salah satu contoh yang 
agak mengganggu adalah penggunaan istilah : 
‘hendaklah’. Secara rasa bahasa, ungkapan 
‘hendaklah’ ini memang cukup halus dan sopan, 
namun sekaligus juga menyisakan ketidak-pastian 
dari segi hukum.  

Perintah yang menggunakan ungkapan 
‘hendaklah’ terkesan tidak terlalu diwajibkan. 
Perintahnya berhenti sekedar saran,  himbauan atau 
ajakan saja. Tidak ada kesan bahwa yang tidak 
melaksanakannya akan berdosa atau dihukum. Sama 
sekali tidak terasa ada konsekuensi hukum di balik 
perintah ‘hendaklah’. 

2. Tantangan Sistematika Al-Quran 

Kesalahpahaman fatal yang seringkali menimpa 
banyak umat Islam adalah mengira bahwa Al-Quran 
itu sebuah kitab undang-undang yang tersusun 
secara sistematis. Memang benar Al-Quran itu 
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merupakan sumber hukum tertinggi yang bersumber 
dari Allah SWT. Namun yang keliru adalah anggapan 
bahwa Al-Quran sudah tersusun secara terstruktur, 
sistematis, tinggal dibaca saja dan tinggal diikuti. Ini 
jelas sebuah anggapan keliru yang harus diluruskan. 

a. Al-Quran Tidak Berformat Undang-undang 

Benar sekali bahwa Al-Quran merupakan kitab 
suci yang wajib kita imani dan kita junjung tinggi serta 
kita jadikan rujukan dalam segala urusan kehidupan. 
Namun tanpa mengurangi rasa kagum kita kepada 
Al-Quran sebagai mukjizat abadi, faktanya secara 
keseluruhan ternyata penyajian Al-Quran lebih mirip 
dengan kitab sastra kelas tinggi yang tak tertandingi 
ketimbang format undang-undang atau peraturan.  

Format penyajian Al-Quran jelas merupakan 
sastra kelas tinggi yang dengan itu Allah SWT telah 
menantang orang Arab untuk bisa menandinginya. 
Dan karena berupa sastra dalam wujud prosa, maka 
tidak ada keharusan Al-Quran harus terstruktur dan 
sistematis sebagaimana format sebuah SOP.  

3. Tantangan Terkait Syariat Umat Terdahulu  

Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan 
bagaimana syariat umat terdahulu. Padahal syariat 
yang berlaku pada mereka itu belum tentu berlaku 
juga pada kita umat Nabi Muhammad SAW. 

a. Haramnya Lemak dan Hewan Berkuku 

ينَ  ِ اَّلذ َوالغََنِ  َوعَََل  الَبقَِر  َوِمَن  ُظُفٍر  ِذي  ُُكذ  منَا  َحرذ منَا  َهاُدوا  َحرذ

الذ َما ََحَلَت ُظهُوُرُُهَا َأوِ 
ِ
اختَلَطَ ِبَعظٍم احلََواََي َأو َما   عَلهَِيم ُُشُوَمهَُما ا
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َّنذ لََصاِدقُونَ  َذِِلَ َجَزينَاُُه ِبَبغهِيِم
ِ
 ِوا

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan 
segala binatang yang berkuku  dan dari sapi dan 
domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari 
kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di 
punggung keduanya atau yang di perut besar dan 
usus atau yang bercampur dengan tulang. 
Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan 
kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami 
adalah Maha Benar. (QS. Al-An'am : 146) 

Buat kita sebagai umat Rasulullah SAW, lemak 
hewan itu tidak haram, demikian juga hewan yang 
berkuku juga tidak haram untuk dimakan. Namun 
apa yang ada di ayat ini seringkali susah dipahami 
oleh kebanyakan umat Islam lantaran tidak 
disebutkan buat siapakah ketentuan haramnya 
lemak dan hewan berkuku.  

b. Memelihara Jin  

Nabi Sulaiman ‘alaihissalam termasuk seorang 
nabi yang dibolehkan meminta bantuan kepada jin 
untuk melakukan beberapa hal, seperti menyelam ke 
dalam lautan untuk mengambil perhiasan. Hal itu ada 
diceritakan di dalam ayat Al-Quran.   

ِِلَ ۖ َوُكنذا  َوِمنَ  َياِطنِي َمْن يَُغوُصوَن ََلُ َويَْعَملُوَن ََعًَلا ُدوَن َذَٰ  الش ذ

 لَهُْم َحاِفِظنيَ 

Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) 
segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke 
dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan 
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selain daripada itu, dan adalah Kami memelihara 
mereka itu, (QS. Al-Anbiya : 82)  

Namun umumnya para ulama menegaskan 
bahwa kita dilarang untuk berkolaborasi dengan jin, 
karena dikhawatirkan akan meminta perlindungan 
dari jin sebagaimana yang diceritakan  dalam surat 
Jin berikut ini. 

نِْس يَُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن الِْجن ِ فََزاُدوُُهْ 
ِ
ذُه ََكَن رَِجاٌل ِمَن ااْل  َرَهقاا َوَأن

Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di 
antara manusia meminta perlindungan kepada 
beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu 
menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. (QS. 
Al-Jin : 6) 

c. Sujud Kepada Nabi Yusuf 

Al-Quran menceritakan sujudnya ayahanda Nabi 
Yusuf beserta ibunda dan saudara-saudaranya 
kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang saat itu menjadi 
raja. 

ا َوَرفََع َأبََويِْه عَََل الَْعْرِش َوَخر    وا ََلُ ُُسذدا

Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas 
singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan 
diri seraya sujud kepada Yusuf. (QS. Yusuf : 100) 

Ayat ini mengisahkan Nabi Yusuf ‘alaihissalam 
yang pada akhirnya dipertemukan kembali dengan 
kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Saat itu 
keadaannya sudah berubah menjadi raja yang amat 
dihormati. Maka sebagai penghormatan kepada sang 
raja, orang tua beliau yaitu Nabi Ya’qub ‘alahissalam 
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dan ibundanya, serta semua saudara-saudaranya 
pun ‘bersujud’ kepadanya. 

Memang semua sepakat bahwa sujud yang 
mereka lakukan disini bukan sujud ubudiyah yang 
sifatnya penyembahan. Sujud disini adalah sujud 
penghormatan, sebagaimana yang selalu kita 
saksikan di istana kerajaan, dimana orang-orang 
bersujud di hadapan raja.  

Akan menjadi masalah besar ketika ada orang di 
masa sekarang yang hanya merujuk kepada teks Al-
Quran lalu main ambil kesimpulan sekenanya 
sehingga beresiko dia membolehkan sujud kepada 
selain Allah SWT. Padaha dalam ajaran syariat yang 
dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bersujud kepada 
raja atau kepada siapa pun, meski hanya dalam 
rangka penghormatan, tetap saja tidak dibenarkan. 
Maka haram hukumnya orang yang tidak punya ilmu 
dalam memahami Al-Quran untuk seenaknya berdalil 
dengan ayat-ayat Al-Quran tanpa dibekali dengan 
kelengkapan ilmu syariah yang cukup. 

4. Tantangan Terkait Ayat-ayat Yang Mansukh 

Banyak yang tidak sadar bahwa beberapa ayat 
Al-Quran ternyata ada yang sudah dinasakh 
hukumnya, namun teksnya masih tertera dan kita 
baca setiap hari. Dan kalau tidak mengerti ilmu 
naskah dan mansuk, boleh jadi kita keliru beralil 
dengan menggunakan ayat yang sudah mansukh.  

a. Masa Iddah Bila Suami Wafat 

Contoh pentingnya mengenal ilmu nasakh dan 
mansuk dalam ayat Al-Quran ketika bicara masalah 
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durasi masa iddah yang harus dijalani oleh seorang 
istri ketika suaminya wafat pada awalnya harus 
genap selama satu tahun lamanya.  

ِمنُْكْ  يُتََوفذْوَن  يَن  ِ ََل  َواَّلذ
ِ
ا َمتَاعاا  ْم  أَلْزَواِِجِ َوِصيذةا  ا  َأْزَواجا َويََذُروَن   

ْخَراجٍ 
ِ
 الَْحْوِل غَْْيَ ا

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. (QS. Al-Baqarah : 240) 

Kemudian turun ayat lain yang mengangulir 
ketentuan itu dan diturunkan menjadi hanya 4 bulan 
10 hari saja. 

ذْصَن ِبأَنُْفِسهِنذ َأرْ  ب ا يَََتَ يَن يُتََوفذْوَن ِمنُْكْ َويََذُروَن َأْزَواجا ِ  بََعَة َأْشهٍُر  َواَّلذ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 
dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para 
isteri itu) menangguhkan dirinya (ber´iddah) 
empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah : 234) 

5. Tantangan Terkait Perbedaan Qiraat 

Banyak kalagnan yang mengira perbedaan qiraat 
itu hanya sekedar perbedaan lahjah atau dialek suku-
suku di negeri Arab semasa turunnya wahyu. Dan 
karena kesulitan dalam pelafalan, sehingga diberi 
keringanan yang mengakibatkan perbedaan qiraat.  

Padahal perbedaan dalam qiraat itu bukan 
semata lahjah atau dialek saja, melainkan perbedaan 
kata bahkan struktur kalimat yang tentu saja 
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berakibat pada perbedaan makna. Lalu perbedaan 
makna pasti juga berakibat pada perbedaan hukum. 

Benar bahwa perbedaan qiraat yang terkait 
dengan mad,  al-imalah, al-takhfif,  al-tashil,  tahqiq,  
al-jahr,  al-hams  dan  al-gunnah biasanya tidak 
berpengaruh pada perubahan makna dan hukum. 
Namun jangan lupa bahwa ada banyak perbedaan 
qiraat yang kemudian berakibat pada perbedaan 
makna. Lalu perbedaan makna pasti juga berakibat 
pada perbedaan hukum. 

a. Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Sebelum Jima’ 

فَ  َوقَْد  وُهنذ  تََمس  َأْن  قَْبِل  ِمْن  ذْقُتُموُهنذ  َطل ْن 
ِ
فَرِيَضةا َوا لَهُنذ  َرْضُُتْ 

 فَِنْصُف َما فََرْضُُتْ  

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum 
kamu bercampur dengan mereka, padahal 
sesungguhnya kamu sudah menentukan 
maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar 
yang telah kamu tentukan itu. (QS. Al-Baqarah : 237)  

Qiraat Hamzah, Kisa’i dan Khalaf 
mendhammahkan huruf ta (  ت) dan memanjangkan 
mim (ما), sehingga bacaannya menjadi 
tumaassuhunna (ت ّماّسوهن). 1 Sedang para ahli qiraat 
selain mereka membacanya sebagaimana biasa, 
yaitu tamassuhunna (تمسوهن).  Dan kedua bacaan yang 
berbeda ini ternyata mengakibatkan perbedaan 
makna sekaligus perbedaan hukum fiqih.  

 
1 Ibnul Jazari, An-Nasyr fi Qiraat Al-‘Asyr, jilid 2 hal. 228 
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b. Batalkah Sentuhan Pria Wanita? 

ُُتُ  َأوْ  ُدوا َماءا  اَلَمس ْ باا الن َِساَء فَََلْ ََتِ ا َطي ِ ُموا َصِعيدا  فَتََيمذ

Atau kamu telah menyentuh perempuan, 
kemudian kamu tidak mendapat air, maka 
bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik 
(suci); (QS. An-Nisa : 43) 

Dibaca panjang laa-mas-tum (المستم) jauh berbeda 
dengan dibaca pendek la-mas-tum (لمستم). Padahal 
dua-duanya bagian dari qiraat yang diakui. La-mas-
tum itu artinya menyentuh, misalnya suami 
menyentuh istri. Sedangkan laa-mas-tum itu 
maknanya 'saling menyentuh', suami istri saling 
sentuh di antara mereka. 

Ibnu Katsir, Nafi, Ashim, Abu Amr, dan Ibnu Amir 
membaca laa-mas-tum. Makna laa-mas-tum itu 
maknanya 'saling menyentuh', suami istri saling 
sentuh di antara mereka.  

Yang membaca dengan pendek adalah Hamzah 
dan Kisai. Secara makna, la-mas-tum itu menyentuh, 
misalnya suami menyentuh istri.   

Al-Mawardi, Al-Qadhi Husein, dan Al-Mutawalli 
menjelaskan bila dibaca panjang laa-mas-tum, maka 
yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal 
wudhu'nya. Sebaliknya kalau dibaca pendek, maka 
yang batal wudhu'nya hanya yang menyentuh, 
sedangkan yang disentuh tidak batal. 

6. Tantangan Terkait Kalimat Perintah dan Khabar 

Salah satu keunikan Al-Quran seringkali terjadi 
ketidak-sesuaian antara kata atau kalimat yang 
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mengandung perintah dengan dengan yang tidak 
mengandung perintah.  

Maksudnya, kadang esensi sebuah kalimat itu 
merupakan perintah, namun Allah SWT 
membahasakannya seperti lagi menceritakan 
sesuatu. Bagi orang awam yang kurang memahami 
suasana kebatinan ayat itu, pasti dia akan menilai 
bahwa kalimat itu tidak mengandung perintah. 
Sebab dilihat dari kedudukan kata dan struktur 
kalimatnya, memang tidak mencirikan perintah. 

Padahal ternyata maksudnya memang perintah, 
tapi disampaikannya dengan amat halusnya, 
sehingga banyak mengalami salah paham. 
Contohnya ketika Allah SWT berfirman : 

ذْصَن ِبأَنُْفِسهِنذ ثًََلثََة قُُروءٍ  ب ذقَاُت يَََتَ  َوالُْمَطل

Kalau ayat ini diterjemahkan semata-mata 
dengan mengandalkan logika gramatika bahasa 
Arab, maka sesungguhnya kita tidak menemukan 
satu pun perintah di dalamnya. Struktur kalimatnya 
hanya merupakan kabar atau berita, sama sekali 
tidak ada kaitannya dengan perintah. Allah SWT 
hanya mengabarkan bahwa wanita yang ditalak 
suaminya melakukan tarabbus (‘iddah) selama tiga 
kali quru’.  

Namun menurut seluruh ulama, meski hanya 
disebutkan bahwa masa iddah wanita selama tiga kali 
quru’, ternyata pengertiannya bukan sekedar kabar, 
melainkan merupakan perintah atau kewajiban 
untuk menjalani masa ‘iddah selama itu.  

Contoh lainnya adalah ayat berikut ini : 
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اُموَن عَََل الن َِساِء ِبَما فَضذ  َِجاُل قَوذ ُ بَْعَضهُْم عَََلٰ بَْعٍض َوِبَما الر  َل اَّللذ

 َأنَْفُقوا ِمْن َأْمَواِلهِمْ 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
(QS. An-Nisa : 34) 

Secara struktur bahasa, kita tidak menemukan 
adanya perintah dari ayat di atas, namun para ulama 
menyebutkan di balik kalimat berita itu, ada perintah 
Allah SWT yang nyata bagi para suami untuk 
memberi nafkah kepada istrinya.  

Contoh lainnya lagi adalah ayat berikut : 

يَن أ َمنُوا َشهَ ِ َا اَّلذ َذا َحََضَ َأَحَدُُكُ الَْمْوُت ِحنَي الَْوِصيذِة ََي َأُّي 
ِ
 اَدُة بَيِْنُكْ ا

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah 
seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia 
akan berwasiat. (QS. Al-Maidah : 106) 

Secara struktur bahasa, dalam ayat ini tidak kita 
temukan perintah untuk berwasiat bagi orang yang 
akan meninggal dunia. Namun para ulama sepakat 
bahwa ayat ini merupakan perintah yang 
mewajibkan wasiat. 

7. Tantangan Terkait Hubungan Antara Perintah 
dan Hukum 

Banyak orang beranggapan bahwa semua 
bentuk perintah di dalam Al-Quran berarti kewajiban 
yang harus dilakukan. Padahal belum tentu juga. 
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Kadang bisa juga menjadi sunnah atau pun menjadi 
mubah saja, tidak ada ancaman dosa atau pun 
hukum. Malah seringkali suatu perintah malah 
menjadi sesuatu yang sifatnya kurang disukai alias 
makruh, dan tidak jarang suatu perintah justru 
haram dikerjakan. 

Ternyata ada ayat di dalam Al-Quran yang 
memerintahkan untuk menyembah tuhan-tuhan 
selain Allah, sesuai dengan keinginan. Ayat itu 
sebagai berikut :  

a. Perintah Menyembah Tuhan Yang Mana Saja  

 فَاْعُبُدوا َما ِشئُُْتْ ِمْن ُدوِنهِ 

Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang 
musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. (QS. 
Az-Zumar : 15)   

Ayat ini kalau dipenggal dan dipisahkan dari 
konteksnya, tentu akan keliru dipahaminya. Padahal 
ketika Allah SWT memerintahkan hal itu, maksudnya 
bukan memerintahkan, tetapi sebaliknya justru 
sedang melarang dalam bentuk ancaman. Istilah 
yang banyak digunakan para ulama dengan konsep 
seperti ini adalah at-tahdid (التهديد).   

b. Perintah Melakukan Apa Saja Yang Disukai  

Ada perintah Allah SWT yang memerintahkan 
untuk melakukan apa saja yang disukai, misalnya 
yang tertuang pada ayat berikut :  

لُوا َما ِشئُُْتْ   اَْعَ
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Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. (QS. 
Fushshilat : 40) 

Secara harfiyah, memang teks ini 
memerintahkan kita untuk melakukan apa saja, apa 
pun yang kita mau, terserah saja.  Namun secara 
pengertian, sebenarnya ini bukan perintah tetapi 
justru merupakan larangan.   

c. Jadilah Kafir Kalau Mau  

Ada juga di dalam Al-Quran perintah untuk jadi 
kafir, seperti pada ayat berikuti ini :  

 فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيْكُفرْ 

Siapa yang mau silahkan beriman dan siapa yang 
mau silahkan jadi kafir. (QS. Al-Kahfi : 29)  

Tentu saja perintah ini harus diabaikan, karena 
maksudnya jelas bukan Allah SWT memerintahkan 
hamba-Nya untuk menjadi orang kafir. Namun 
konteks ayat sebenarnya memberikan kebebasan 
untuk memeluk agama Islam atau tidak 
memeluknya.    

Senada dengan ayat yang lain dimana Allah SWT 
menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam 
memeluk agama Islam.  

ْكَراَه ِِف ال ِ 
ِ
ْشُد ِمَن الْغَي ِ اَل ا َ الر    يِن ۖ قَْد تََبنيذ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 
(Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 
daripada jalan yang sesat.. (QS. Al-Baqarah : 256) 
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8. Tantangan Terkait Satu Kata Bisa Punya Banyak 
Makna 

Salah satu hal yang membuat Al-Quran jadi unik 
karena sering menggunakan kata atau istilah 
tertentu dengan makna yang berbeda-beda. Di suatu 
ayat dan surat tertentu bermakna A, namun kata 
yang sama berubah maknanya di ayat dan surat yang 
lain menjadi B, C, D, E dan seterusnya. Semua 
tergantung konteks dan hal-hal lainnya, sehingga kita 
sulit untuk mendapatkan konsistensi makna suatu 
kata.  

Sebagai contoh bisa kita sebut istilah shalat. 
Kalau kita lakukan pencarian memakai komputer, 
kita akan mendapatkan tidak kurang dari 60 kali kata 
shalat muncul di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita 
telusuri satu persatu, ternyata belum tentu semua 
punya makna yang sama. Sebagian memang 
bermakna shalat yang kita kenal, yaitu ritual ibadah 
yang pakai berdiri, ruku' dan sujud. Namun sebagian 
kata shalat lainnya ternyata punya makna yang 
sangat jauh berbeda dari makna aslinya. 

Dan ketika makna shalat itu memang shalat ritual 
yang kita kenal, itu pun tidak selalu maksudnya 
adalah shalat lima waktu. Kadang yang dimaksud 
adalah shalat yang berbeda-beda, bahkan boleh jadi 
maknanya sama sekali di luar makna shalat. 

Semua itu kemudian dituliskan menjadi sebuah 
cabang ilmu yang merupakan bagian dari rumpun 
Ilmu Al-Quran dengan istilah yang hampir disepakati 
oleh para ulama sepanjang zaman, yaitu al-wujuh wa 
an-nazhair ( الوجوه والنطائر). 
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