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Bab 1 : Tentang Shahabat 

A. Definisi Shahabat 

Dan para ulama mendefinisikan siapa saja yang 
dimaksud dengan shahabat Nabi SAW sebagai : 

ه  َصّلَّ  النَِّبَّ  لَِقيَ  َمن ؤِمنًا َوَسّلََّ  عَلَيهِ   اّللَّ  الإساَلمِ  عََّل  َوَماَت  ِبهِ  مه

Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam 
keadaan mukmin dan meninggalkan dalam 
keadaan mukmin. 

Tidak semua orang yang pernah bertemu dengan 
Nabi SAW berhak disebut shahabat. Hanya mereka 
yang memenuhi ketentuan saja yang disebut 
shahabat, yaitu : 

1. Bertemu Langsung 

Pertemuan dengan Nabi SAW yang dimaksud 
adalah pertemuan langsung, wajah dengan wajah, 
dan bukan dalam wujud cahaya (nur), ruh, qarin, 
bayangan apalagi mimpi. Maka mereka yang 
mengaku pernah bermimpi bertemu dengan nur, 
ruh, atau qarin dari Rasulullah SAW, atau bertemu 
dengan beliau dalam tidur (bermimpi), tidak boleh 
disebut sebagai shahabat Nabi. 

Raja An-Najasyi yang berkuasa di negeri 
Habasyah disebut-sebut masuk Islam, ketika masa 
Nabi SAW masih hidup. Bahkan sejarah shalat 
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jenazah pertama kali secara ghaib dilakukan oleh 
Nabi SAW adalah menshalatkan jenazah An-Najasyi. 
Di dalam Al-Quran disebutkan orang yang berlinang 
air mata ketika mendengarkan dibacakan ayat-ayat 
Al-Quran tidak lain adalah An-Najasyi itu. 

َذا
ِ
وا  َوا عه َل   ُأنْزِلَ   َما  ََسِ

ِ
ولِ   ا سه ْمعِ   ِمنَ   تَِفيضه   َأْعيهََنهمْ   تََرى    الرَّ ا  ادلَّ  ِممَّ

َّنَا يَقهولهونَ    ۖالَْحق ِ  ِمنَ  َعَرفهوا اِهِدينَ  َمعَ  فَاْكتهبْنَا أ َمنَّا َرب  الشَّ

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang 
diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu 
lihat mata mereka mencucurkan air mata 
disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah 
mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); 
seraya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah 
beriman, maka catatlah kami bersama orang-
orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al 
Quran dan kenabian Muhammad s.a.w.). (QS. Al-
Maidah : 83) 

Namun meski demikian, sepanjang hidupnya An-
Najasyi yang sudah masuk Islam itu malah belum 
pernah sekalipun bertemu dengan Nabi Muhammad 
SAW secara fisik. Padahal keduanya saling berkirim 
surat atau berkorespondensi. Maka nama An-Najasyi 
tidak pernah kita temukan dalam deratan nama para 
shahabat nabi. 

2. Dalam Keadaan Muslim 

Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib , ‘Uthbah dan 
banyak lagi yang lainnya, adalah orang-orang yang 
berkali-kali bertemu langsung dengan sosok Nabi 
Muhammad SAW. Mereka bukan hanya bercakap-
cakap secara langsung, berdiskusi, berdebat atau 
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bersitatap, bahkan juga terlibat dalam berbagai 
perjanjian dan peperangan bersama dengan 
Rasulullah SAW. Namun mereka tidak termasuk 
shahabat Nabi, karena mereka bukan muslim dan 
tidak bersyahadat, bahkan sampai mereka mati tidak 
pernah memeluk agama Islam. 

Ada sebagian orang kafir yang pernah bertemu 
dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian mereka 
memeluk Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka 
ini juga tidak terhitung sebagai shahabat Nabi SAW, 
karena detik-detik ketika mereka bertemu langsung 
dengan beliau, agama mereka bukan Islam. 

3. Mati Dalam Keadaan Muslim 

Ada sebagian orang yang pernah bertemu 
dengan Nabi SAW dalam keadaan muslim, namun 
sayangnya ketika meninggal dunia, mati dalam 
keadaan kafir dan murtad. Mereka ini juga bukan 
termasuk para shahabat, karena mati bukan dalam 
keadaan muslim.  

B. Kemuliaan Para Shahabat 

Tentang kemuliaan dan tingginya kedudukan 
para shahabat dalam syariat Islam, ada beberapa hal 
yang patut diperhatikan.  

1. Mendapat Keridhaan Allah 

Al-Quran menegaskan bahwa para shahabat 
ridhwanullahi alaihim adalah orang-orang yang 
mendapatkan ridha dari Allah SWT.  

اِبقهونَ  وهه  َوالسَّ ََّبعه يَن ات ِ ههَاِجرِيَن َواأَلنَصاِر َواَّلَّ لهوَن ِمَن امل حَساٍن  اأَلوَّ
ِ
ِِب

لَههم وا َعنهه َوَأعَدَّ  ه َعَنهم َوَرضه ِِضَ اّلل  َجنَّاٍت ََترِي ََتََتَا اأَلهنَاره  رَّ
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يَن فِ   الَفوزه الَعِظيه  هيَا َأبًَدا َذِلَ َخادِلِ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-
tama  dari golongan muhajirin dan anshar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha 
kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka 
surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 
dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-
Taubah : 100) 

َجَرةِ  لَقَد َرِِضَ  ونََك ََتَت الشَّ ذ يهَباِيعه
ِ
ه َعِن املهؤِمِننَي ا فََعِّلَ َما ِِف   اّللَّ

ِكينََة عَلهَِيم قهله  م فَأَنَزَل السَّ  َوَأََثَِبهم فَتًحا قَرِيًبا  وِِبِ

Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-
orang mukmin ketika mereka berjanji setia 
kepadamu di bawah pohon, maka Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu 
menurunkan ketenangan atas mereka dengan 
memberi balasan kepada mereka dengan 
kemenangan yang dekat (QS. Al-Fath : 18) 

2. Sebagian Dari Shahabat Telah Dipastikan Masuk 
Surga 

Jaminan pasti masuk surga diantaranya diberikan 
kepada 10 orang shahabat, sebagaimana tercantum 
dalam hadits berikut ini : 

    ةِ نَّ الَ   ان ِفِ ثَ عه وَ   ةِ نَّ الَ   ر ِفِ عهَ وَ   ةِ نَّ الَ   كر ِفِ و بَ به ة : أَ نَّ الَ   ِفِ   ة  عشَ 

َ لز  وا َةِ نَّ الَ   ة ِفِ لحَ طَ وَ   ةِ نَّ الَ   ِفِ   ِلي عَ وَ    بنِ  نحَ الرَّ   بده عَ وَ   ةِ نَّ الَ   ري ِفِ ب

  احِ رَّ الَ   ة بنه يدَ بَ و عه به أَ وَ   ةِ نَّ الَ   ِفِ   اِلٍ مَ   بنه   يده عِ سَ وَ   ةِ نَّ الَ   ِفِ   وٍف عَ 
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  الَ قَ فَ   ؟اِش العَ   وَ ن هه مَ وا : وَ اله قَ  ،  ـرِ اشِ العَ   نِ عَ   َت كَ سَ وَ   -   ةِ نَّ الَ   ِفِ 

 يعين نفسه – " يدٍ زَ  بنه  يده عِ : " سَ 

Dari Said bin Zaid bahwa Rasulullah SAW 
bersabda,”Ada sepuluh orang di dalam surga : Abu 
Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, 
Utsman di dalam surga, Ali di dalam surga, 
Thalhah di dalam surga, Az-Zubair di dalam surga, 
Abdurrahman bin Auf di dalam surga, Said bin 
Malik di dalam surga, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah di 
dalam surga, kemudian Said terdiam. Orang-
orang bertanya,”Siapa yang kesepuluh?”. Said 
menjawab,”Said bin Zaid”- yaitu dirinya sendiri. 
(HR. Ahmad dan Abu Daud)  

Selain sepuluh orang tersebut, ada juga 
pemberitahuan Nabi SAW kepada keluarga Yasir, 
yaitu Yasir, Sumayya dan Ammar bin Yasir. Dan 
jaminan ini juga menjadi jaminan pula bahwa qaul 
atau pendapat mereka bisa dijadikan hujjah. 

3. Shahabat Adalah Generasi Terbaik 

Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadits 
beliau bahwa generasi terbaik di dunia ini adalah 
generasi dimana belau hidup bersama mereka. 
Generasi itu tidak adalah generasi para shahabat, 
sebagaimana sabda beliau SAW.  

َّ  رنِ قَ  اِس النَّ  ريه خَ  ِ  ثه َ   ينَ اَّلَّ َّ وهَنه له ي ِ  م ثه َ   ينَ اَّلَّ  موهَنه له ي

Manusia paling baik adanya di masaku, kemudian 
masa sesudahnya, kemudian masa sesudahnya. 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
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4. Perintah Nabi Untuk Berpegang Teguh Kepada 
Shahabat 

Rasulullah SAW dalam salah satu hadits telah 
memerintahkan seluruh umatnya untuk berpegang 
teguh kepada sunnah beliau dan juga sunnah para 
shahabat beliau. 

َّ سه  بِيكه لَ عَ فَ  وا  ض  عَ ا وَ وا ِِبَ كه سَّ مَ تَ   ينَ دِ اشِ الرَ  نيَ ي ِ هدِ ـَ امل   اءِ فَ لَ اله   ةِ نَّ س ه  وَ ِت ن

 ذِ اجِ وَ لنَّ ا ِِب هيَ لَ عَ 

Wajiblah atas kalian untuk berpegang pada 
sunnahku dan sunnah para penggantiku yang 
lurus. Pegang erat sunnah itu dan gigitlah dengan 
geraham. (HR. Ahmad) 

C. Mengenal Shahabat 

Sudah kita bahas sebelumnya bahwa batasan 
seseorang disebut sebagai shahabat nabi adalah 
orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW 
secara langsung (bukan dalam mimpi) dan dalam 
keadaan sudah memeluk agama Islam, serta 
wafatnya dalam keadaan beriman. Dengan kriteria 
seperti itu, maka jumlah shahabat tentu banyak 
sekali. Jumlahnya mencapai 124 ribu orang.  

1. Jumlah Shahabat 

Al-Imam As-Suyuthi (w. 911 H) dalam kitab Al-
Khashaish Al-Kubra menyebutkan bahwa jumlah 
total para shahabat tidak kurang dari 124.000 orang. 
Sedangkan Al-Hafidz Abu Zar’ah Ar-Razi, salah 
seorang guru Imam Muslim, menyebutkan bahwa 
jumlah para shahabat mencapai 114.000 orang.   
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Perbedaan jumlah secara detail ini wajar asalkan 
angkanya berdekatan dan tidak terpaut jauh. Sebab 
di masa Rasulullah SAW itu cukup sulit untuk 
mendata jumlah mereka yang masuk Islam. Apalagi  
dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam 
secara berbondong-bondong. Ka’ab bin Malik 
menyebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan 
Bukhari dan Muslim : 

ونَ  ولِ  َمعَ  َواملــهسِلمه ِ   َرسه ههم َول َكثرِي    اّللَّ  َحاِفظ   ِكتَاب   ََيَمعه

Dan jumlah umat Islam yang hidup bersama 
Rasulullah SAW (shahabat) jumlahnya sangat 
banyak, tidak bisa dihimpun dalam satu kitab. (HR. 
Bukhari Muslim) 

2. Jumlah Terbatas 

Namun lepas dari berapa jumlah pasti para 
shahabat yang hidup sebagai muslim dan bertemu 
langsung dengan beliau SAW, yang pasti tidak semua 
dari mereka berkapasitas sebagai mufassir. Sebab 
untuk menjadi mufassir tidak cukup sekedar 
bertemu dengan beliau SAW sekali atau dua kali saja, 
tapi diperlukan waktu yang panjang serta intensitas 
pertemuan dengan Rasulullah SAW yang berkualitas. 
Selain itu juga ada faktor kecerdasan dan kapasitas 
yang umumnya di atas rata-rata. 

Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya, I’lam Al-
Muwaqqi’in an Rabbil ’Alamin, menyebutkan bahwa 
jumlah para shahabat yang banyak berfatwa hanya 
sekitar 130-an orang saja. Dan fatwa-fatwa mereka 
bercampur-aduk kalau dilihat dari segi tema. 
Tentunya di dalam sebagian fatwa itu ada hal-hal 
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yang terkait dengan penjelasan suatu ayat (baca: 
tafsir).  

Kalau dilihat dari sisi senioritas, tentunya kita 
akan mengurutkan mereka sesuai dengan usia dan 
juga terkait dengan jenjang keilmuan mereka. 
Pastinya urutan pertama adalah para 
khulafaurrasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman 
dan Ali bin Abi Thalib radhiyalllahuanhum ajmain. 
Secara jenjang keilmuan mereka memang paling 
atas, dan oleh karena itulah mereka dipercaya 
menjadi pemimpin umat dalam wujud sebagai al-
khulafa ar-rasyidun. Namun kalau kita melihat 
kepada jumlah kuantitatif point-point ilmu pelajaran 
yang mereka sampaikan, maka posisinya jadi 
berubah. Yang paling banyak tafsir dan 
penjelasannya justru malah Ali bin Abi Thalib 
radhiyallahuanhu, dibandingkan ketika khafilah 
sebelumnya. Selain itu justru para shahabat yang 
junior (shigharu ash-shahabah), seperti Abdullah bin 
Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas’ud, 
Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Ubay bin Ka’ab, Muazd 
bin Jabal dan lainnya.  

Mengapa demikian? 

Sebabnya karena ada di masa para kenabian atau 
setelah itu, yaitu ketika para shahabat senior masih 
ada, ilmu-ilmu keislaman belum lagi menyebar. 
Ketika mereka semua masih membersamai 
Rasulullah SAW, kita tidak akan mendapatkan terlalu 
banyak pelajaran yang mereka share kepada kita. 
Sebab suasana saat itu bukan suasana untuk 
mengajarkan Islam kepada generasi berikutnya.  
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Bab 2 : Tafsir Shahabat 

A. Shahabat Sebagai Sumber Tafsir 

Pada dasarnya menafsirkan Al-Quran hanyalah 
boleh dilakukan oleh seorang Nabi Muhammad SAW 
saja, karena hanya Beliau seorang saja yang diutus 
Allah SWT sebagai orang yang diberi ilmu yang 
original dari Allah SWT secara langsung.  Sedangkan 
orang lain yang tidak diturunkan kepadanya apapun 
informasi dari Allah SWT kepada dirinya, juga tidak 
ada Malaikat Jibril ‘alaihissalam yang turun memberi 
informasi dari langit tentang makna dan pengertian 
suatu ayat tertentu, pada dasarnya memang tidak 
diberi penjelasan dari Allah SWT.  

Lalu bagaimana kita boleh menjadikan para 
shahabat Nabi itu sebagai mufassir juga Bukankah 
yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran hanya 
sebatas Nabi Muhammad SAW saja. Untuk 
menjelaskan pertanyaan yang bikin penasaran itu, 
ada beberapa jawaban : 

1. Shahabat Meriwayatkan 

Bahwa apa yang dijelaskan oleh para shahabat 
itu bukan semata-mata hasil pemikiran mereka 
sendiri, melainkan bersumber dari Nabi SAW juga. 
Maka dalam hal ini, para shahabat berfungsi sebagai 
perawi atau orang yang meriwayatkan perkataan 
dari Nabi SAW.  
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2. Shahabat Adalah Saksi Langsung 

Pada dasarnya ruang lingkup tafsir adalah apa 
yang seseorang ketahui tentang suatu ayat. Dan para 
shabat meski pun tidak menerima wahyu dari Allah 
SWT secara langsung, namun kalau ditanyakan 
kepada mereka kapan suatu ayat diturunkan dan 
bagaimana suasana keadaan pada saat turunnya 
suatu ayat, mereka pasti mengetahuinya. Sebab 
mereka memang menyaksikan bagaimana wahyu itu 
turun, bahkan sebagian dari mereka justru malah jadi 
penyebab turunnya sebuah ayat.  

3. Shahabat Mengerti Asbabun Nuzul 

Dan ilmu tentang latar belakang atau sabab-
musabab kenapa suatu ayat turun, ternyata juga 
bagian dari cabang ilmu tafsir yaitu ilmu asbabun 
nuzul. Malah urusan latar belakang turunnya suatu 
ayat tentunya tidak disampaikan oleh Malaikat Jibril 
ataupun oleh Rasulullah SAW. Sebab memang tidak 
perlu diceritakan lagi, karena pada saat itu boleh jadi 
Rasulullah SAW dan para shahabat memang sama-
sama menunggu turunnya suatu ayat yang menjadi 
jawaban atas suatu masalah. Maka begitu ayatnya 
turun, tidak perlu lagi Rasulullah SAW bilang,”Tuh, 
ayatnya sudah turun”. Tidak usah lagi Beliau SAW 
komentar bahwa ayat ini turun karena sebab ini dan 
itu. Sebab semua  yang hadir disitu juga sudah pada 
tahu. 

Yang akan bercerita bagaimana suatu ayat itu 
turun pastinya para shahabat, yaitu ketika nantinya 
mereka mengajar atau bercerita kepada murid-
muridnya, seperti para tabi’in atau sesama shahabat 
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lain yang mungkin lebih junior. Disitulah kita sebut 
bahwa shahabat itu juga menjadi sumber penafsiran 
dalam beberapa halnya.  

Tentang peran dan urgensi mengetahui asbabun 
nuzul ini, Al-Wahidi mengatakan tidak mungkin kita 
mengetahui tafsir suatu ayat tanpa memperhatikan 
kisahnya serta penjelasan bagaimana turunnya. Ibnu 
Daqiq Al-‘Ied juga mengatakan bahwa menjelaskan 
bahwa penjelasan sebab turunnya suatu ayat adalah 
penjelasan yang sangat kuat dalam memahami 
makna suatu ayat.” 

Ibnu Taimiyah juga menguatkan dengan 
statemennya,”Mengetahui sebab turun membantu 
memahami suatu ayat. Karena ilmu tentang sebab 
melahirkan ilmu tentang apa yang disebabkan”.  

4. Shahabat Mengerti Urf dan Rasa Bahasa Al-Quran 

Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, tentunya dengan bahasa yang dipahami dan 
dimengerti oleh Beliau SAW. Dan orang yang paling 
mengerti dan memahami bahasa yang digunakan 
oleh Rasulullah SAW adalah orang yang hidup 
sezaman dan selokasi dengan Beliau, yaitu para 
shahabat ridhwanullahi’alaihim. 

Apa yang dimaksud oleh tiap ayat yang turun, 
bahkan tiap kata, serta uslub (redaksi) dan juga 
idiom-idiom yang digunakan Al-Quran, pastinya 
idiom yang juga digunakan sehari-hari oleh para 
shahabat. Sehingga boleh jadi buat orang Arab di 
masa sekarang, sebuah idiom dalam suatu ayat 
dianggap aneh dan membingungkan, tetapi ketika 
ayat itu turun saat itu, mereka para shahabat sudah 
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paham apa maksudnya. Sebab mereka lah pemakain 
bahasa yang digunakan Al-Quran.  

Sebagai contoh sederhana, ketika Al-Quran 
melarang kita memelenggu tangan ke leher, pastinya 
kita di masa sekarang ini akan bingung karena tidak 
paham maksudnya. Bahkan meski orang Arab sekali 
pun juga tidak akan paham, apa maksud larangan itu. 

َعلْ   َوَل  َل   َمْغلهوَلً   يََدكَ   ََتْ
ِ
نهِقكَ   ا ْطهَا  َوَل   عه َّ   تَبْسه دَ   الْبَْسطِ  كه   فَتَْقعه

وًرا َملهوًما  َمْحسه

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 
terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu 
terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi 
tercela dan menyesal. (QS. Al-Isra : 29) 

Saat ayat ini turun, semua biasa-biasa saja, tidak 
ada yang bertanya maksudnya apa. Sebab semua 
tahu makna idiom itu. Masalahnya baru muncul nanti 
sekian puluh tahu kemudian, ketika para shahabat 
sudah bertebaran di muka bumi dan mengajarkan Al-
Quran kepada bangsa-bangsa lain yang aslinya bukan 
Arab. Mereka pun mulai bertanya-tanya apa 
maksudnya. Disitulah para shahabat menjelaskan 
apa maksudnya, dan itu berarti para shahabat 
menjadi sumber tafsir Al-Quran juga, meski sifatnya 
tidak secara langsung berupa kutipan dari perkataan 
Rasulullah SAW.  

5. Shahabat Adalah Pelaku Kejadian 

Meskipun  tidak tiap kata di dalam Al-Quran 
dikaji satu per satu oleh Nabi SAW kepada para 
shahabat, namun sebagiannya dianggap para 
shahabat sudah mafhum. Sebab seringkali suatu ayat 
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yang turun justru melibatkan diri seorang shahabat. 
Misalnya ayat yang mengungkap haditsul ifki (berita 
bohong) tentang kesucian Ibunda Mukminin Aisyah 
radhiyallahuanha yang disebarkan oleh kalangan 
munafiqin di Madinah. Pastinya Aisyah sangat tahu 
seluk beluk jalan ceritanya, karena ayat itu turun 
menyangkut dirinya yang sedang dibersihkan nama 
baiknya oleh Al-Quran. 

نَّ 
ِ
ينَ   ا ِ وا  اَّلَّ فْكِ   َجاءه

ِ
ْصَبة    ِِبْل بهوهه   َل    ِمنْكهْ   عه س َ ا  ََتْ وَ   بَلْ    لَكهْ   َشًّ  هه

ْثِ   ِمنَ   اْكتََسبَ   َما  ِمَْنهمْ   اْمِرئٍ   ِلكه ِ     لَكهْ   َخرْي  
ِ
ي   اْل ِ هه   تََولَّ   َواَّلَّ   ِكْْبَ

 َعِظي    عََذاب   َله  ِمَْنهمْ 

Sesungguhnya orang-orang yang membawa 
berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. 
Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu 
buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. 
Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat 
balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa 
di antara mereka yang mengambil bahagian yang 
terbesar dalam penyiaran berita bohong itu 
baginya azab yang besar. (QS. An-Nur : 11) 

Boleh jadi Nabi SAW tidak menjelaskan secara 
verbal, tapi Aisyah pastilah lebih tahu segala hal 
terkait ayat ini, latar belakang turunnya, konteksnya, 
munasabahnya, esensi kandungan dan hukum-
hukumnya. Maka Aisyah juga menjadi sumber primer 
tentang tafsir ayat ini. 

Namun ilmu yang telah Beliau sampaikan kepada 
para shahabat cukup banyak dan semuanya menjadi 
konten tafsir Al-Quran. Sayangnya apa yang Beliau 
ajarkan itu tidak pernah tertulis di atas kertas, 
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melainkan hanya disampaikan secara lisan saja. Hal 
itu memang disengaja, Nabi SAW melarang para 
shahabat menuliskan penjelasan isi Al-Quran. Sebab 
dikhawatirkan nanti akan tercampur antara teks Al-
Quran yang asli dengan penjelasannya.  

Secara umum tafsir Al-Quran dapat dibedakan 
menjadi 3 klasifikasi, yaitu sumber penafsiran (al-
mashdar), sistematika penyajian tafsir (al-manhaj), 
dan corak penafsiran (al-laun). 

6. Shahabat Adalah Mujtahid 

Pada hakikatnya menafsirkan ayat Al-Quran itu 
bagian dari proses ijtihad juga. Dan ijtihad itu bagian 
dari sumber-sumber agama Islam yang resmi. 
Setelah Rasulullah SAW, maka ijtihad yang paling 
tinggi nilainya tentu ijtihad para shahabat. Maka 
bahwa ada beberapa orang shahabat yang oleh Nabi 
SAW diberi ilmu dan kemampuan dalam menafsirkan 
Al-Quran. Tentunya anugerah itu sebenarnya dari 
Allah SWT juga. Misalnya Abdullah bin Abbas 
radhiyallahuanhu yang sejak masih kecil sudah 
didoakan oleh Nabi SAW agar diberi kemampuan dari 
memahami agama dan mampu mentakwil Al-Quran. 
Allahumma faqqihhu fid din wa ‘allimhu at-ta’wil. Ya 
Allah, jadikan anak ini punya pemahaman yang 
mendalam dalam masalah agama dan kariniakan dia 
kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran.  

Doa ini diriwayatkan dengan sanad yang shahih 
dan diamini oleh semua orang. Maka Abdullah bin 
Abbas pun bergelar Turjumanul Quran yaitu orang 
yang punya kemampuan menerjemahkan 
(menafsirkan) Al-Quran. Lalu bagaimana dengan 
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yang lain, apakah juga punya keistimewaan seperti 
Abdullah bin Abbas juga.  

Yang lain ada yang seperti Abdullah bin Abbas 
namun tentu tidak semuanya juga. Kalau kelas-
kelasnya para Khulafaurrasyidun Abu Bakar, Umar, 
Utsman dan Ali, jelas dan pasti punya kemampuan 
seperti itu, bahkan kemampuan mereka jauh di atas 
Abdullah bin Abbas.  Sebagaimana juga para istri 
Beliau SAW seperti Aisyah, Ummu Salamah dan 
lainnya. Hadits Muadz yang terkenal itu juga menjadi 
dasar kuat bahwa ijtihad para shahabat merupakan 
sumber agama Islam.  

ذا  تقضِ   كيف
ِ
ِرض  ا  قال.  للاِ   بِكتاِب   أ قِض :    قال   ؟  قضاء  ل  عه

ن:  
ِ
ن ةِ :    قال  ؟  للاِ   كتِاِب   ِفِ   َِتد  مل  فا ولِ   فِبس ه :   قال)    للاِ   رسه

ن
ِ
ن ةِ   ِفِ   َِتد  مل   فا ولِ   س ه   أ جَِتده :    قال  ؟  للا  كتِاِب   ِفِ   ول)    للا  رسه

وله   فرضب.    أ لو  ول  رأ يِ  ي   ّلِل    امحلده :    وقال  صدرهه )    للاِ   رسه ِ   اَّل 

وله  وفق ولِ  رسه وله  يرِض  ِلام  للاِ  رسه  للاِ  رسه

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata 
bahwa Nabi bertanya kepadanya,"  Bagaimana 
engkau memutuskan perkara jika diajukan orang 
kepada engkau Muaz menjawab, saya akan 
putuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya 
kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan 
dalam kitab Allah Saya akan putuskan dengan 
sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah 
bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan 
dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam 
Kitab Allah Muaz menjawab, saya akan berijtihad 
dengan pemikiran saya dan saya tidak akan 



22 

 

berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk 
dadanya seraya bersabda,"Segala puji bagi Allah 
yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah 
sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu 
Daud) 

B. Mufassir Dari Kalangan Shahabat 

Dari kalangan sahabat, setidak-tidaknya tercatat 
sekitar sepuluh orang  mufassir  yang sangat 
terkenal. Penulis buatkan uruan berdasarkan tahun 
wafat mereka sebagai berikut :  

1. Abu Bakar al-Shiddiq (w. 13 H) 
2. Ubay Ibn Ka’ab (w.20 H)  
3. Umar ibn Al- Khattab ( w.23 H)  
4. Ibn Mas’ud (w.32 H) 
5. Utsman bin Affan (w.35 H) 
6. Ali bin Abi Thalib (w. 40 H)  
7. Abu Musa al- Asy’ari (w. 44 H) 
8. Zaid Bin Tsabit (w.45 H) 
9. Abdullah bin Abbas (w.68 H) 
10. Abdullah bin Zubair (w. 73 H) 

Nama yang disebutkan terakhir pernah 
mendapatkan doa khusus dari Rasulullah  SAW. Agar 
dia memahami (penafsiran) Al-quran, dan ternyata 
terbukti. 

1.  Abdullah bin Abbas 

Abdullah bin Abbas adalah orang yang ternama 
dikalangan umat Islam. Ia adalah anak paman 
Rasulullah saw. yang pernah dido’akan oleh Nabi 
saw. dengan kata-kata: “Ya Allah berilah pemahaman 
tentang urusan agama dan berilah ilmu kepadanya 
tentang ta’wil”.  
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Ibnu Mas’ud berkata: “Penerjemah al-Quran 
yang paling baik adalah Abdullah bin Abbas”.1 Ia 
dikenal dengan julukan Bahrul Ilm (lautan ilmu), 
Habrul Ummah   (Ulama Umat) dan Turjuman Al-
Quran (Juru tafsir Al-Quran). 2 

Kalimat yang dikutip dari muridnya, Mujahid: 
“Ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat al-Quran, maka 
aku melihat seberkas cahaya di wajahnya.3 

Ibnu Abbas juga dikenal sebagai sahabat yang 
pertama kali menafsirkan al-Quran secara bahasa 
dengan merujuk kepada perkataan bangsa Arab dan 
syair-syair mereka, untuk mengetahui arti yang tidak 
jelas dari lafaz dan susunan kalimat yang terdapat 
dalamal-Quran.4 

Ketika Umar ra. bertanya kepada para sahabat 
tentang maksud firman Allah surah an-Nashr, 
sebagian sahabat menjawab: “Allah memerintahkan 
kita memuji dan memohon ampun kepada-Nya jika 
Allah menolong dan memberi kemenangan kepada 
kita.” Sebagian sahabat yang lain terdiam. Umar pun 
bertanya kepada Ibnu Abbas: “Apakah demikian pula 
menurut pendapatmu, hai Ibnu Abbas?” Ibnu Abbas 
menjawab: “Bukan begitu maksud ayat itu.” Maka ia 
pun menjelaskan bahwa firman Allah   َواْلفَتْح   ّللَاِ   َنْصر   َجاءَ   إِذَا   
adalah tanda berakhirnya ajal Rasulullah saw. 

 
1 Muhammad ‘Alī Ash-Shābūnī, at-Tibyān Fī ‘Ulūm al-Qur’ān 

(Karachi: Maktabah al-Bushrā, 2011), 96. 
2 Ahmad Asy-Syibashi, Sejarah Tafsir al-Qur’an, terj. Pustaka 

Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 71. 
3 Ignaz Goldziher,  Madzhab at-Tafsīr al-Islāmī (Cairo: 

Maktabah al-Mithn, 1955), 84. 
4 Ali Hasan Al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, 18. 
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Kemudian Umar berkata: “Aku tidak mengetahui 
maksud surah ini kecuali yang kamu katakan, wahai 
Ibnu Abbas.”1 

Umar bin Al-Khattab pernah berkomentar 
tentang Ibnu Abbas sebagai berikut : 

 ابن عباس أ عّل أ مة محمد مبا نزل عّل محمد 

Ibnu Abbas adalah umat Muhammad yang paling 
mengerti (tentang Al-Quran) yang turun kepada 
Nabi Muhamad2 

Di antara contoh tafsir Ibnu Abbas adalah ayat 
yang bercerita tentang asal muasal bumi dan langit. 
Disebutkan bahwa awalnya keduanya menyatu, lalu 
terbelah dan terpisah. 

َا  َماَواِت َواأْلَْرَض ََكنَتَا َرتْقًا فََفتَْقنَا ُهه ْوا َأنَّ السَّ يَْن َكَفره ِ  َأَولَْم يََر اَّلَّ

“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui 
bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah 
suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan 
keduanya.” (QS. Al-Anbiya : 30) 

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu sebagaimana 
dikutip di dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan 
bahwa langit itu pada mulanya tertutup tidak 
menurunkan hujan. Begitu pula bumi, pada mulanya 
juga tertutup tidak menumbuhkan tanaman. Lalu 
Allah SWT membelah langit dan bumi sehingga langit 
menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan 
tanaman. Sedangkan Said bin Jubair menyebutkan 

 
1 Ali Hasan Al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, 20-21 
2 Usdul Ghabah, jilid 30, hal. 192-193 
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bahwa langit dan bumi pada awalnya satu kesatuan, 
lalu Allah SWT pisahkan keduanya. 1 

Nafi’ Ibn al-Azraq pernah keliru ketika 
menafsirkan ayat secara sepotong-sepotong dan 
tidak memperhatikan kaitannya dengan ayat-ayat 
yang lainnya. Dia mengklaim bahwa Al-Quran telah 
menetapkan bahwa kalau ada orang masuk neraka, 
maka dipastikan tidak akan pernah bisa keluar lagi. 
Sekali neraka, akan tetap abadi di dalam neraka. 
Rupanya dia mengambil dasarnya dari firman Allah 
SWT berkiut ini :  

ْ ِِبَارِِجنَي مِ  وا ِمَن النَّاِر َوَما هه جه ره وَن َأْن ََيْ ِقي  يهرِيده  َْنَا َولَههْم عََذاب  مه

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka 
sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan 
mereka beroleh azab yang kekal. (QS. Al-Maidah : 
37) 

Tentu saja klaim sepihak ini keliru. Ibnu Abbas 
radhiyallahuanhu menegurnya dengan mengatakan 
sebagai berikut : 

 وحيك اقرأ  ما فوقها هذه للكفار

Celaka kamu. Bacalah ayat yang di atasnya. Ayat 
ini khusus untuk orang kafir.2 

Ternyata ayat yang di atasnya atau yang 
sebelumnya menegaskan bahwa yang dimaksud 
dengan orang masuk neraka tidak keluar lagi itu 

 
1 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5 hal. 339 
2 Ath-Thabari, Jami’ Al-Bayan, jilid 6 hal. 228 
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sebatas manakala orang itu mati dalam keadaan kafir 
tidak muslim.  

وا لَْو َأنَّ  يَن َكَفره ِ نَّ اَّلَّ
ِ
وا   ا يًعا َوِمثََْله َمَعهه ِلَيْفتَده لَههْم َما ِِف اأْلَْرِض ََجِ

َل ِمَْنهْم ۖ َولَههمْ  ِبهِ    عََذاب  َأِلي   ِمْن عََذاِب يَْوِم الِْقيَاَمِة َما تهقهب ِ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya 
mereka mempunyai apa yang dibumi ini 
seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu 
(pula) untuk menebusi diri mereka dengan itu dari 
azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan 
diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab 
yang pedih. (QS. Al-Maidah : 36)  

Ibnu Abbas pernah diangkat jadi gubernur 
Bashrah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, setelah itu 
menghabiskan masa hidupnya di Mekkah Al-
Mukarramah. Sehingga Beliau dikenal sebagai ulama 
guru Mekkah. Beliau hidup cukup panjang dan wafat 
di tahun 68 hijriyah dalam usia 81 tahun dan 
dimakamkan di Thaif. Wajar apabila beliau juga 
punya begitu banyak murid yang berasal dari 
saentero negeri Islam. 1 

2. Abdullah bin Mas’ud 

Beliau adalah Abdullah bin Mas’ud bin Ghafal al-
Hudzail, ibunya bernama Ummu Abdin. Beliau 
termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun ( orang-
orang yang pertama masuk Islam).2  

 
1 Ahmad Asy-Syibashi, Sejarah Tafsir al-Qur’an, 71 
2 Muhammad bin Shālih al-‘Uthaimīn, Syarh Ushūl at-Tafsīr 

(Riyādh: t.p, 1434 H), 244. 
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Beliau bekerja sebagai pembantu pribadi 
Rasulullah SAW. Beliau sering pergi bersama Nabi 
dan seringkali melayani keseharian Nabi SAW, mulai 
dari urusan pakaian, sendal, makanan hingga urusan 
kamar mandi. Kalau Nabi SAW mandi, maka Beliau 
itulah yang jadi satir atau penutupnya. Keluar masuk 
rumah Nabi SAW sudah seperti rumahnya sendiri 
tanpa harus meminta izin. Sehingga Abu Musa al-
Asy’ari sempat menduganya sebagai bagian dari ahli 
bait Nabi SAW. Dari segi hubungan kenabian ia 
adalah seorang yang sangat baik dan terdidik. Nabi 
SAW bersabda kepada Ibnu Ma’sud : 

ْذنهكَ 
ِ
تَِمعَ  َوَأنْ  الِْحَجابه   يهْرفَعَ  َأنْ  عََّلَّ  ا   َأهْنَاكَ  َحّتَّ  ِسَواِدى تَس ْ

"Engkau meminta izin padaku supaya diangkat 
tabir, supaya dirimu bisa mendengar ilmu yang 
banyak sampai kiranya aku cegah. (HR. Bukhari) 

Abdullah bin Mas’ud termasuk generasi 
shahabat yang masuk Islam paling awal. Nama besar 
beliau karena termasuk orang yang pertama kali 
membacakan Al-Quran di depan musyrikin Mekkah, 
di masa dakwah Nabi SAW masih dilakukan dengan 
cara sembunyi-sembunyi dan diam-diam.  

Rasulullah SAW sangat suka mendengarkan 
bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas’ud 
radhiyallahuanhu. Nabi SAW pernah 
memerintahkannya begini,”Bacakan padaku surat 
An-Nisa”. Abdullah bin Mas’ud bertanya 
balik,”Bukankah Al-Quran ini diturunkan kepada 
Anda, bagaimana bisa Aku membacakan untuk 
Anda?”. Nabi SAW menjawab,”Karena Aku suka 
mendenarkannya dari orang lain”. Maka Abdullah bin 
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Masud membacanya hingga sampai pada ayat ke-41 
nampak Rasulullah SAW berlinang air mata. 

َلِء َشهِيًدا   ؤه ٰـَ ٍة بَِشهِيٍد َوِجئْنَا ِبَك عََّل  َه َذا ِجئْنَا ِمْن كه ِ ُأمَّ ِ
 فََكْيَف ا

Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), 
apabila Kami mendatangkan seseorang saksi 
(rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami 
mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi 
atas mereka itu (sebagai umatmu). (QS. An-Nisa : 
41)  

Tentang ketekunan Ibnu Masud dalam 
mempelajari Al-Quran, Beliau pernah bercerita 
sendiri tentang bagaimana dahulu para shahabat tiap 
10 ayat berhenti.  

يَْعِرَف   َحّتَّ  نَّ  َاِوْزهه َيه لَْم  أ اَيٍت  َعْشَ   َ تََعّلَّ َذا 
ِ
ا ِمناَّ  له  جه الرَّ َكََن 

 َمَعاِنهْينَّ َوالَعَمَل ِِبن 

Kami dulu shahabat kalau mempelajari 10 ayat 
tidak akan melewatinya sehingga mengetahui 
maknanya dan mengamalkannya. 

ِفْيَما   َأعَّْله  َوَأََن  لَّ 
ِ
ا ِكتَاِب للِا  ِمْن  أ يَة   نََزلَْت  َما  ه  َلَ غرَْيه

ِ
ا ي َل  ِ َواَّلَّ

ه َولَْو َأعَّْله َماكََن َأَحٍد أَ  نََزلَْت َوَأيَْن نََزلَْت  عَّْله ِبِكتَاِب للِا ِمين ِ تَنَاله

 املـََطااَي أَلَتَيْتههه 

Demi Allah, Dzat yang tidak Tuhan yang berhak 
disembah selain Diri-Nya, tidaklah diturunkan satu 
surat pun dalam Alquran, kecuali aku mengetahui 
di mana surat ini turun, tentang siapa ayat ini 
turun. Andaikan aku mengetahui bahwa ada 
orang yang lebih mengetahui tentang Alquran 
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daripada aku, dan keberadaannya bisa dijangkau 
dengan naik unta, niscaya aku akan 
mendatanginya.1 

وا ذه ِ   َعْبدِ   ِمنْ   َأْربََعةٍ   ِمنْ   الْقهْرأ نَ   خه ودٍ   بْنِ   اّللَّ   َوَساِلمٍ   ِبهِ   فَبََدأَ   َمْسعه

َذيَْفةَ   َأِب  َمْوَل  َعاذِ  حه   َكْعٍب  بْنِ  َوُأَب ِ  َجبَلٍ  بْنِ  َومه

Ambillah oleh kalian al-Quran dari empat orang, 
Ibnu Ummu Abdu –Beliau memulai dengannya-, 
Mu'adz bin Jabal, Ubai bin Ka'ab, dan Salim 
mantan sahaya Hudzaifah.(HR. Bukhari Muslim) 

Rasulullah SAW bersabda tentang kualitas 
bacaan Ibnu Masud : 

هه   َمنْ   َعْبدٍ   ُأم ِ   ابْنِ   ِقَراَءةِ   عََّل   فَلَْيْقَرَأهه   ُأنْزِلَ   ََكَ   غَضاًّ   الْقهْرأ نَ   يَْقَرأَ   َأنْ   ََسَّ

Siapa yang ingin membaca Alquran asli 
sebagaimana ketika diturunkan, maka bacalah 
sebagaimana cara membaca Ibnu Ummi Abd (Ibnu 
Mas’ud). 

As-Suyuthy mengatakan: “Yang diriwayatkan dari 
Ibnu Mas’ud tentang tafsir adalah lebih baik daripada 
yang diriwayatkan oleh Ali.2 

Di masa kekhalifannya, Ibnu Ma’sud secara 
khusus diperintahkan oleh Umar bin Al-Khattab 
untuk mengajarkan ilmunya kepada penduduk 
Kufah, mendampingi Amar bin Yasir yang menjadi 
gubernurnya. Selain menjadi nara sumber Al-Quran, 

 
1 Ushul fi Tafsir. (hal: 52-53) Muhammad bin Shaleh Al-

Utsaimin. Maktabah As-Sunnah. Mesir. 1419 H 
2 Muhammad ‘Alī Ash-Shābūnī, at-Tibyān Fī ‘Ulūm al-Qur’ān, 

99 
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Beliau pun mengajarkan ilmunya di bidang hadits dan 
hukum. Beliapun secara resmi menjabat sebagai 
qadhi (hakim) yang memutuskan perkara di tengah 
penduduk Kufah.  

Di antara murid yang mengambil sanad keilmuan 
dari Beliau adalah Masruq bin Al-Ajda’ Al-Mamadani, 
Alqamah bin Qais An-Nakha’I, Al-Aswad bin Yazid, 
dan para ulama Kufah lainnya.   

3. Ali bin Abi Thalib 

Ali bin Abi Thalib meskipun yang paling muda dan 
paling akhir mendapatkan urutan menjadi khalifah, 
namun justru Beliau yang paling banyak disebut-
sebut para ahli riwayat dibanding ketiga Khulafa’ur 
Rasyidun lainnya. Ali bin Abi Thalib adalah Abu Al 
Hasan Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf Al 
Muththalib, ibunya bernama Fatimah binti Asad bin 
Hasyim bin Abdul Manaf, termasuk sahabat yang ikut 
berhijrah ke Madinah, gelar  (kunyah) beliau adalah 
Abu Hasan dan Abu Turab, masuk Islam dalam usia 9 
tahun dalam salah satu riwayat, mengikuti semua 
peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali dalam 
perang Tabuk, beliau tidak mengikuti karena di 
perintah oleh Rasulullah SAW untuk menemani 
keluarganya. 

Abu Bakar, Umar dan Utsman memang lebih 
tinggi ilmunya, ketika keempatnya masih hidup 
bersamaan. Namun kesempatan untuk mengajarkan 
ilmu-ilmu agama termasuk tafsir justru lebih dimiliki 
oleh Ali bin Abi Thalib.1 

 
1 Shubhū ash-Shālih, Mabāhits Fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Beirut: Dār 

al-‘Ilm Lilmalayyīn, 1977), 289. Lihat juga Jalaluddīn As-
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Ali bin Abi Thalib adalah putra paman Rasulullah 
SAW dan suami dari putri beliau, yaitu Fatimah 
radhiyallahuanha. Beliau termasuk orang pertama 
yang beriman kepada Allah SAW dari kalangan 
kerabat Nabi. Diriwayatkan dari Ali ra. bahwa beliau 
berkata: 

لَّ َوقَْد عَِلْمت ِفْيَما نََزلَْت َوَأيَْن  
ِ
نََزلَْت وأ ن رب  وللا َما نََزلَْت أ يَة  ا

 قد وهب قلبا عقول ولساَن سؤل 

Demi Allah, tidaklah suatu ayat turun kecuali Aku 
tahu tentang apa dan dimana turunnya. Tuhaku 
telah menghibahkan padaku hati yang terang dan 
lisan yang baik.  

ل أ خْبتك وسلون عن كتاب    سلون فوللا ل تسأ لون عن يشء اإ

ل وأ َن أ عّل أ ِبلليل نزلت أ م ِبلَنار أ م ِف   للا فوللا ما من أ ية اإ

 سهل أ م ِف جبل 

Bertanyalah kepadaku. Demi Allah. Tidaklah kalian 
bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali pasti 
Aku jawab. Dan tanyakan kepadaku tentang 
kitabullah. Demi Allah, tidak ada satu ayat pun 
kecuali aku mengetahui apakah turun pada 
malam atau siang, di dataran atau di pegunungan.   

Ibnu Abbas ra. berkata:  

ذا ثبت لنا اليشءعن عل مل نعدل عنه اإل غريه   اإ

 
Sayūthī, al-Itqān Fī ‘Ulūm al-Qur’an (Beirūt: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2012), 588 
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Apabila datang kepada kami ketetapan dari Ali, 
kami tidak menyelisihnya.”1 

Ibnu Masud meriwayatkan  : 

Al-Quran diturunkan dalam 7 ahruf. Tidaklah 
suatu harf turun, kecuali ada sisi zhahir dan 
batinnya. Dan Ali bin Abi Thalib mengetahui 
makna zhahir dan batinnya.  

4. Ubay bin Ka’ab al-Anshary 

Orang yang pernah dipuji oleh Rasulullah SAW 
sebagai yang paling ahli dalam bacaan Al-Quran 
adlah Ubay. Nabi SAW bersabda : 

ْ ُأَبْ بن َكعب هه  َأْقَرؤه

Orang yang paling ahli Al-Quran adalah Ubay. 

Anas berkata bahwa Nabi SAW berkata kepada 
Ubay : 

ْوَرةً   كَ عَلَيْ   َأْقَرأَ   َأنْ   ُأِمْرته  ْولَ   ايَ :    قهلْته   ،  سه ِ ْيته   للاِ   َرسه   ؟   َلَ   َوَسه

؟  فَرِْحَت :    أُلَبٍ   ِقهلْته   نََعْم”،: “  قَالَ  يِن   َوَما:    قَالَ    ِبَذِلَ وَ   يَْمنَعه   َوهه

تِهِ   للاِ   ِبَفْضلِ   قهلْ :    يَقهْوله  ْوا  فَِبَذِلَ   َوِبَرْحَ وَ   فَلَْيْفَرحه ا   َخرْي    هه  ِممَّ

ْونَ  َمعه  .ََيْ

Aku diperintah untuk mengajarkan padamu surah 
dalam al-Quran”, Aku bertanya : “Wahai 
Rasulullah, namaku disebut padamu?” Beliau 
shallallahu alaihi wasallam menjawab : “Ya”. 
Periwayat hadits berkata : Aku bertanya kepada 

 
1 Muhammad bin Shālih al-‘Uthaimīn, Syarh Ushūl at-Tafsīr, 

244. 



33 

 

Ubay : “Apakah engkau gembira dengan hal ini?” 
Dia menjawab : “Apa yang menghalangiku untuk 
tidak bergembira? Sedangkan Allah ta’ala 
berfirman : “Katakanlah dengan karunia Allah dan 
rahmat-Nya hendaknya mereka bergembira, dia 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS 
Yunus : 57).” (HR. Ahmad) 

Ubay bin Ka’ab juga menjadi salah satu sahabat 
yang pertama tama mencatatkan ayat-ayat al-Quran 
dalam bentuk tulisan dari kalangan anshar. Sebelum 
Nabi Saw berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Sa’di 
bin Sarh yang selalu mencatatkan wahyu bagi 
Rasulullah. Setelah beliau berhijrah ke Madinah, 
kemudian Rasulullah menemukan sosok yang pas 
menjadi penulis wahyu pada diri Ubay bin Ka’ab.  

Tidak hanya menuliskan wahyu saja, Ubay bin 
Ka’ab juga  banyak menuliskan surat-surat  dan 
catatan-catatan beliau yang ditujukan kepada  orang-
orang, yang bersifat penting dan rahasia yang 
menuntut penulisnya harus bersikap jujur, amanah, 
terpercaya, serta biasa menjaga rahasia.  

Meski pada masa hidupnya Rasulullah 
mempunyai banyak juru tulis seperti Abu Bakar Al-
Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zubair 
bin Awwam, Khalid bin Sa’id, Amr bin Ash dan masih 
banyak lagi, tetapi Ubay adalah salah satu sahabat 
yang paling sering menuliskan wahyu dan termasuk 
orang yang setia menjadi sang juru tulis Rosulullah 
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sampai akhir. Ubay bin Ka’ab memang dikenal 
mempunyai tulisan yang sangat bagus.1  

Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Ubay bin 
Ka’ab adalah salah seorang sahabat yang paling 
pandai dalam membaca al-Quran. Diriwayatkan oleh 
Abu Ja’far ar-Razy, bahwa Ubay bin Ka’ab 
mempunyai suatu naskah yang besar dalam bidang 
tafsir. Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, al-Hakam, dan 
Ahmad banyak meriwayatkan tafsir-tafsir beliau ini.2 

Di masa khalifah Umar, Ubay diangkat menjadi 
imam shalat tarawih untuk seluruh shahabat di 
masjid An-Nabawi. Saat itu seluruh shahabat menjadi 
makmum dari Ubay.  

 

 
1 Abbas bin Abd Muthalib Nu’man bin Muqarrin, Ubay bin 

Ka’ab (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2004). 
2 Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-Ilmu al-Qur’an (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2002), 222. 
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