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Muqaddimah 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Al-Quran Al-Karim adalah kitab suci umat Islam 
yang menjadi sumber semua ilmu. Selain itu Al-
Quran sendiri punya cabang-cabang ilmu yang secara 
khusus membahas tentang Al-Quran.  

Tentang ilmu yang membahas seputar Al-Quran 
sendiri ternyata cukup banyak jumlahnya. Kalau di 
masa Az-Zarkasi (w. 764 H) dengan kitabnya, Al-
Burhan fi Ulum Al-Quran (القرآن علوم  في   baru (البرهان 
dipetakan sekitar 48-an cabang, maka 100-an tahun 
kemudian di masa As-Suyuthi (w. 911 H) di dalam 
kitabnya AlItqan fi ‘Ulum Al-Qur’an ( القرآناإل علوم  في  تقان  ) 
jumlahnya sudah berkembang menjadi 80-an cabang 
ilmu1. Dan semakin banyak jumlahnya di masa 
modern ini, hingga mencapai ratusan. 

Salah satu cabang yang kini sedang banyak 
dibahas oleh para ulama tafsir hari ini adalah : Ushul 
Tafsir. Nama dan istilah ini sebenarnya tidak 
termasuk di dalam cabang-cabang yang dituliskan 
oleh Az-Zarkasi atau pun oleh As-Suyuthi. Tetapi 
melengkapi kajian ilmu terkait Al-Quran.  

Buku yang ada di tangan Anda ini Penulis susun 
 

1 Suyuthi membahas 80 tema dimulai dengan Makki Madani, 
Awal mâ Nuzila Akhir mâ Nuzila, Asbâbun Nûzul, I’jâz Al-
Qur’an, Thabaqât al-Mufassirin dan lain-lainnya. 
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selain sebagai pelengkap dalam gugusan Ilmu Al-
Quran dan Tafsir. Kebetulan saat menjalani masa 
kuliah di jenjang S-3, Penulis mendapat mata kuliah 
Ushul Tafsir yang diampu oleh Dr. Muchlis Hanafi, Lc., 
MA.   

Beliau membuatkan semacam  kerangka dasar 
kisi-kisi Ushul Tafsir, sambil memberikan juga 
beberapa literatur rujukan. Salah satunya yang Beliau 
rekomendasikan adalah An-Nash Al-Qurani  Min 
Tahafut Al-Qiraat Ila Ufuq At-Tadabbur karya Dr. 
Qutub Ar-Raisuni. 

Dengan niat agar mendapatkan keberkahan ilmu 
serta untuk menjaganya dalam bentuk wujud nyata, 
maka Penulis niatkan penulisan buku ini sejak masih 
aktif kuliah. Dan alhamdulilah baru saat ini Penulis 
bisa menyelesaikan sebagiannya, meski dengan 
begitu banyak kekurangan disana-sini.  

Ahmad Sarwat, Lc., MA
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Bagian Pertama : Mengenal Ushul Tafsir 
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A. Definisi, Objek Kajian & Manfaat 

1. Definisi 

a. Khalid al-Akk 

Khalid al-Akk menyebutkan bahwa ushul Tafsir 
adalah illmu yang menjelaskan metode yang 
digunakan para mufasir terdahulu dalam 
menyimpulkan rahasia-rahasia Al-Quran, 
memperkenalkan hukum-hukum beserta 
argumentasinya dari teks-teks Al-Qur'an dan 
menyingkap tujuan-tujuan pokok AI-Qur'an. 2 

Ushul Tafsir adalah sejumlah kaidah dan prinsip 
yang menjelaskan cara menyimpulkan rahasia-
rahasia Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan 
manusia, mengeksplorasi bagian-bagian Al-Qur'an 
yang mengandung pelajaran, menyingkap tingkatan 
hujjah dan argumen ayat-ayat Al-Qur'an.  

Ilmu ini dapat membantu seseorang yang akan 
mempelajari tafsir dalam memahami makna-
maknanya, pelajaran yang dapat diambil darinya, 
merumuskan metode, kaidah dan prinsip yang harus 
diperhatikan oleh setiap penafsir dalam melakukan 
penafsiran.  

Ushul Tafsir adalah parameter yang ditetapkan 
bagi siapa pun yang akan menafsirkan Al-Quran agar 

 
2 Khalid al-Akk, Ushul al-Tafsir wa Qaw'iduhu 
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terhindar dari kesalahan.  

Dari parameter itu dapat dikenali tafsir yang 
benar dan yang salah. 

b. M. Luthfi As-Shabbagh 

Ushul Tafsir menurut M. Luthfi as-Shabbagh 
adalah ilmu yang berisikan aturan dalam 
menafsirkan, kaidah-kaidah yang harus diperhatikan 
agar penafsiran benar, dan menetapkan syarat-
syarat yang harus dipenuhi sebelum menafsirkan. 3 

c. Maulay Umar bin Hammad 

Sedangkan Maulay Umar bin Hammad 
menyebutkan bahwa Ushul Tafsir adalah ilmu yang 
menjelaskan sumber-sumber penafsiran, 
meletakkan kaidah-kaidah tafsir, dan menetapkan 
syarat-syarat penafsir, sehingga terwujud metode 
yang ideal dalam menafsirkan Al-Qur'an, sesuai 
tujuan teks yang ditafsirkan (maqashid Al-Qur'an). 4 

d. Sulaiman al-Thayyar  

Dr. Sulaiman al-Thayyar menyebutkan bahwa 
ushul tafsir adalah dasar-dasar dan mukaddimah 
llmiah yang dapat membantu memahamitafsir dan 
perbedaan yang ada di dalamnya, serta cara 
menyikapinya. 5 

2. Objek Kajian 

Yang menjadi objek penelitian dan objek untuk 
diungkap oleh disiplin ilmu ini adalah Al-Quran Al-

 
3 Luthfi as-Shabbagh, Buhuts fi Ushal al-Tafsir 
4 Maulay Umar bin Hammad, Ilmu Ushul al-Tafsir 
5 Sulaiman al-Thayyar, Fushul fi llm al-Tafsir 
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Karim. 

3. Manfaat 

Mengetahui prinsip-prinsip yang harus 
diperhatikan dalam menafsir agar tidak keliru. 
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B. Hubungan Ushul Tafsir Dengan Ilmu Lain 

Hubungannya Ilmu Ushul Tafsir ini dengan ilmu-
ilmu keislaman lainnya bisa kita bandingkan berikut 
ini :  

1. Ulumul Quran 

Hubungan ilmu usul tafsir dengan ulumul Quran 
seperti hubungan antara fiqih dan usui fiqih, hadis 
dan ilmu hadis.  

Jika dalam Ulumul Quran dipelajari tentang sebab 
nuzul, misalnya ayat-ayat larangan khamar, maka 
dalam usul tafsir disimpulkan teori gradasi yang 
dapat diterapkan juga dalam kontek dakwah, 
pendidikan, dan lainnya.  

2. Ushul Fiqih 

Pengertian ilmu ushul fiqih menurut para ulama 
adalah : 

القواِعُد اّلِتي يتوّسُل ِبها الُمْجتِهُد ِفي اْسِتْنباِط األْحكاِم الّشْرِعّيِة 
 ْفِصْيِلّيةِ العمِلّيِة ِمْن أِدّلِتها التّ 

Kaidah-kaidah yang mengantarkan mujtahid dalam 
mengistinbat hukum-hukum syar’i terapan dari dalil-
dalilnya yang rinci. 

Penjelasan dari definisi ini adalah bahwa Ushul 
Fiqih adalah ilmu yang menjadi sumber ilmu fiqih. 
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Ilmu fiqih sendiri adalah ilmu untuk mengetahui 
hukum-hukum syariat.  

Hukum yang menjadi wilayah kajian ilmu fiqih 
adalah hukum syariat, yaitu hukum yang bersumber 
dari Allah SWT serta telah menjadi ketetapan-Nya, 
dimana kita sebagai manusia, telah diberi beban 
mempelajarinya, lalu menjalankan hukum-hukum 
itu, serta berkewajiban juga untuk mengajarkan 
hukum-hukum itu kepada umat manusia.  

Dari definisi di atas kita mendapatkan gambaran 
tentang ruang lingkup ilmu Ushul Fiqih, yaitu 
semacam kaidah yang harus digunakan dalam 
memproduksi hukum-hukum fiqih, yang salah satu 
sumbernya adalah Al-Quran. 

Lalu bagaimana dimana posisi dan ruang lingkup 
Ilmu Ushul Tafsir dibandingkan dengan Ilmu Ushul 
fiqih?  

Dalam Ilmu Ushul Tafsir, sumber yang digali 
semata-mata Al-Quran Al-Karim. Boleh dibilang satu-
satunya sumber adalah Al-Quran itu sendiri.  

a. Sumber Yang Digali dan Ruang Lingkup 

Sedangkan dalam Ilmu Ushul Fiqih, yang digali 
memang salah satunya adalah Al-Quran, dimana Al-
Quran memang merupakan salah satu sumber 
syariah. Namun selain Al-Quran, ada sumber-sumber 
lain yang juga ikut digali, seperti Hadits, Ijma’ Qiyas, 
Al-Mashlahah, Al-Istishab, Sadd Adz-Dzariah, Al-Urf., 
Al-Istihsan, Syar’u Man Qablana, Qaul Shahabi, dan 
lainnya. 

b. Ruang Lingkup 
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Dari segi ruang lingkup hasil yang didapat, 
keduanya punya perbedaan. Ilmu Ushul Fiqih 
melahirkan produk-produk hukum, yaitu hukum 
halal haram, wajib, sunnah, mubah, makruh dan 
haram, serta istilah-istilah lain turunannya. Maka kita 
katakan bahwa Ilmu Ushul Fiqih hanya membatasi 
produknya pada wilayah hukum saja. 

Sedangkan Ilmu Ushul Tafsir, selain memproduksi 
hukum-hukum fiqih lewat tafsir ayat ahkam, juga 
memproduksi hasil-hasil tafsir ayat Al-Quran yang 
lebih luas areanya, tidak sebatas hukum saja.  

Sebab ayat-ayat Al-Quran itu tidak semuanya 
bicara hukum, selebihnya bicara tema-tema di luar 
hukum, seperti masalah aqidah, akhlaq, sejarah, 
surga neraka, hal-hal yang ghaib, batiniyah, ruh, dan 
termasuk juga bicara masalah tentang sain dan 
teknologi.  

Semua itu membutuhkan perangkat yaitu Ilmu 
Tafsir, dimana dalam menafsirkan dibutuhkan aturan 
dan kaidah, yaitu Ilmu Ushul Tafsir.  

Jadi kalau boleh dibandingkan, ruang lingkup Ilmu 
Ushul Tafsir memang lebih luas dari ruang lingkup 
Ilmu Ushul Fiqih. Walaupun kalau diceramti lebih 
dalam, biasanya yang ruang lingkupnya lebih kecil 
akan membahas jauh lebih dalam. 

Maka ketika ditanya, masihkah diperlukan Ilmu 
Ushul Tafsir ini padahal sudah ada Ilmu Ushul Fiqih, 
Syeikh Muhammad AI-Ghazali menjelaskan bahwa 
penggunaan manhaj Ushul Fiqih dalam berinteraksi 
dengan teks AI-Quran dalam berbagai temanya 
tidaklah tepat dan cermat.  



18 

 

Sebab setiap bidang ada alat buntu 
memahaminya. Hal itu disebabkan bahwa 
pandangan ulama Ushul Fiqih hanya terkonsentrasi 
pada persoalan hukum saja, Padahal dalam Al-Quran 
terdapat tema pembahasan sangat beragam. 

3. Kaidah Tafsir 

Sedangkan bila dibandingkan dengan Kaidah 
Tafsir, maka hubungannya sebagaimana hubungan 
antara Ushul Fiqih dengan Kaidah Fiqih.  

Khalid bin Utsman as-Sabt, salah seorang ulama 
kontemporer, dalam bukunya Qawaid at-Tafsir 
Jam’an wa Dirasatan. Disana disebutkan pengertian  
kaidah tafsir adalah :  

ا حاأل إىل  يتوصل هبا  اليت  الكلية  القر سكام  ن  آتنباط معاين 
 .ادة منهاففة كيفية اإلشتعر العظيم وم

 Kaidah tafsir adalah aturan-aturan umum yang 
digunakan untuk memahami makna Al-Qur'an dan 
cara menerapkan aturan-aturan itu.6 

As-Sabt berhasil menyusun 213 kaidah tafsir 
dalam 28 pokok bahasan. 

4. Qanun Ta’wil 

Hubungan Ilmu Ushul Tafsir dengan Qanun Ta'wil 
cukup menarik. Qanun Ta'wil dirumuskan ulama ilmu 
kalam dan filsafat pada abad ke-6 dan 7 sebagai 
dasar ta'wil setiap mazhab kalam.  

 
6 Khalid bin Usman al-Sabt, Qawaid Tafsir Jam’an wa Dirasatan 

vol I, (Madinah :Dar Ibnu Affan), 30. 
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5. Hermeneutika 

Hubungan Ilmu Ushul Tafsir dengan 
Hermeneutika lumayan erat. Hermeneutika sendiri 
adalah ilmu tentang seni menafsirkan teks, apa pun 
jenisnya, tidak hanya sebatas Al-Quran saja. Maka di 
Barat, orang-orang menggunakan Hermenetika 
untuk menafsirkan teks-teks apa saja, termasuk juga 
dalam menafsirkan Bible dan kitab-kitab suci lainnya. 

Sedangkan Ilmu Ushul Tafsir hanya sebatas untuk 
menafsirkan Al-Quran saja, bukan untuk digunakan 
menafsirkan teks-teks yang lain.  

Di sisi yang lain, Hermentika lebih menekankan 
pada hubungan antara penafsir dan teks yang 
ditafsirkannya itu. Sehingga kalau dibandingkan 
dengan Ilmu Ushul Tafsir, Hermenetika justru tidak 
memiliki kaidah yang baku dan teratur. Sebab pada 
dasarnya Hermenetika bukan merupakan kaidah 
atau ketentuan, melainkan lebih merupakan karya 
seni. Seni yang sifatnya bebas tanpa dibebani dengan 
beragam kaidah dan ketentuan. 
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C. Peletak Dasar 

Bila kita telurusi lebih jauh ke belakangan, 
sebenarnya cikal bakal ilmu ini sudah ada sejak masa 
awal Islam, yaitu menginduk juga kepada Ilmu Ushul 
Fiqih.  

1. Imam Asy-Syafi'i  

Dan peletak dasarnya pertama kali adalah Imam 
Asy-Syafi'i (w. 204 H) melalui karyanya, Ar-Risalah. 
Ilmu Ushul Fiqih adalah bagian yang tak terpisahkan 
dari Ilmu Ushul Tafsir. 

 

2. Sulaiman Al-Thufi  

Ulama abad ke-8, Sulaiman Al-Thufi (w 716 H) 
menulis karya yang berjudul  Al-lksir fi Ilmi At-Tafsir'.  
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3. lbnu Taimiyah  

Yang pertama kali menggunakan istilah Ushul 
Tafsir adalah lbnu Taimiyah (w. 728 H)  dalam 
bukunya, Muqaddimah fi Ushl la-Tafsir.  
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F. Sumber Literasi 

Sumber literasi atas Ilmu Ushul Tafsir bisa kita 
kelompokkan menjadi tiga bagian.  

▪ Pertama terdapat pada buku-buku yang 
secara khusus membahas tentang Ushul Tafsir 
sendiri.  

▪ Kedua, kita temukan kajian tentang ilmu ini 
pada mukaddimah di beberapa kitab tafsir.  

▪ Ketiga, bisa kita temukan di dalam buku-buku 
yang membahas ilmu-ilmu Al-Quran secara 
lebih umum.  

1. Buku-Buku Yang Bertemakan Usul Tafsir  

a. Muqaddimah fi Usul Tafsir, lbnu Taimiyah 

b. Al-Fawz al-Kabir fi Ushul al-Tafsir, Waliyyullah 
al-Dahlawi  

c. Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduhu, Khalid al-Ak  

d. Buhuts fi Ushul al-Tafsir, Luthfi al-Shabbagh  

e. Dirasat fi Ushul al-Tafsir, Muhsin Abdul Hamid  

f. Fushul fi llm al-Tafsir, Sulaiman al-Thayyar  

g. Ilmu Ushul al-Tafsir, Maulay Umar Hammad  

2. Mukaddimah Kitab-Kitab Tafsir  

Selain di kitab yang secara khusus sudah 
bertemakan Ushul Tafsir, kita juga bisa mendapatkan 
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banyak bahan dari berbagai kitab tafsir yang sudah 
kita kenal sebelumnya, khususnya di bagian 
mukaddiman.  

Beberapa di antara mufassir yang menyinggung 
masalah Ushul Tafsir di awal pembahasan kitab 
tafsirnya antara lain : 

a. Mukadimah Tafsir lbn Katsir  

b. Mukadimah Tafsir al-Qasimi  

c. Mukadimah Tafsir lbn Asyur  

3. Buku-buku Ulumul Qur'an  

Selain kedua sumber di atas, Ilmu Ushul Tafsir 
juga bisa kita temukan pembahasannya di beberapa 
kitab yang secara umum membahas tentang ilmu-
ilmu Al-Quran. Di antaranya kita temukan pada  

a. Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, karya Az-Zarkasi 

b. Al-ltqan fi Ulum al-Qur'an, karya As-Suyuthi 

c. Manahil al-lrfan fi Ulum al-Qur'an, karya Az-
Zarqani 
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Bagian Kedua : Ruang Lingkup Pembahasan 
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A. Syumul Nazhrah 

Kaidah Syumul An-Nazhrah (شمول النظرة) ini bisa juga 
disebut dengan ungkapan lain yaitu An-Nazhrah Asy-
Syumuli (الشمولي  Kira-kira bisa diterjemahkan .(النظرة 
menjadi kaidah yang memandang ribuan ayat-ayat di 
dalam Al-Quran sebagai satu kesatuan yang lengkap, 
komprehensif dan menyeluruh. 

Syumul An-Nazhrah tidak memandang Al-Quran 
secara parsial atau sepotong-sepotong, melainkan 
memandang bahwa satu dengan yang lainnya saling 
terkait dan tidak berdiri sendiri-sendiri. 

Kaidah ini adalah kaidah yang teramat penting 
ketika kita ingin memahami, menafsirkan serta 
bertabbur Al-Quran secara benar, lurus dan ideal.  

Kesalahan yang umumnya terjadi terletak di sisi 
ini, yaitu ketika banyak kalangan menafsirkan ayat-
ayat Al-Quran secara parsial, sepotong-sepotong, 
seakan antara satu ayat dengan ayat lainnya tidak 
saling berhubungan. 

Padahal sudah menjadi kesepakatan para ulama 
bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lain saling 
berkaitan dan berhubungan. Ada ungkapan : 

 القرأن يفسر بعضه بعضا 
Satu ayat dengan ayat yang lain saling menafisrkan. 
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1. Himpun Ayat-ayat Yang Sama Satu Tema 

Al-Qur`an adalah satu kesatuan yang antara ayat-
ayatnya saling terkait satu dengan lainnya. Al-Imam 
Al-Syathibi (w. 790 H) dalam kitab Al-Muwafaqat 
menegaskan tentang pentingnya melihat secara 
keseluruhan atau An-Nazhrah Asy-syumuli ini dengan 
ungkapannya sebagai berikut : 

  تلك   حبسب  وآخره  الكالم  أول  يف  النظر  من  فيه  بد  ال
  به   تتم   ال  السورة  يف  مثال  النظم   جهة   فاعتبار  االعتبارات؛

  بعضها  على  فاالقتصار  ابلنظر؛  مجيعها  استيفاء  بعد  إال  فائدة
 بعض  على   االقتصار   أن  كما  املقصود،  غاية   مفيد   غري  فيه

  يف   النظر  كمال  بعد  إال  يفيد   ال  ما  حكم  استفادة  يف   اآلية 
 .مجيعها

Ada keharusan untuk melihat dari awal hingga akhir 
pembicaraan, sesuai dengan redaksionalnya. Arah 
pembicaraan suatu ungkapan atau statemen pada 
suatu surat dalam Al-Quran tidak akan sempurna 
didapat manfaatnya kecuali dengan menyelami 
semuanya. Sedangkan membatasi hanya pada 
sebagiannya tidak akan menghasilkan tujuan yang 
diinginkan. Sebagaimana membatasi hanya pada 
sebagian ayat dalam menarik kesimpulan hukum 
tidak akan berhasil kecuali setelah melihat dulu 
secara keseluruhannya. 7  

 
7 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, jilid 4 hal. 286 
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Kasus Nafi’ Ibn al-Azraq  

Mengabaikan kaidah ini akan berakibat seperti 
yang dialami oleh Nafi’ Ibn al-Azraq. Dia 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 :  

َها َوََلُْم َعَذاٌب  ُهْم ِِبَارِِجنَي مِ   يُرِيُدوَن َأْن ََيُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ن ْ
 ُمِقيمٌ 

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. Oleh karena 
itulah maka 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.8 

Ternyata ayat yang di atasnya atau yang 
sebelumnya menegaskan bahwa yang dimaksud 

 
8 Ath-Thabari, Jami’ Al-Bayan, jilid 6 hal. 228 
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dengan orang masuk neraka tidak keluar lagi itu 
sebatas manakala orang itu mati dalam keadaan kafir 
tidak muslim.  

َأنَّ  َلْو  الَِّذيَن َكَفُروا  َمَعُه   ِإنَّ  َوِمثْ َلُه  يًعا  مجَِ اأْلَْرِض  يف  َما  ََلُْم 
ُهْم ۖ َوََلُمْ ِمْن َعَذاِب يَ ْومِ  لِيَ ْفَتُدوا بِهِ  َعَذاٌب    اْلِقَياَمِة َما تُ ُقبِ َل ِمن ْ

  أَلِيمٌ 

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)  

Sementara mereka yang muslim atau mati 
dengan status sebagai muslim, meski ada 
kemungkinan masuk neraka, namun begitu dosa-
dosanya sudah habis dibayarkan dengan dibakar di 
api neraka, maka mereka pun kemudian akan 
dikeluarkan.  

ِإنَّ أُمَّيِت يُْدَعْوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُغرًّا ُُمَجَِّلنَي ِمْن آََثِر اْلُوُضوِء َفَمِن  
 اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يُِطيل ُغرَّتَُه فَ ْليَ ْفَعل

Sungguh ummatku akan diseru pada hari kiamat 
dalam keadaan bercahaya karena bekas wudhu’nya. 
Maka siapa yang mampu melebihkan panjang sinar 
pada tubuhnya, maka lakukanlah. (HR. Bukhari dan 
Muslim). 
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Al-Imam Ibnu Hajar hadits ini terdapat dua 
makna. Makna yang pertama bahwa yang dimaksud 
“ghurran muhajjilin” orang yang dibangkitkan 
dengan wajah yang terang benderang di hari kiamat 
adalah yang melebihkan air dalam membasuh 
anggota wudhu. Makna yang kedua bahwa yang 
dimaksud adalah orang yang memperbanyak wudhu. 

2. Memperhatikan Periodeisasi Turunnya Ayat 

Kaidah ini juga bisa diungkapkan dengan narasi 
tatabu’ marahil tanzil (التنزيل مراحل   Maksudnya .(تتابع 
dalam mentadabburkan serta menafsirkan Al-Quran, 
khususnya bila terkait dengan masalah istimbath 
hukum, wajib kita mengetahui bagaimana hubungan 
antara satu ayat dengan ayat lain terkait dengan 
proses pensyariatannya.  

Sebab boleh jadi setiap ayat turun di tahapan-
tahapan yang berbeda, sehingga punya nilai 
kandungan hukum yang juga berbeda. 

Maka mutlak wajib diketahui bagaimana proses 
turunnya masing-masing ayat agar kita tidak keliru 
dalam menggunakan ayat yang ternyata masih dalam 
proses penyempurnaan syariat dan belum tuntas. 

Contoh yang paling mudah untuk menjelaskan 
masalah ini adalah adanya 4 ayat yang berbeda di 
dalam Al-Quran terkait dengan khamar.  

Keempatnya diturnkan dalam waktu yang 
berbeda dan dengan kandungan hukum yang 
berbeda. Awalnya hanya sekedar sindiran tentang 
madharatnya hingga yang mengharamkan secara 
total. 
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a. Tahap Pertama 

 َحَسًنا   َورِْزقًا  َسَكرًا  ِمْنهُ   تَ تَِّخُذونَ   َواأَلْعَنابِ   ِخيلِ النَّ   ََثََراتِ   َوِمنْ 
 يَ ْعِقُلونَ  لَِقْوم   آليَةً  َذِلكَ  يف  ِإنَّ 

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat 
minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (QS. 
An-Nahl : 67) 

Di tahap ini Al-Quran sama sekali tidak 
menyinggung masalah keharaman khamar. Justru 
ayat ini seperti memberi saran untuk berbisnis 
khamar. Setidaknya Allah SWT menyebutkan bahwa 
dari hasil menjual khamar ini akan didapat rizki yang 
baik (rizqan hasana). 

Tentu ayat ini tidak boleh dipakai pada hari ini 
untuk menghalalkan minum khamar, apalagi untuk 
membolehkan bisnis minuman keras. Sebab ayat ini 
hanya bagian kecil dari rangkaian ayat-ayat lainnya 
yang nantinya akan mengharamkan khamar itu 
sendiri. Menggunakan sepotong ayat ini tentu 
berbahaya dan amat keliru.  

b. Tahap Kedua 

  لِلنَّاسِ   َوَمَناِفعُ   َكِبريٌ   ِإثٌْ   ِفيِهَما  ُقلْ   َواْلَمْيِسرِ   اْْلَْمرِ   َعنِ   َيْسأَُلوَنكَ 
 نَ ْفِعِهَما  ِمنْ  َأْكَبُ  َوِإَْثُُهَما

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan 
judi. Katakanlah,"Pada keduanya itu terdapat dosa 
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besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . . (QS. 
Al-Baqarah : 219) 

c. Tahap Ketiga 

 َحّتَّ   ُسَكاَرى   َوأَنْ ُتمْ   الصَّالةَ   تَ ْقَربُوا  ال  آَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  يَ 
   تَ ُقوُلونَ  َما تَ ْعَلُموا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu 
mengerti apa yang kamu ucapkan? (QS. An-Nisa : 43) 

d. Tahap Keempat 

َا  آَمُنواْ   الَِّذينَ   أَي َُّها  يَ    َواأَلْزاَلمُ   َواألَنَصابُ   َواْلَمْيِسرُ   اْْلَْمرُ   ِإَّنَّ
َا  -  تُ ْفِلُحونَ   َلَعلَُّكمْ   فَاْجَتِنُبوهُ   الشَّْيطَانِ   َعَملِ   مِ نْ   رِْجسٌ    ِإَّنَّ

َنُكمُ   يُوِقعَ   َأن  الشَّْيطَانُ   يُرِيدُ    اْْلَْمرِ   يف   َواْلبَ ْغَضاء   اْلَعَداَوةَ   بَ ي ْ
 مُّنتَ ُهونَ   أَنُتم  فَ َهلْ   الصَّاَلةِ   َوَعنِ   الل ِ   ذِْكرِ   َعن  َوَيُصدَُّكمْ   َواْلَمْيِسرِ 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi 
nasib dengan panah adalah perbuatan kejitermasuk 
perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 
Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan 
permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan 
khamar dan judi serta menghalangi kamu dari 
mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu 
dari pekerjaan itu. (QS. Al-Maidah :90- 91) 
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Ahmad dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwa 
ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduknya 
masih terbiasa minum khamar dan berjudi. Lalu 
mereka bertanya kepada beliau tentang huku kedua 
hal itu. Maka turunlah ayat : 

 َواْلَمْيِسرِ  اْْلَْمرِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ 
 Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar 
dan judi 

Orang-orang menyimpulkan bahwa ternyata 
hukumnya bukan haram sehingga mereka masih 
tetap meminumnya. Hingga suatu hari seorang dari 
muhajirin menjadi imam shalat dan salah bacaannya 
lantaran mabuk. Maka turunlah ayat yang lebih keras 
lagi : 

 َحّتَّ   ُسَكاَرى   َوأَنْ ُتمْ   الصَّالةَ   تَ ْقَربُوا  ال  آَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  يَ 
 تَ ُقوُلونَ  َما تَ ْعَلُموا

 Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati 
shalat dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti 
apa yang kamu katakan. 

Kemudian turun lagi ayat yang lebih keras dari itu 
yaitu ayat yang sedang kita bahas ini sampai pada 
kata : Maka apakah kamu tidak mau berhenti?. Saat 
itu mereka berkata,"Kami telah berhenti wahai 
tuhan". 

Ibnu Jarir berkata bahwa ayat ini turun kepada 
Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang bermabukan 
bersama temannya hingga di luar kesadaran telah 
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memukul temannya itu hingga patah hidungnya. 
Maka turunlah ayat ini untuk mereka berdua. 

e. Banyak Versi Penafsiran, Tetapi Maknanya Sejalan 

Kurang lebih maksudnya adalah bisa saja ada 
beberapa versi penafsiran secara spesifiknya, namun 
kalau diperhatikan lebih seksama, sebenarnya makna 
secara keseluruhannya tetap mengacu kepada arah 
yang sama dan nilai-nilai yang sejalan.  Redaksinya 
dalam bahasa Arab kurang menjadi : 

 ئية واملعىن الكلي ز التفسريات اجل
Contoh yang mudah dalam hal ini adalah ketika 

kita menafsirkan ayat berikut : 

  فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصبْ 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, (QS. Al-Insyirah : 7)  

Apa yang dimaksud dengan perintah harus 
‘bersungguh-sungguh urusan yang lain’ dalam ayat 
ini?  

Kalau kita buka kitab-kitab tafsir terkait dengan 
ayat ini, maka kita akan mendapatkan begitu banyak 
versi penfsiaran para ulama yang satu dengan lain 
saling berbeda.  

Mujahid misalnya menyebutkan bahwa wajib 
melakukan ‘urusan yang lain’ dengan kesungguhan 
dalam hal apa saja, seperti amal-amal kebaikan, 
ketaatan, mendekatkan diri pada Allah, dakwah dan 
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mengajak ke jalan Allah, jihad baik dengan pena atau 
dengan lisan, memberi nasehat kepada sesama umat 
Islam, membantu meringankan beban mereka, slaing 
membantu dalam kebaikan. 9 

 
9 Ahmad bin Manshur Al-Sabalik, Fathu Min Ar-Rahim Ar-

Rahman fi Bayani Kaifiyati Tadabbur Kalami Al-Mannan, 
jilid 2 hal. 50 
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B. Maqashid Al-Quran 

1. Pengertian Maqashid Al-Quran 

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dalam Kitab Majmu’ 
Fatawa ketika menyebutkan pentingnya seorang 
mufassir mengerti maqshid syariah, telah 
menyebutkan apa yang dimaksud dengan maqashid 
Al-Quran. Berikut adalah definisi yang beliau 
sampaikan :  

 كالمه  يفهم  وكيف  األلفاظ  من  ورسوله  هللا  مراد  على  يدل  ما

Segala apa yang menunjukkan pada apa yang 
dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dari lafadz Al-Quran 
dan bagaimana cara memahami perkataan itu.10 

2. Urgensi Maqashid Tanzil 

Maqashid Al-Quran ini adalah salah satu jenis 
ilmu yang harus dikuasai oleh mufassir dan mereka 
yang ingin mentadabburkan Al-Quran. Asy-Syathibi 
(w. 790 H) di dalam Al-I’tisham mengatakan: 

َا  اْلَفْصلِ   َهَذا  يف   اْلَغَلطِ   َوَمَدارُ    َوُهوَ   َواِحد ،  َحْرف    َعَلى  ُهوَ   ِإَّنَّ
 بِبَ ْعض    ْعِضَهاب َ  َأْطرَاِفهِ  َضم ِ  َوَعَدمِ   الشَّرِْع، ِبََقاِصدِ  اجْلَْهلُ 

 
10 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, jilid 7 hal. 116 
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zxzxz11 

Di dalam Al-Muwafaqat  

{ أقفاَلا  قلوب  على  أم  القرآن  يتدبرون  أفال: }تعاىل  قال 
 املقاصد،  إىل  التفت  ملن  يكون  إَّنا  فالتدبر [ .  24:  ُممد]

  حيصل  فلم  القرآن؛  مقاصد  عن  أعرضوا  أهنم  يف  ظاهر  وذلك
 تدبر منهم

xxx12 

3. Maqashid Al-Quran Menurut Para Ulama 

a. Rasyid Ridha 

: كتابه  يف  املنار   صاحب  رضا  رشيد  ُممد  اإلمامُ   ذكر  وقد
 هبا  وََنَى  الكرمي،  للقرآن  مقاصد  عشرة  ؛"احملمدي   الوحي"

 :التايل  النحو  على وهي الرتبوي، ابإلصالح  يتعلق ََنواً 

 العمل  البعث،  هللا، :  الثالثة   الدين   أركان   حقيقة   بيان .1
 .الصاحل

 ووظائف   والنبوة  الرسالة   أمور  من  البشر  جهل  ما  بيان - .2
 .الرسل

 
11 Asy-Syathibi, Al-I’tisham,  hal. 311  
12 Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat, jilid 4 hal. 209 
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 واجلماعات  األفراد  من  اإلنسان  نفس  إكمال - .3
 .واألقوام

 .الوطين السياسي االجتماعي  اإلنساين  اإلصالح - .4

 .الشخصية  التكاليف يف العامة   اإلسالم مزاي تقرير - .5

 وأساسه   نوعه:  الدويل  السياسي  اإلسالم  حكم   بيان - .6
 .العامة  وأصوله

 .املايل  اإلصالح  إىل اإلرشاد - .7

 ما  على  وقصرها  مفاسدها  ورفع  احلرب  نظام  إصالح - .8
 .والشر اْلري  فيه

  والدينية   اإلنسانية   احلقوق  مجيع   النساء  إعطاء -9 .9
 .واملدنية 

 الرقبة  حترير  .10

  مع   وتتماس  كثرياً   تتداخل  الكرمي  للقرآن  مقاصد  سبعة   وذكر
 :وهي. رضا رشيد ذكره ما

 .واجلزاء  والرسالة   لأللوهية   والتصورات  العقيدة   تصحيح -1
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 .حقوقه ورعاية  اإلنسان تكرمي  -2

 .وتقواه هللا  عبادة حسن إىل الناس وتوجيه - -3

 .البشرية  النفس  تزكية  إىل الدعوة - -4

 املرأة  وإنصاف األسرة وتكوين  - -5

 .البشرية  على  الشهيدة األمة   وبناء - -6

 متعاون  إنساين  عامل إىل الدعوة - -7

  من  املقاصد  هذه   من  مقصد   أو  عنصر  كل  الشيخ  ويتناول 
  املقصد  هذا  حتقيق  يف  تصب  وعوامل  وأسس  معامل  خالل
 .الكتاب  يف مراجعتها ميكن

b. Ibnu Asyur 

Menurut Ibnu Asyur, Maqashid Al-Qur`an yaitu : 

• Memperbaiki keyakinan dan mengajarkan 
akidah yang benar 

• Memperbaiki akhlak 

• Memberikan ketentuan hukum (al-tasyrî) 

• Mengatur masyarakat dan menetapkan 
system 

• Kisah-kisah dan berita tentang umat-mat 
terdahulu 
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• Mengajarkan manusia sesuai dengan 
keadaannya dan mempersiapkan mereka 
untuk menerima syariat 

• Nasehat dan peringatan; janji dan ancaman 

• Menjelaskan kemujizatan Al-Qur`an sebagai 
bukti kebenaran seorang Nabi 

4. Metode Tafsir Lewat Maqashid 

Ada banyak medote pengungkapan tafsir lewat 
maqashidi, antara lain metode Istiqra, tadabur, 
merujuk kepada pemahaman shahabat, merujuk 
kepada imam mujtahidin. 

Di antara ulama tafsir yang menjelaskan secara 
maqashidi adalah Ibnul Arabi : Ahkam al-Quran, Al-
Qurthubi : Al-Jami li Ahkamil Quran, Al-Alusi : Ruhul 
Ma’ani dan Ibn Asyur : At-Tahrir wa al-Tanwir. 
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C. Siyaq Al-Qurani 

Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, kata 
'siyaq' (سياق) ini harus kita pahami terlebih dahulu, 
baik secara bahasa maupun secara istilah, khususnya 
di dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Quran. Nama Lain  
qarinah | muqtdhal-hal  | al-maqam  | al-masaq 

1. Pengertian Secara Bahasa 

Makna kata siyaq secara bahasa bisa kita dapati 
di beberapa kamus Arab yang utama, di antaranya 
adalah kamus An-Nihayah  fi Gharib Al-Hadits wa Al-
Atsar, Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Lisan Al-Arab,  
Ash-Shihah, Tahdzib Al-Lughah dan lainnya. 

a. An-Nihayah  fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar 

Ibnul Atsir األثير  rahimahullah di (w. 606 H) ابن 
dalam kitabnya An-Nihayah  fi Gharib Al-Hadits wa Al-
Atsar,  menyebutkan bahwa secara bahasa kata siyaq 
 lalu huruf ,(سواق) sebenarnya berasal dari siwaq (سياق)
waw ( و) berubah menjadi huruf ya'(ي), lantaran berat 
saat diucapkan ( Tsiqol dalam istilah Ilmu Shorof ), 
karena huruf sin (س) berharakat kasrah (  ـ). Dan 
keduanya adalah bentuk mashdar dari saqa - yasuqu 
 13.(ساق -  يسوق)

b. Mu'jam Maqayis Al-Lughah 

 
13 Ibnul Atsir, An-Nihayah  fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar, jilid 

2 hal. 424 
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Ibnu Faris ابن فارس (w. 395 H) rahimahullah di dalam 
kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughah menyebutkan 
bahwa huruf sin(س), waw (و) dan qaf (ق) merupakan 
asal yang satu bermakna hadwusy-syai'i (الشيء  (حدو 
menggiring sesuatu. Dikatakan dalam sebuah 
ungkapan :  

 صداقها سقت إىل امرأيت

Aku memberikan kepada istriku maharnya 

Dan kata suuq ( ُسْوق) yang berarti pasar juga 
bersumber dari kata ini, karena semua barang 
ditempatkan disana (لما يساق إليه من كل شيء). Dan kata saaq 
 yang bermakna betis juga bersumber dari kata (ساق)
ini, karena manusia bertumpu kepadanya (  اإلنسان ألن 
 14.(يساق عليها

c. Lisan Al-Arab 

Ibnu Manzhur  ابن منظور (w. 711 H) rahimahullah di 
dalam kamus Lisan Al-Arab menyebutkan ungkapan 
ketika orang Arab berkata : 

 تتابعت  إذا تساوقا اإلبل وتساوقت انساقت

Unta-unta itu berjalan berurutan dan berdesak-
desakkan, ketika berjalan saling beriringan. 15 

d. Ash-Shihah 

Al-Jauhari (w. 400) rahimahullah dalam kamus 
Ash-Shihah menyebutkan sebuah ungkapan dalam 

 
14 Ibnu Faris, Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Jilid 3 hal. 117 
15 Ibnu Manzhur, Lisan Al-Arab , jilid 7 hal. 304-305 
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bahasa Arab :16 

  بعض   إثر  على  بعضهم  أي:  واحد  ساق   على  بنني  ثالثة  فالنة  ولدت 
 جارية   بينهم ليس

Fulanah melahirkan tiga anak laki-laki  berturu-turut, 
maksudnya melahirkan laki-laki terus menerus tanpa 
diselingi  anak perempuan. 

Dan makna lain dari siyaq adalah pencabutan ruh, 
sebagaimana beliau melanjutkan : 

  ينزع    أي:  يسوق  فالنا  رأيت:  يقال,    الروح  نزع  والسياق
 الموت  عند

Siyaq artinya pencabutan ruh. Dikatakan,"Aku 
melihat seseorang sedang sakarotul maut , 
maksudnya sedang dicabut nyawanya saat 
kematian.  

e. Tahzib Al-Lughah 

Al-Azhari (w. 370 H) menyebutkan di dalam kitab 
Tahzib Al-Lughah tentang makna kata siyaq ini 
dengan mengutip ungkapan orang Arab : 

 تتابعت  إذا  تساوقا اإلبل تساوقت

Unta-unta itu berjalan beriringan, yaitu ketika 
beriringan.17 

f. Asas Al-Balaghah 

Az-Zamakhsyari (w. 538 H) dalam kitab Asas Al-
Balaghah memberikan beberapa contoh 

 
16 Al-Jauhari, Ash-Shihah , jilid 4 hal. 1499-1500 
17 Al-Azhari, Tahzib Al-Lughah, jilid 9 hal. 234 
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penggunakan kata siyaq dalam beberapa ungkapan, 
antara lain : 18 

 سياق  أحسن الحديث يسوق هو  ...:المجاز ومن

Termasuk majaz : ... Dia menyebut perkataan dengan 
seindah-indah sebutan.  

  الحديث يساق  وإليك 

Perkataan disebutkan kepadamu 

  كذا إلى مساقه الكالم وهذا

Perkataan ini disebutkan (dimaksudkan) kepada hal 
ini 

 سرده على سوقه على بالحديث وجئتك

Aku datang membawa perkataan dengan 
sebutannya  

g. Mu'jam Al-Wasith 

Sedangkan di kamus Al-Mu'jam Al-Wasith 
disebutkan tentang makna kata siyaq ini sebagai 
berikut : 19 

 عليه  يجري الذي وأسلوبه تتابعه م :  الكال سياق

Siyaqul kalam : adalah urutan dan uslub ( metode ) 
yang digunakan. 

Dari beberapa kamus Arab di atas, secara umum 
dapat ditarik kesimpulan bahwa makna bahasa dari 
kata siyaq ini antara lain : at-tatabu' (التتابع), at-

 
18 Az-Zamakhsyari, Asas Al-Balaghah, hal. 314 
19 Majma' Lughah Al-Arabiyah bi Jumhuriyah Mishr Al-

Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasith, hal. 330 
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tawali(التوالي), al-jam'u(الجمع), al-ittishal (االتصال) dan at-
tasalsul(التسلسل).  

2. Pengertian Secara Istilah 

Untuk lebih mendekatkan pemahaman kita atas 
istilah siyaq, maka mutlak harus dijelaskan 
pengertian dari sisi istilah, menurut para ulama 
syariah secara umum maupun menurut para ulama 
khusus dalam bidang ilmu Al-Quran. 

Namun yang menjadi masalah, ternyata kita tidak 
mendapatkan batasan atas pengertian siyaq ini dari 
para ulama klasik. Bukan berarti mereka tidak 
menuliskannya, melainkan karena -boleh jadi- 
dianggap bahwa semua orang sudah tahu 
pengertiannya, sehingga tidak perlu lagi ditulis 
secara eksplisit . Mereka hanya menuliskan 
pentingnya memahami siyaq dengan memberikan 
beberapa contoh dalam  penerapannya. 

Maka kita hanya akan mendapatkan pengertian 
siyaq dari para peneliti di masa sekarang ini, ketika 
mereka menulis risalah magister atau doktoral. 
Berikut ini beberapa pengertian siyaq yang penulis 
kutip dari beberapa tulisan karya ilmiyah di masa 
sekarang. 

a. Abdul Hakim Al-Qasim 

Abdul Hakim Al-Qasim, penulis risalah Dalalatus-
siyaq Al-Qurani wa Atsaruha fi At-Tafsir 
menyebutkan beberapa pengertian terkait dengan 
siyaq, Dalalah as-Siyaq dan Dalalah as-Siyaq fi at-
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tafsir sebagai berikut : 20 

Pengertian Siyaq 

 وتقاوده وتساوقه الكالم تتابع

Berurutannya kata-kata , serta beriringan. 

Pengertian Dalalah as-Siyaq 

 ."بعده وما قبله ما ِبراعاة النص فهم

Memahami nash dengan memperhatikan apa yang 
sebelum dan sesudahnya. 

Pengertian Dalalah as-Siyaq fi at-tafsir 

 إال والالحق السابق  عن َيرجها ال ِبا اآلية يف اجلملة أو اللفظ بيان

 له التسليم جيب صحيح بدليل

Penjelasan lafadz atau frasa dalam suatu ayat 
dengan tidak keluar dari konteks ayat sebelum dan 
sesudahnya kecuali ada dalil yang shahih yang harus 
diterima ( yang menunjukan tidak ada kaitannya ). 

b. Dr. Al-Mutsanna Abdul Fattah Mahmud 

 غايتها لتبلغ ,القرآنية  األلفاظ سلك يف  وانتظامها املعاين تتابع

 انفصال  أو انقطاع  دون املقصود املعىن بيان يف املوضوعية 

Saling keterkaitan dan keterhubungan makna antara 
susunan kosakata Al Quran untuk mencapai tujuan 

 
20 Abdul Hakim Al-Qasim, Dalalatus-siyaq Al-Qurani wa 

Atsaruha fi At-Tafsir, hal. 62 
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tematisnya dalam menjelaskan maksud ayat agar 
tidak parsial dan terpotong.21 

c. Ahmad Lafi Falah Al-Muthiri  

 عدها ب وما قبلها ما مع منتظمة  القرآنية  اجلملة  أو الكلمة  بيان" :

Penjelasan kata atau kalimat dari sebuah ayat tanpa 
keluar dari konteks ayat sebelum dan sesudahnya,.22 

d. Said bin Muhammad Asy-Syahrani 

  يف   أثر  َلا   خارجية   أو   داخلية   عوامل  من   ابلنص  حييط   ما
  واملخاطب   املخاِطب   حال  أو,  به  الحق  أو  سابق  من:  فهمه

 فيه  نزل الذي   واجلو له سيق الذي   والغرض

Faktor internal maupun eksternal yg dicakup oleh 
sebuah teks yg berpengaruh terhadap maksudnya, 
baik berupa ayat sebelum dan sesudahnya, kondisi 
penyampai dan penerimanya, tujuan 
penyampaiannya, serta suasana saat teks itu 
disampaikan. 23 

3. Hubungan Antara Siyaq dengan Munasabah 

Dalam praktenya ada kemiripan antara kajian 

 
21 Dr. Al-Mutsanna Abdul Fattah Mahmud, Nazhariyatu As-

Siyaq, hal. 15 
22 Ahmad Lafi Falah Al-Muthiri, Dalalatus-siyaq Al-Qurani fi 

Tafsir Adhwaul-bayan li Asy-Syinqithi, hal. 14 
23 Said bin Muhammad Asy-Syahrani, As-Siyaq Al-Qurani wa 

Atsaruhu fi Tafsir Al-Madrasah Al-'Aqliyah Al-Haditsah, hal. 
22  
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siyaq Qurani dengan munasabah ayat dan surat. 
Bahkan kemiripan satu dengan yang lain sangat erat, 
sehingga sekilas kita akan kesulitan untuk 
membedakannya. Namun karena para ulama 
memang membedakan kajian tentang siyaq dan 
munasabah, sehingga tetap ada perbedaan 
keduanya.  

Dan diantara penjelasan yang mudah untuk 
menggambarkan perbedaan itu bahwa kajian 
tentang munasabah merupakan bagian dari kaijan 
besar tentang siyaq. Oleh karena itu wajar kalau 
terkadang contoh-contoh yang digunakan ketika 
menjelaskan munsabah dan siyaq seringkali 
bertumpang tindih.  

Untuk menjelaskan bahwa dalam kajian siyaq 
Qurani ini ada munsabah, bisa kita lihat firman Allah 
SWT berikut ini : 

 اْلُوْسَطى والصَّاَلةِ  الصََّلَواتِ  َعَلى َحاِفُظواْ 

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) 
shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam 
shalatmu) dengan khusyu´. (QS. Al-Baqarah : 238) 

Yang menjadi masalah disini adalah ayat ini 
seolah-olah muncul begitu saja di tengah 
pembicaraan tentang masalah talak dan masalah 
konflik rumah tangga. Pada ayat sebelum dan 
sesudahnya, ayat-ayat itu berbicara tentang talak 
dan rumah tangga dengan segala konflik internalnya, 
lalu tiba-tiba seperti disisipkan begitu saja ayat 
tentang shalat.  

Maka muncul pertanyaan menggelitik, apa 
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hikmah dan munsabah di balik kemunuculan tiba-
tiba ayat tentang shalat ini? 

Di antara kemungkinannya adalah agar tidak 
terlalu sibuk dengan urusan talak dan konflik rumah 
tangga, lalu diingatkan untuk kembali kepada Allah 
SWT lewat shalat yang menguatkan hubungan 
langsung kepada Allah . Dalam hal ini Al-Baidhawi 
menuliskan sebagai berikut : 

  يلهيهم  لئال  واألزواج  األوالد  أحكام  تضاعيف  يف  هبا  األمر  لعل
 عنها  بشأهنم االشتغال

Kemungkinan masalah itu untuk merununkan 
tekanan masalah hukum anak dan istri, agar tidak 
lalai dan disibukkan hanya dengan urusan tersebut.24 

Pendek kata ayat 238 ini berkaitan dengan ayat 
sebelumnya. Dan pada saat yang sama ayat 238 ini 
berbicara dalam konteks mengingatkan agar kita 
tidak lalai terlalu disibukkan dengan hal-hal duniawi, 
tapi harus selalu ingat kepada Allah SWT melalui 
media yang paling efektif yaitu shalat lima waktu.   

 
24 Al-Baidhawi, Anwarut Taznil, jilid 1 hal 128 
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D. Qanun Ta’arudh 

1. Pengertian Ta’arudh 

Kata ta’arudh kalau kita urai perngertiannya 
menurut bahasa dan istilah para fuqaha sebagai 
berikut :  

a. Bahasa 

Secara bahasa, kata ta’arudh (تعارض) bermakna 

1. Al-man’u (المنع) yang artinya mencegah atau 
menolak. 

2. Azh-zhuhur (الظهور) yang berarti kemunculan.  

3. Hudutsu asy-syai’i ba’dal ‘adam ( حدوث الشيء بعد
 terjadinya sesuatu setelah sebelumnya (العدم
tidak ada. 

4. Al-Muqabalah (المقاباة), yang bermakna 
bertemu 

5. Al-Musawah wal Al-Mutsl (والمثل  yang ,(المساواة 
bermakna kesamaan dan kesetaraaan. 

Yang patut diketahui juga bahwa lafazh ta’aruq ini 
berwazan tafa’ul (تفاعل) yang berpola timbal-balik 
antara dua belah pihak.   

b. Istilah Fuqaha dan Ushuliyun 

As-Sarakhsi (w. 490 H), salah satu ulama dari 
kalangan mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya 
Ushul Fiqih mendefinisikan ta’arudh sebagai berikut :  
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ني على وجه يوجب كل واحد منهما  تقابل احلجتني املتساويت 
 ضد ما توجهه األخرى كاحلل واحلرمة والنفي واإلثبات

Berhadap-hadapannya dua hujjah yang setara dalam 
posisi saling berlawanan, seperti halal lawan haram 
atau nayfi lawan itsbat.25   

Shadru Asy-Syariah (w. 747 H), salah satu ulama 
ushul di kalangan mazhab Al-Hanafiyah juga, di 
dalam kitab At-Taudhih menyebutkan tentang 
pengertian ta’arudh atas dua dalil sebagai berikut : 

تعارض الدليلني : كوهنما حبيث يقتضي أحدمها ثبوت أمر  
واحد بشرط تساويهما  واآلخر انتفاءه من ُمل واحد وزمن  

 يف القوة   

Ta’arudh dua dalil keadaan dimana ada dua dalil, 
yang satu menetapkan keberadaan sesuatu dan yang 
satunya lagi menetapkan ketidaannya, padahal 
keduanya bicara pada titik masalah yang sama, 
waktu yang sama, dan keduanya sama kekuatannya. 
26 

Al-Kamal Ibnul Human (w. 861 H) menyatakan 
tentang ta’arudh sebagaimana dikutipkan oleh Ibnu 
Amir Al-Hajj dalam At-Taqrir wa At-Tahbir :   

  إقتضاء كل من دليلني عدم مقتضى اآلخر  

 
25 As-Sarakhsi, Ushul Fiqih, jilid 2 hal. 12 
26 Syadru Asy-Syariah, At-Taudhih, jilid 2 hal. 102 
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Ketetapan yang datang dari dua dalil dimana 
masing-masing saling menyatakan tidak berlaku 
kepada yang satunya. 27 

Jamaluddin Al-Isnawi (w. 772 H), salah satu ulama 
ahli Ushul Fiqh dari kalangan mazhab Asy-Syafi’iyah 
menyebutkan kitabnya Nihayatu As-Sul Syarah 
Minhaj Al-Wushul sebagai berikut : 

بلهما على وجه مينع كل واحد  التعارض بني األمرين هو تقا
 منهما مقتضى صاحبه

Ta’arudh antara dua perkara adalah dua hal yang 
masing-masingnya saling mencegah untuk dapat 
berkesesuaian.28  

2. Pembagian Jenis Ta’arudh Menurut Ibnu 
Taimiyah 

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) di dalam kitabnya 
Muqaddimah fi Ushul At-Tafsir menyebutkan bahwa 
ikhtilaf atau perbedaan dalam penafsiran itu ada dua 
macam, yaitu perbedaan yang bersifat tadhad (تضاد) 
dan yang bersifat tanawwu’ (تنوع).29 

a. Ikhtilaf Tadhad 

Yang dimaksud dengan ikhtilaf tadhad (تضاد) 
adalah berbeda secara bertentangan atau 
berlawanan secara 180 derajat, sehingga tidak bisa 

 
27 Ibnu Amir Al-Hajj, At-Taqrir wa At-Tahbir, jilid 3 hal. 322 
28 Jamaluddin Al-Isnawi, Nihayatu As-Sul Syarah Minhaj Al-

Wushul, hal. 254 
29 Ibnu Taimiyah, Muqaddimah fi Ushul At-Tafsir, hal 38-55 
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disatukan. Salah satunya harus dikalahkan atau 
ditolak dan tidak bisa dua-duanya diterima. 
Contohnya ayat 237 dari surat Al-Baqarah berikut ini 
: 

 النِ َكاِح ۚ َوَأْن تَ ْعُفوا أَقْ َربُ   ُعْقَدةُ الَِّذي بَِيِدِه   ِإالَّ َأْن يَ ْعُفوَن أَْو يَ ْعُفوَ 

َنُكْم ۚ ِإنَّ اللََّ    ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ  لِلت َّْقَوٰى ۚ َواَل تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ

kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau 
dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. 
(QS. Al-Baqarah : 237)  

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang 
dimaksud dengan orang yang memegang ikatan 
nikah adalah suami, sedangkan pendapat lain 
menyebutkan dia adalah wali. Dan tidak mungkin 
terjadi penayatuan antara suami dan wali, karena 
masing-masing hanya bisa berdiri sendiri. Kalau 
maksudnya suami, maka tidak mungkin ditafsirkan 
pada waktu bersamaan sebagai wali. Dan sebaliknya, 
kalau ditafsirkan sebagai wali, maka tidak bisa 
diterima tafsir versi lain sebagai suami.30 

b. Ikhtilaf Tanawwu’ 

Ikhtilaf tanawwu’ ini tidak berbeda secara frontal, 
dan wujudnya ada beberapa macam, misalnya  

▪ Redaksional : yaitu berbeda hanya dari sisi 
lafadz atau redaksinya saja, yang berbeda, 
sementara makna dan maksudnya tidak ada 
perbedaan sama sekali.  

▪ Tidak Bertolak-belakang : maksudnya bisa 

 
30 Tafsir At-Thabari, jilid 4 hal. 317 
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saja perbedaan itu memang ada, namun tidak 
saling bertabrakan, tidak bertolak belakang 
dan tidak kontradiktif.  

3. Pembagian Jenis Ta’arudh Menurut Ibnu Juzai 
Al-Kalbi 

Ibnu Juzai Al-Kalbi  (w. 741 H) memapaparkan 
dalam kitabnya Muqaddimah Tafsir At-Tashil li Ulum 
At-Tanzil  bahwa banyak hal yang sering dianggap 
pertentangan atau ikhtilaf, namun ketika ditelusuri 
ternyata tidak benar. Maka beliau menyebutkan ada 
tiga macam perbedaan, yaitu perbedaan dalam 
ibarah, tamtsil dan makna. Namun yang benar-benar 
perbedaan hanya perbedaan dalam makna. Yang 
lainnya sebenarnya bukan termasuk perbedaan. 31 

a. Ibarah 

Perbedaan hanya pada ibarah atau sisi 
redaksional saja, sementara makna yang dituju tetap 
sama (المعنى في  اتفاق  مع  العبارة  في   Banyak kalangan .(اختالف 
menganggap hal seperti ini termasuk kasus ikhtilaf 
juga. Padahal secara hakikatnya bukan termasuk 
ikhtilaf. Menurut Al-Kalbi, sebenarnya jenis yang 
kedua ini pun bukan ikhtilaf secara hakiki, sehingga 
tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis ikhtilaf. 

b. Tamtsil  

Jenis ikhtilaf yang kedua adalah ikhtilaf tamtsil, 
dimana perbedaannya dari sisi tamtsil atau 
perumpamaan saja. Pada intinya tetap sama, hanya 
karena memang banyak bentuk perumpamaannya., 

 
31 Ibnu Juzai Al-Kalbi, Muqaddimah Tafsir At-Tashil li Ulum At-

Tanzil, jilid 1 hal 10-11 
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sehingga terkesan ada perbedaan. Namun 
sebenarnya intinya tetap satu dan sama juga. 
Menurut Al-Kalbi, sebenarnya jenis yang kedua ini 
pun bukan ikhtilaf secara hakiki, sehingga tidak bisa 
dimasukkan ke dalam jenis ikhtilaf. 

c. Makna 

Perbedaan yang sesungguhnya menurut beliau 
adalah perbedaan pada makna.  

4. Penyebab Perbedaan Dalam Tafsir 

Ada banyak hal yang mempengaruhi perbedaan 
dalam penafsiran, berikut ini antara lain : 

a. Al-Isytirak Al-Lughawi 

Dalam bahasa Arab sering kita jumpai adalah 
lafadz yang musytarak, yaitu satu kata yang punya 
banyak makna. Di antara contoh lafadz yang 
musytarak ini adalah kata quru’, yang punya dua 
makna yang saling bertentangan, sebagaimana 
tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 228. 

 َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن ِِبَنُفِسِهنَّ َثالَثََة قُ ُرَوء  

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dini 
(menunggu) selama tiga masa quru’. (QS. Al—
Baqarah: 228) 

Perbedaan makna secara bahasa ini kemudian 
berpengaruh kepada perbedaan pendapat di antara 
para ulama dalam menetapkan masa iddah wanita 
yang dicerai suaminya. 
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a. Quru Adalah Masa Suci 

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-
Syafi’iyah dan Al-Hanabilah, al-qur’u berarti ath-
thuhru (الطُّْهر). Maksudnya adalah masa suci dari 
haidh.  Jadi tiga kali quru’ artinya adalah tiga kali suci 
dari haidh. 

Kebanyakan para shahabat ridhwanullahi 
alaihim, juga para fuqaha Madinah, berpendapat 
bahwa quru' adalah masa suci dari haidh.  

Al-Malikiyah : Ad-Dasuqi, salah seorang ulama 
mazhab Al-Malikiyah, dalam kitab Hasyiyatu Ad-
Dasuqi 'ala Asy-Syarhu Al-Kabir menyebutkan :32 

اْعَلْم َأْن َكْوَن األَقْ َراِء الَّيِت تَ ْعَتدُّ هِبَا اْلَمْرأَُة ِهَي اأَلْطَهاُر َمْذَهُب  
ِة الثَّالثَِة ِخالفًا أَلِب َحِنيَفَة َوُمَواِفِقيِه ِمْن َأنَّ األَقْ َراَء ِهَي   األَِئمَّ

 احْلَْيضُ 

Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan aqra' 
sebagai ukuran masa iddah seorang wanita adalah 
masa suci merupakah pendapat dari tiga mazhab. 
Dan itu berbeda dengan pandangan Al-Hanafiyah 
serta para pendukungnya yang mengatakan bahwa 
aqra itu adalah masa haidh.  

Asy-Syafi'iyah : Dan hal yang sama dikemukakan 
oleh An-Nawawi dalam kitab Raudhatu Ath-Thalibin. 
33 

 
32 Ad-Dasuqi, Hasyiyah Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir, jilid 

2 hal. 469 
33 An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 8 hal. 366 
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ِة : اأَلْطَهارُ   َواْلُمَراُد اِبألَقْ َراِء يف اْلِعدَّ

Yang dimaksud dengan aqra' dalam urusan iddah 
adalah : masa suci. 

b. Quru Adalah Masa Haidh 

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-
Hanafiyah, al-qur’u justru bermakna haidh, atau hari-
hari dimana seorang wanita menjalani masa 
haidhnya. 

Al-Hanabilah : Ada dua riwayat yang berbeda 
tentang pendapat Al-Imam Ahmad dalam hal ini. 
Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau 
berpandangan bahwa quru' itu adalah suci dari 
haidh. Sebagian riwayat yang lain sebaliknya, bahwa 
Al-Imam Ahmad dianggap telah mengoreksi 
pendapat sebelumnya dan cenderung berpendapat 
bahwa quru' adalah haidh itu sendiri. 

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni memberikan 
penjelasan akan hal ini : 

َوِإلَْيِه   َأْْحََد َأنَّ األَقْ رَاَء احْلَْيُض  َعْن  اْلَقاِضي : الصَِّحيُح  قَاَل 
 َذَهَب َأْصَحابُ َنا َوَرَجَع َعْن قَ ْولِِه اِبأَلْطَهارِ 

Al-Qadhi berkata bahwa yang benar tentang Imam 
Ahmad bahwa aqra itu adalah haidh, dan seperti 
itulah pendapat ulama kami. Beliau telah mengoreksi 
pendapat sebelumnya bahwa aqra itu suci. 

Menurut Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, 
Imam Ahmad itu awalnya berpendapat bahwa quru 
itu suci dari haidh, namun kemudian beliau 
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mengoreksi pendapatnya dan berpendapat bahwa 
quru itu adalah haidh.34 

b. Masalah Kembalinya Adh-Dhamir 

Dhamir dikenal dalam istilah kita sebagai kata 
ganti orang. Di dalam Al-Quran, dhamir ini 
bertebaran hampir di setiap ayat. Seringkali dhamir 
ini menjadi titik masalah perbedaan pendapat ulama, 
karena mereka berbeda dalam menisbatkan atau 
istilah mengembalikan dhamir itu kepada siapa. Dan 
hal itu ikut memicu banyak perbedaan dalam 
penafsiran, yang pada akhirnya juga memicu 
perbedaan kesimpulan hukum. 

Sebagai contoh bisa kita perhatikan ayat berikut 
ini  : 

  لِتُ ْؤِمُنوا اِبللَِّ َوَرُسولِِه َوتُ َعز ُِروُه َوتُ َوقِ ُروُه َوُتَسبِ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصياًل 

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, 
membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di 
waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath : 9)  

Para ulama terpecah menjadi dua bagian terkait 
dengan kembali dhamir hu pada dua kata, yaitu 
tuazziruhu (تعزروه) dan tuwaqqiruhu ( توقروه), apakah 
dhamir hu yang berarti ‘Dia’ kembalinya kepada Allah 
ataukah kembalinya kepada Rasulullah SAW?  

Sebagian ulama menyebutkan kedua dhamir itu 
kembali kepada Allah SWT, sehingga maknanya 
menjadi menguatkan Allah dan membesarkan Allah. 
Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa 

 
34 Ibnul Qayyim, I'lamul Muqaqqi'in, jilid 1 hal. 25 
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dhamir itu kembali kepada Rasulullah SAW, sehingga 
maknya menjadi : menguatkan Nabi dan 
membesarkan Nabi SAW.  

c. Makna Hakiki atau Majazi 

Seringkali Al-Quran mengungkapnya sesuatu hal 
yang sekilas nampak maksudnya hakiki, namun 
ternyata setelah ditelaah menurut sebagian 
mufassri, justru maksudnya majazi. Dan sebagian 
mufassir yang lain tetap dianggap hakiki.  

Salah satu contohnya adalah ketika Allah SWT 
menyebutkan kenajisan orang kafir di dalam Surat 
At-Taubah berikut ini :  

َا   ََنَسٌ  نَ املْشرِكو ِإَّنَّ
Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (QS. At-
Taubah : 28) 

Sebagian ulama menyebutkan bahwa ayat ini 
adalah dalil bahwa tubuh orang kafir itu najis, sebab 
ayat ini sangat tegas menggunakan lafadz najas yang 
maknanya adalah najis.  

Namun kebanyakan ulama fiqih dengan 
membandingkan dengan nash dari ayat-ayat yang 
lain atau dengan hadits nabawi, mereka 
menyimpulkan bahwa kata najis disini bukan najis 
sebagai fisik, melainkan najis sebagai majazi. 
Maksudnya yang najis itu adalah aqidahnya. 

i. Bukan Najis Fisik Tapi Aqidah 

Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat meski 
ada ayat di atas menyebutkan bahwa orang-orang 
musyrik itu najis, tetapi bukan berarti tubuh mereka 
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najis. Ada dua alasan mengapa kita tidak mengambil 
ayat ini secara lahiriyah.  

Pertama, para ulama mengatakan bahwa yang 
dimaksud najis dalam ayat ini bukan secara najis 
secara fisik, melainkan najis secara kiasan, yaitu  yang 
merupakan najis adalah aqidah mereka yang mereka 
yakini. Aqidah orang kafir yang menyekutukan Allah 
itulah yang hukumnya najis.35 

Kedua, bahwa ayat di atas tidak terkait dengan 
najis secara hakiki atau ‘ain, melainkan secara hukmi. 
Najis hukmi maksudnya bukan najis, melainkan 
berhadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.  

Maksudnya tubuh orang tidak suci dari hadats 
kecil dan besar, karena mereka tidak berwudhu atau 
mandi janabah. Dan mereka memang tidak pernah 
melakukannya. Namun tubuh mereka bukan benda 
najis, yang apabila terkena pada badan kita harus 
dicuci.  

ii. Nabi SAW Menerima Bani Tsaqif di Dalam Masjid 

Hujjah lainnya bahwa tubuh orang kafir itu tidak 
merupakan najis adalah ketika Nabi SAW menerima 
utusan dari Tsaqif yang nota-bene adalah orang kafir 
di dalam masjid.  

  يفِ  يف  قِ ثَ  دَ فْ وَ   ِبُّ النَّ  لَ زَ ن ْ أَ    اصِ العَ  ِبِ أَ  اْبنِ  انَ مَ ثْ عُ  نْ عَ 
َ
  دِ جِ سْ امل

Dari Utsman bin Abil Ash radhiyallahuanhu bahwa 
Rasulullah SAW menerima utusan dari Tsaqif di 
dalam masjid (HR. Abu Daud) 

 
35 Al-khatib Asy-syarbini, Al-Iqna', jilid 1 hal. 30 
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iii. Air Liur Orang Kafir Tidak Najis 

Dalil yang ketiga bahwa tubuh orang kafir bukan 
termasuk benda najis adalah apa yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir yang 
datang kepada beliau SAW dan Abu Bakar minum 
susu bersama-sama dengan orang kafir dari wadah 
yang sama.  

  أَْعرَابِيًّا   اْلَباِقيَ   َوََنَول  بَ ْعَضهُ   َفَشِربَ   بَِلَب    َوالسَّالمُ   الصَّالةُ   َعَلْيهِ   ُأيتَ 
 َوقَال   َفَشِربَ   َعْنهُ   اللَُّ   َرِضيَ   َبْكر    َأابَ   ََنَوَلهُ   ُثَّ   َفَشِربَ   مَيِيِنهِ   َعَلى  َكانَ 

 فَاأْلمْيَنَ  اأْلمْيَنَ : 
Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau 
meminumnya sebagian lalu disodorkan sisanya itu 
kepada a’rabi (kafir) yang ada di sebelah kanannya 
dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu 
Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang 
sama) lalu beliau berkata,’Ke kanan dan ke kanan’. 
(HR. Bukhari)  

Kalau tubuh orang kafir itu najis, maka 
seharusnya beliau SAW tidak mau minum dari bekas 
mulut orang kafir.  

d. Perbedaan Hubungan Satu Ayat Dengan Yang 
Lain 

Seringkali hubungan antara satu ayat dengan 
ayat yang lain ikut memberikan andil dalam 
terjadinya perbedaan pendapat di kalangan 
mufassir. Salah satunya ketika Allah SWT 
mengharamkan laki-laki muslim menikahi wanita 
musyrik pada ayat berikut ini : 
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 يُ ْؤِمنَّ   َواَل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحّتَّٰ 

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 
musyrik, sebelum mereka beriman. (QS. Al-Baqarah : 
221)  

Sebagian ulama ada yang mengharamkan 
menikahi wanita ahli kitab dengan alasan ayat ini 
yang mengharamkan menikah dengan wanita 
musyrik. Sebab ahli kitab itulah orang yang paling 
musyrik, lantaran mereka telah menyekutukan Allah 
SWT.  

i. Mutlak Haram 

Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah 
Ibnu Umar radhiyallahuanhu yang mengatakan 
bahwa pemeluk agama ahli kitab itu pada dasarnya 
musyrik dan haram dinikahi. Sebab tidak ada 
kemusyrikan yang melebihi perbuatan seorang 
menyembah nabi Isa alihissalam. Selain itu ada Ibnu 
Hazm yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih 
musyrik dari orang yang mengatakan bahwa 
tuhannya adalah Isa. 

 الَِّذيَن قَآُلواْ ِإنَّ الل َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ  لََّقْد َكَفرَ 
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang 
berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra 
Maryam" (QS. Al-Maidah : 72) 

 الَِّذيَن قَاُلواْ ِإنَّ الل َ ََثِلُث َثالَثَة   لََّقْد َكَفرَ 
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang 
berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga 
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tuhan. (QS. Al-Maidah : 73) 

Maka dalam pandangan pendapat ini, semua 
wanita yang beragama Kristen atau Yahudi haram 
untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. 

ii. Pengecualian Ahli Kitab 

Namun kebanyakan ulama tidak mengharamkan 
bila laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, baik 
dari kalangan Kristen atau pun Yahudi. Sebab dalam 
pandangan mereka, yang dimaksud dengan wanita 
musyrikah pada surat Al-Baqarah 221 itu bukan 
termasuk ahli kitab.  

Penggunaan istilah al-musyrikinin (المشركين) di 
dalam Al-Quran berbeda makna dengan perbuatan 
yang bernilai syirik. Istilah al-musyrikin mengacu 
kepada orang-orang yang memeluk satu agama 
tertentu, yang disebut sebagai agama syirik, yaitu 
agama yang menyembah berhala, seperti yang 
dianut oleh orang-orang Arab Quraisy di masa itu. 
Jenis yang lain dari agama musyirikin adalah agama 
samawi, yaitu agama yang turun dari langit, seperti 
yahudi, nasrani dan Islam. 

Adapun istilah perbuatan syirik yang kita kenal 
umumnya, punya makna lainya. Perbuatan yang 
bernilai syirik itu mungkin saja terjadi pada diri orang-
orang Islam, tanpa dia harus kehilangan status 
keislamannya. Ketika umat Islam percaya kepada 
ramalan bintang, percaya pada undian nasib, atau 
paranormal, bahkan memberi sesaji kepada roh-roh 
tertentu, semua perbuatan itu jelas merupakan 
perbuatan terlarang dan dianggap syirik, tetapi kita 
tetap tidak bisa memvonis mereka sebagai orang 
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kafir yang murtad keluar dari agama Islam. Secara 
status kita tetap memasukkan mereka sebagai umat 
Isalam. 

Kalau kita cermati lebih jauh, dalam pengistilahan 
Al-Quran ternyata istilah musyrik itu memang 
dibedakan dengan ahli kitab, meski kedua sama-
sama termasuk agama kafir . 

 ملَْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكنيَ 
Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang 
musyrik (QS. Al-Bayyinah : 1) 

Tetapi orang yang mengerjakan perbuatan syirik 
tidak otomatis menjadi orang musyrik. Sebab ketika 
Al-Quran menyebut istilah ''orang musyrik'', yang 
dimaksud adalah orang kafir, bukan sekedar orang 
yangmelakukan perbuatan syirik. Apakah kalau ada 
seorang muslim datang ke kuburan karena dia 
kurang ilmunya, lalu meminta kepada kuburan, 
lantas dia langsung jadi kafir? Apakah seorang yang 
percaya dengan ramalan bintang (zodiak) itu juga 
bukan muslim? Bukankah ketika seorang bersikap 
riya juga merupakan bagian dari syirik juga? 

Tentu tidak, orang yang terlanjur berlaku riya' 
tentu tidak bisa disamakan dengan orang musyrik 
penyembah berhala yang pasti masuk neraka. 

Bukankah bila seorang datang kepada dukun, 
percaya pada ramalan bintang, percaya kepada 
burung yang terbang melintas, percaya bahwa ruh 
dalam kubur bisa mendatangkan bahaya dan 
sejenisnya juga merupakan perbuatan syirik? Dan 
berapa banyak umat Islam yang hingga hari ini masih 
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saja berkutat dengan hal itu? Tentu saja mereka tidak 
bisa dikatakan kafir, non muslim atau pun 
dikatergorikan sebagai pemeluk agama paganis dan 
penyembah berhala. 

Sebab ayat yang mengharamkan muslim 
menikahi wanita musyrik itu maksudnya adalah 
wanita yang belum masuk Islam. Bukan orang yang 
pernah melakukan perbuatan yang termasuk 
kategori syirik. Dan perbuatan syirik yang mereka 
lakukan itu tidaklah membuat mereka keluar dari 
Islam. 

Yang dimaksud dengan orang musyrik yang tidak 
boleh dinikahi juga bukan non-muslim ahli kitab 
(nasrani atau yahudi). Tetapi yang dimaksud adalah 
mereka yang beragama majusi yang menyembah api, 
atau agama para penyembah berhala seperti kafir 
Quraisy di masa lalu. Dan bisa juga agama para 
penyembah matahari seperti agamanya orang 
jepang dan lainnya. 

Musyrikin itu dalam hukum Islam dibedakan 
dengan ahli kitab, meski sama-sama kafirnya. 
Pemeluk agama ahli kitab itu secara hukum masih 
mendapatkan perlakuan yang khusus ketimbang 
pemeluk agama berhala lainnya. Misalnya tentang 
kebolehan bagi laki-laki muslim untuk menikahi 
wanita ahli kitab. Juga tentang kebolehan umat Islam 
memakan daging sembelihan mereka. Sesuatu yang 
secara mutlak diharamkan bila terhadap kafir selain 
ahli kitab 

5. Qawaid Tarjih Ibnu Jarir Ath-Thabari 

Ada beberapa kaidah yang diutarakan oleh Ibnu 
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Jarir Ath-Thabari  (w. 310 H) dalam menetapkan 
tarjih atas perbedaan penafsiran.  

1. Tidak Boleh menaqal kata yang umumnya 
digunakan orang arab kepada makna di luar itu, 
kecuali dengan hujjah yang kuat dan bisa 
diterima.36  

2. Ketika ada kata dalam Al-Quran yang punya 
banyak wujuh, maka tidak boleh menafsirkan 
kepada salah satunya, kecuali dengan hujjah yang 
bisa diterima.37 

3. Setiap kata harus dimaknai dengan makna yang 
dikenal umumnya manusia, bukan kepada makna 
yang tidak diketahui. Penegasan ini tertuang 
ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 25 (  قَالُوا
ْن قَْبلُ  ْقنَا م  ي ُرز  ذَا الَّذ   .(َهَٰ

4. Dibolehkan mengarahkan apa yang ada di dalam 
kitabullah yang turun kepada Muhammad SAW 
kepada apa yang terdapat pada bahasa yang 
digunakan orang Arab, di luar apa yang tidak ada 
dalam bahasa mereka.38  

5. Yang lebih utama dalam menafsirkan kitabullah 
adalah kembali kepada bahasa yang lebih fushsah 
dan dikenal dalam bahasa Arab, bukan yang ankar 

 
36 Tafsir Ath-Thabari, Penegasan ini tertuang ketika 

menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 17 (كمثل الذي اشتوقد نارا) dan 
surat Al-Baqarah ayat 109 ( أهل الكتابوذ كثير من  ). 

37 Tafsir Ath-Thabari, Penegasan ini tertuang ketika 
menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 16 (  الذين اشترو الضاللة أولئك 
 (بالهدى

38 Tafsir Ath-Thabari, Penegasan ini tertuang ketika 
menafsirkan surat Al-Baqarah ayat  143 ( إال لنعلم). 
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dan ajhal dalam ucapannya. 39 

6. Tidak boleh menghilangkan huruf yang bisa 
menjadi dalil tertentu dalam memaknai suatu. 40 

7. Tidak boleh untuk menafsirkan kitabullah tanpa 
ada dalil yang menunjukkan pada hal itu, pad 
asebagian wujuh yang menjadi hujjah. Penegasan 
ini tertuang ketika menafsirkan surat Al-Baqarah 
ayat.41 

8. Tafsir yang lebih utama mulai dari makna zhahir 
yang benar dan bisa dipahami. 42 

Dalam asbabun-nuzul seringkali kita temukan ada 
beberapa keterangan yang berbeda untuk satu ayat 
yang sama. Lalu bagaimana cara kita menarik 
kesimpulannya?  

a. Keshahihan Riwayat 

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa 
asbabun-nuzul itu termasuk jenis tafsir bil-ma’tsur 
dan bukan bir-ra’yi. Sehingga yang difokuskan adalah 
riwayat-riwayat yang sampai kepada kita lewat jalur-
jalur periwayatan yang dapat dipertanggung-
jawabkan. Maka yang pertama kali kita jadi ukuran 

 
39 Tafsir Ath-Thabari, Penegasan ini tertuang ketika 

menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 151. ( كما أرسلنا فيكم) 
40 Tafsir Ath-Thabari, Penegasan ini tertuang ketika 

menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 30. (  إ ن  ي ل ْلَماَلئ َكة   َربَُّك  قَاَل  َوإ ْذ 
ٌل ف ي اأْلَْرض  َخل يفَة    (َجاع 

41 Tafsir Ath-Thabari, Penegasan ini tertuang ketika 
menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 30. (  إ ن  ي ل ْلَماَلئ َكة   َربَُّك  قَاَل  َوإ ْذ 
ٌل ف ي اأْلَْرض  َخل يفَة    (َجاع 

42 Tafsir Ath-Thabari, Penegasan ini tertuang ketika 
menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 31. (َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها) 
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adalah keshahihan riwayat itu sendiri.  

Riwayat yang lebih kita terima adalah riwayat 
yang lebih shahih, sedangkan yang kurang derajat 
keshahihannya boleh jadi dikalahkan. 

b. Sharih 

Ketika ada dua riwayat atau lebih yang saling 
ta’arudh itu sama-sama kuat keshahihannya dari segi 
periwayatan, maka langkah kedua yang bisa 
dijadikan tolok ukur adalah tingkat ketegasannya.  

c. Melihat Masa Nuzul 

Manakala dalam masalah keshahihan dan 
kesharihan, riwayat yang ta’arudh itu sama, maka 
langkah ketiga dalam tarjih adalah dengan melihat 
waktu turunnya.  

a. Berdekatan 

Bila masa nuzul kedua ayat itu saling berdekatan, 
maka kita katakan bahwa ayat ini memang punya 
banyak sebab nuzul. Artinya kita terima berbagai 
versi riwayat itu apa adanya. 

b. Berjauhan 

Bila masa nuzul kedua ayat itu saling berjauhan 
dari sisi waktu, maka kita katakan bahwa ayat ini 
kemungkinan turun dua kali di dua waktu yang 
berbeda.  
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