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“Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di
antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an)
dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong
pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari
fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui
takwilnya kecuali Allah SWT, Dan orang-orang yang ilmunya mendalam
berkata, “Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan
kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang
berakal”.
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ABSTRAK
Huruf muqᾱtha‟ah adalah huruf-huruf hijaiyah yang terletak di awal surat.
Disebut muqᾱtha‟ah karena secara bahasa artinya terputus, sedangkan disebut
huruf muqᾱtha‟ah karena dibaca secara terputus-putus, yaitu perhuruf tidak
langsung secara keseluruhan. Huruf muqᾱtha‟ah Yang membuka 29 surat dari 114
surat dalam

Al-Qur‟an Secara zahir huruf ini tidak memberikan makna secara

jelas, sehingga sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang dikalangan
cendekiawan muslim.
Bisri Musthafa adalah salah satunya cendekiawan muslim yang berusaha
menguak makna dari huruf-huruf muqᾱtha‟ah dengan menggunakan ciri khas
bahasa Jawanya yang dihidangkan dalam sebuah kitab tafsῑr yang berjudul “Tafsῑr
Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz”. Penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library reasech). Adapun sumber primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kitab tafsῑr karya Bisri Musthafa yaitu “Tafsῑr Al-Ibrῑz Fi
Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz”. Penelitian ini bertujuan untuk lebih
mengenal dan mengetahui ragam penafsiran, metode serta pendekatan Bisri
Musthafa dalam menafsirkan Huruf-huruf Muqatha‟ah.
Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pandangan para ulama
mengenai fawᾱtihu suwar

yang terfokus pada pembahasan huruf-huruf

muqatha‟ah adalah; sepakat para ulama bahwa yang mengetahui pasti hanya
Allah SWT, Selebihnya mereka hanya mengandalkan ra‟yinya. Kemudian
Penafsiran Bisri Musthafa mengenai huruf-huruf muqᾱtha‟ah dalam tafsῑr Al-Ibrῑz
Fi Ma‟rifati Tafsῑr al-Qur‟an Al-„Azῑz ternyata juga tidak banyak memberikan
komentar. Kemudian Subjektivitas beliau dalam menafsirkan huruf-huruf
muqᾱtha‟ah

ternyata tidak semuanya murni hasil dari pemikirannya sendiri

melaikan telah berpedoman dengan pendapat para ulama salaf karena ternyata
tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz ini sebelum ditulis
pengarangnya telah banyak membaca kitab-kitab tafsῑr klasik yang menjadi
refrensinya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur‟an merupakan sebuah Kitab Suci terakhir yang diwahyukan Allah
SWT, kepada Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup
(way of life) bagi umat manusia, dan sekaligus sumber nilai norma disamping AsSunah. Al-Qur‟an juga telah memperkenalkan dirinya antara lain sebagai hudan
linnᾱs, petunjuk bagi umat manusia pada umumnya dan bagi orang-orang yang
bertaqwa khususnya. Al-Qur‟an pada dasarnya adalah kitab keagamaan yang
berfungsi sebagai petunjuk (hidayah) kepada ummat manusia, baik secara teoritis
maupun praktis dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini.1
Al-Qur‟an yang secara harfiyah berarti “bacaan sempurna” merupakan
suatu nama pilihan Allah SWT, yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun
sejak manusia mengenal bacatulis lima ribu tahun yang lalu yang dapat
menandingi Al-Qur‟an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.2
Dari segi bacaan, Al-Qur‟an adalah bacaan yang benar-benar indah untuk
dibaca dan mendapakan pahala pula jika mau membacanya. dimaksud dengan
bacaan di sini tidak semata-mata dalam bentuk tekstual dengan maksud bacaan
lafalnya yang sering dianggap, akan tetapi juga termasuk indahnya Al-Qur‟an
dalam kontekstual pemaknaan dan penafsirannya yang demikian lengkap (utuh)
dan komprenshif (menyeluruh).3
Diakui secara umum, bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Qur‟an
memiliki keunikan yang luar biasa, susunannya tidak secara urutan saat wahyu
diturunkan dan subjek dari bahasannya, rahasianya hanya Allah SWT, Yang Maha
tahu, karena Dia sebagai pemilik kitab tersebut.4
1

Muhammad Nor Ichwan, Tafsῑr Ilmi (Yogyakarta: Menara Kudus dan Rasail, 2004), 23-

25.
2

Aletmi, ”Pemikiran Tasawuf Ibnu Arabi Dan Pengaruhnya Terhadap Penafsῑran
Sufistik Huruf-Huruf Muqatha‟ah Dalam Al-Qur‟an (Kritik Atas Unsur Filsafat dan Isyarat
Wahdatul Wujûd Dalam Tafsῑr Ibnu Arabi) Tesis, (Jakarta: Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Ilmu Tafsῑr Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta, 2015), 1.
3
Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur‟an (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 27.
4
M. Musthafa Al-Azami, Sejarah Teks Al-Qur‟an Dari Wahyu Sampai Kompilasi Kajian
Perbandingan Dengan Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru (Jakarta: Gema Insani, 2008), 74.

1

2

Al-Qur‟an sebagaimana yang diketahui terdiri dari 114 surat, yang diawali
dengan beberapa macam pembukaan (fawᾱtihu suwar), diantara macam-macam
pembuka surat yang tetap aktual pembahasannya hingga sekarang ini adalah
huruf-huruf muqᾱtha‟ah.5 Huruf-huruf

yang terdiri dari huruf

alphabet

(hijᾱ‟iyah) ini, selain mandiri juga mengadung banyak misteri, karena sampai saat
ini belum ada pendapat

yang mampu menjelaskan masalah itu secara

memuaskan.6
Di dalam Al-Qur‟an terdapat 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf
hijᾱ‟iyah atau huruf muqᾱtha‟ah yaitu pada surat-surat: Al-Baqarah, Ali „Imran,
Al-A‟rᾱf, Yūnus, Yūsuf, Hūd, Ar-Ra‟ad, Ibrahῑm, Al-Hijr, Maryam, Thᾱha, AsySyu‟arᾱ, An-Naml, Al-Qashash, Al-Ankabut, Ar-Rūm, Luqman, As-Sajdah, Yᾱsῑn,
Shᾱd, Al-Mu‟min, Fushshilat, Asy-Syura, Az-Zukhrūf, Ad-Dukhᾱn, Al-Jatsiyah,
Al-Ahqaf, Qᾱf, dan Al-Qalam (Nun). Huruf hija‟iyah yang terdapat dalam setiap
awalan surat dalam Al-Qur‟an yakni dinamakan fawᾱtihu suwar.7
Istilah fawᾱtihu suwar (pembukaan surat-surat) sebenarnya tidak hanya
terbatas pada huruf-huruf muqᾱtha‟ah saja, karena dalam Al-Qur‟an terdapat
beberapa surat yang tidak di awali dengan huruf-huruf muqᾱtha‟ah, seperti surat
yang diawali dengan kalimat tasbih, tahmid, amar dan jumlah khabariyah.
Keberadaan huruf-huruf muqᾱtha‟ah dalam Al-Qur‟an bukanlah tanpa
tujuan, karena salah satu bukti kesatuan Al-Qur‟an adalah penggunaan hurufhurufnya yang dipilih oleh Allah SWT, berdasarkan hikmah, kemudian diletakkan
pada posisi yang tepat. Para pakar bahasa tentu menyadari hal itu, bahwa setiap
huruf yang terdapat di dalam Al-Qur‟an mempunyai peranan penting dalam
menyusun struktur dan bunyi kata.8
Imam Az-Zarkasyi misalnya, ia menjelaskan rahasia huruf qᾱf yang
digunakan sebagai pembuka surah qᾱf

itu sendiri. Menurutnya, surah-surah

dalam Al-Qur‟an yang diawali dengan huruf abjad tertentu, pasti didominasi oleh
kata atau kalimat yang tersusun dari huruf tersebut. Contohnya adalah:
5

Ibnu Katsir, Tafsῑr Al-Qur‟an Al-Azhim (Beirut: Darl Fikr, 1997), juz, 47.
Moh. Fajrun Niam Dan Moh.Bahri, “Ilmu Fawatih As-Suwar”, Tesis (Pemekasan:
STAIN Pamekasan, 2018), 8.
7
Juhana Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsῑr Al-Qur‟an Praktis (Yogyakarta: CV. BUDI
UTAMA, 2017), 119.
8
Amir Faishol Fath, The Unity Of Al-Qur‟an (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 75.
6
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ْ ٰ ُْ
ْ
َ ق
َ
١ ۖۗوالل ْرا ِن الم ِجي ِد
ۤ
“Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia”. (QS. Qaf: 1).9
Hampir semua kalimat dalam surat Qᾱf mempunyai irama akhir yang
menggunakan huruf Qᾱf. Dalam surat tersebut diterangkan masalah Al-Qur‟an
(ُ)اىقرأ, penjelasan tentang penciptaan makhluk ()اىخيق, pengulangan kata ()اىق٘ه,
secara terus menerus, kedekatan ()اىقرب, terhadap anak cucu Adam, perjumpaan
(ٚ )حيقdengan dua malaikat, penjelasan tentang malaikat pengawas (بٞ)اىرق,
pelemparan ( )أىقﺎءorang durhaka masuk ke dalam neraka, penyampaian (ً)ثقذ
ancaman, keterangan tentang orang-orang yang bertakwa (ِٞ)ٍخق, penjelasan
tentang hati atau jiwa ()اىقيب, keterangan tentang umat terdahulu (ِٝ)اىقر,
penjelasan tentang manusia yang menjelajahi (بٞ )حْقdunia, bumi yang terbelah
()حشقق, peletakan ( )أىقﺎءgunung-gunung yang kokoh, pohon kurma yang tinggi
()ض٘ق, rezeki ()رزق

yang berlimpah, peringatan terhadap kaum (ً٘ )اىقdan

seterusnya.
Argumen tentang huruf-huruf muqᾱtha‟ah di atas walaupun telah
dianggap mencukupi bagi sebagian kalangan, tetapi justru menambah rasa ingin
tahu terlebih bagi kalangan mufassir bi ra‟yi. Oleh sebab itu sejumlah mufassir
baik generasi mutaqaddimin maupun muta‟akhirῑn berusaha mencari makna di
balik huruf-huruf tersebut, dan tidak jarang penafsῑran mereka terhenti sebatas
analisis kebahasaan, bahkan ada yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah
swt. dengan mengucapkan Allᾱhu A‟lam bi Murᾱdihῑ (Allah Maha Mengetahui
Maksudnya). Sikap mufassir yang demikian dapat dimaklumi karena salah satu
cabang Ilmu Al-Qur‟an/kaidah tafsῑr ada yang dinamakan dengan muhkamat dan
mutasyabihat. Muhkam adalah yang jelas maknanya, sedangkan mutasyabih
adalah yang samar.
9

Badruddin Az-Zarkasyi, Al-Burhân fî Ulûmi Al-Qur‟an (Kairo: Darul Turats, 2008),
Jilid 1, 98.
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Imam As-Sayuthi juga mengatakan bahwa dalam surat Yunus terdapat
200 lebih kata yang tersusun dari huruf “Ra”, makanya surat itu diawali dengan
Alif lᾱm Rᾱ. Surat Shᾱd memuat kisah tentang berbagai permusuhan. Seperti
permusuhan Nabi Muhammad SAW, dengan orang-orang kafir, permusuhan
antara dua orang yang bertikai di zaman Nabi Daud AS, permusuhan dan
pertengkaran antara penghuni neraka, perbantahan para malaikat, permusuhan
Iblis terhadap Nabi Adam AS, serta perseteruan antara Iblis dengan keturunan
Nabi Adam AS, Oleh sebab itulah, surat tersebut diawali dengan huruf “Shᾱd.”10
Banyak para mufassir yang mencoba mengungkap makna huruf-huruf
muqᾱtha‟ah hanya sebatas analisis kebahasaan, i‟rab, dan balᾱghah. Namun tidak
demikian halnya dengan kalangan sufi, mereka dapat menangkap makna isyarat di
balik huruf-huruf muqᾱtha‟ah tersebut. Inilah yang dinamakan dalam Kaidah
Tafsῑr/‟Ulumul Qur‟an dengan penafsiran isyari (tafsῑr sufi/ isyari).
Sebagai contoh tafsῑr sufi ketika menafsirkan Alif Lᾱm Mῑm tokoh Sufi
Mahyuddin Ibnu Arabi menafsirkan bahwa huruf Alif isyarat kepada Allah SWT,
awal dari segala sesuatu yang wujud, huruf Lᾱm isyarat kepada malaikat Jibril
sebagai wujud pertengahan, dan huruf Mῑm merupakan isyarat kepada Nabi
Muhammad SAW, sebagai wujud akhir yang menyempurnakan, saling
berhubungan dan bersambung dengan wujud yang awal. Demikian pula ketika
Ibnu Arabi menafsirkan huruf Nūn di awal surat Al-Qolam ia menjelaskan bahwa
huruf tersebut merupakan isyarat kepada nafsu secara keseluruhan.11
Penafsῑran yang dilakukan oleh Ibnu Arabi ini tidak jarang mengundang
kontroversi di kalangan mufassir, bahkan ada segolongan ulama yang
mengkafirkannya. Penyebab utama yang memicu kontroversi ini dikarenakan
Ibnu Arabi telah keluar dari kaidah-kaidah tafsῑr yang mu‟tabar, Ibnu Arabi telah
melampaui batas lafazh atau tekstual Al-Qur‟an. Selain itu, Ibnu Arabi dikenal
sebagai tokoh tasawuf yang memproklamirkan paham waẖdatul wujūd, yaitu
suatu pemikiran yang menekankan bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari
Dzat Yang Tunggal, paham ini menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara
10

Fath, The Unity Of Al-Qur‟an, 75.
Aletmi, “Pemikiran Tasawuf Ibnu Arabi”, 10.
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Tuhan dan makhluk, Karena sesungguhnya Tuhan adalah pencipta alam semesta
yang kita lihat ini. Dengan berlandas pada prinsip filsafat yang dianutnya, maka ia
beranggapan semua manusia berada di atas kebenaran, tak terkecuali para
penyembah berhala. Lalu untuk mendukung serta menguatkan pendapatnya, ia
menulis buku yang berisi penyelewengan dan penyimpangan terhadap nash-nash
Al-Qur‟an dan sunnah. Seperti penyelewengan dan penyimpangan yang telah
dilakukan oleh kaum Qaramithah12 dan kelompok Bathiniyah.13
Argumen huruf-huruf muqᾱtha‟ah di atas walaupun telah dianggap
mencukupi bagi sebagian kalangan, tetapi justru menambah rasa ingin tahu
terlebih bagi kalangan mufassir bi ra‟yi. Oleh sebab itu sejumlah mufasir baik
generasi mutaqaddimin maupun muta‟akhirῑn berusaha mencari makna di balik
huruf-huruf tersebut, dan tidak jarang penafsiran mereka terhenti sebatas analisis
kebahasaan, bahkan ada yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah swt. dengan
mengucapkan Allᾱhu A‟lam bi Murᾱdihῑ (Allah Maha Mengetahui Maksudnya).
Sikap mufasir yang demikian dapat dimaklumi karena salah satu cabang
Ilmu Al-Qur‟an/kaidah tafsῑr ada yang dinamakan dengan muhkam dan
mutasyabih. Muhkam adalah yang jelas maknanya, sedangkan mutasyabih adalah
yang samar. Huruf-huruf muqᾱta‟ah yang terdapat pada awal beberapa surat,
seperti Alif-lᾱm-Mῑm termasuk ayat-ayat mutasyabihat.14 Yang menjadi sebab
perbedaan pendapat di kalangan mufasir tentang ayat muhkam dan mutasyabih
adalah firman Allah swt:

12

Asy-Syahrastani menulis bahwa aliran Qaramithah berasal dari madzhab shifatiyyah,
pendiri aliran Qaramithah adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Karam (255H). Aliran ini
mengakui bahwa Allah mempunyai sifat namun mereka sangat berlebihan yang akhirnya
menyamakan Allah dengan makhluk dan mengakui Allah mempunyai anggota tubuh seperti
manusia. Kelompok ini adalah kelompok sesat, sedangkan pendapat-pendapat mereka banyak
yang mirip dengan pendapat Ahlu Sunnah. Lihat Asy-Syahrastani, Al-Milal Wa Al-Nihal
(Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 95.
13
Musa Bin Sulaiman Ad-Duwaisy, Kontroversi Pemikiran Ibnu Arabi Benarkah fir‟aun
Beriman (Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003), 51.
14
M.Quraish Shihab, Kaidah Tafsῑr (Ciputat: Lintera Hati, 2013), 211.
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ٰ ْ ُ ُ ٌ َ ْ ُّ ٌ ٰ ُ ْ
ٰ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ ُ
َ ُ
ٰ َ
ٌ
ۗي ان َزل عل ْحك ال ِكت َب ِمنه ا ٰيج محك ٰمج وَّن ا ُّم ال ِكت ِب َواخ ُر ُمتش ِت ٰىج
ْٓ وي ال ِذ
ْ
َّ
ََف َاَّما الذدْ َذ ف ْي ُك ُل ْيبه ْم َز ْي ٌغ َف َحَّخت ُع ْي َن َما تَ َش َاة َه م ْن ُه ْاةخ َغا َۤء ْالف ْت َنث َو ْاةخ َغا َۤء َحأو ْيلهۚ َوما
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ْ
َالرس ُخ ْي َن فى ْالع ْلم َي ُل ْي ُل ْي َن ٰا َمَّجا ةهۙ ُك ٌّل ِّم ْن ع ْند َربِّ َناۚ َوما
ُ َي ْع َل ُم َحأو ْيلَهْٓ اَّلا ه
َاّٰللۘو
ه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َْ َ ْ ُ ُ َّ َّ ََّ
ُ
٧ اب
ِ يذكر ِال ْٓا اوليا الالب
“Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. diantara (isi)
nya ada ayat-ayat yang muhkamaa, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan
yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam
hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayatayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk
mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya
melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami
beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan
kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orangorang yang berakal”. (QS. Al-Imran: 7).15
Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa ayat-ayat mutasyabihat mempunyai
potensi beragam penafsiran yang tak jarang berujung pada pro-kontra dalam
penafsirannya.
Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, salah satu ayat-ayat
mutasyᾱbihat adalah huruf-huruf muqᾱtha‟ah

yang terletak di sebagian awal

surah dalam Al-Qur‟an. Sejauh ini, penafsiran terhadap huruf-huruf muqᾱtha‟ah
tersebut banyak didominasi oleh tafsῑr-tafsῑr karya ulama timur tengah seperti
Ath-Thabari (W.310 H), Ibnu Katsir (W.744 H), Jalaluddin As-Suyuthi (W.911),
dan lain-lainnya. Walaupun

demikian, dalam tafsῑr karya Ulama Nusantara

seperti Al-Azhar karya Hamka dan Al-Misbah karya M. Quraish Shihab juga
dapat kita temukan penafsirannya hanya saja mereka juga banyak mengutip dari
mufassir timur tengah semisal At-Tahabari, Ibnu Katsir, As-Suyuthi dan lainlainnya. Berbeda dengan Ibnu Arabi, mufassir yang satu ini menafsirkan hurufhuruf muqᾱtha‟ah dengan independent tanpa mengutip dari penafsir manapun
sebagimana contoh penafsirannya yang telah penulis cantumkan sebelumnya.
15

Ahmad Hatta, Tafsir Qur‟an Perkata (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 51.
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Kenyataan besarnya potensi pro-kontra dalam penafsiran huruf-huruf
muqᾱtha‟ah sebagai ayat-ayat mutasyabihat menjadikan huruf-huruf muqatha‟ah
sebagai masalah yang selalu hangat dan aktual untuk dibicarakan dalam dunia
akademik tafsῑr Al-Qur‟an. Berangkat dari hal ini, maka penulis secara pribadi
ingin meneliti bagaimana penafsiran huruf-huruf muqatha‟ah dalam al-Qur‟an
khususnya dalam tafsῑr karya ulama Nusantara yang berjudul tafsῑr Al-Ibrῑz Fi
ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz karya Bisri Musthafa Rembang. Sebelumnya
telah ada beberapa tulisan berkenaan dengan Bisri Musthafa hanya saja yang
fokus pada kajian tafsῑr tentang huruf-huruf muqᾱtha‟ah dalam tafsῑr Al-Ibrῑz Fi
ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz belum penulis temukan.
Tafsῑr Al-Ibrῑz Fi ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz ditulis oleh Bisri
Musthafa pada tahun 1960-an, di dalamnya mempunyai keunikan tersendiri.
Contohnya adalah Ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan mistis
dan Fawᾱtihu Suwar yaitu pada huruf-huruf muqᾱtha‟ah Bisri Musthafa
menggunakan istilah-istilah yang tidak biasa digunakan oleh mufassir lain. Ketika
menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 1, beliau memberikan penjelasan bahwa salah
satu pelajaran yang bisa diambil dari ayat pertama tadi adalah untuk memberikan
peringatan/instruksi kepada pendengar agar memperhatikan ayat-ayat selanjutnya.
Berikut penafsiran beliau:
Contoh penafsiran yang cendrung pada aspek budaya mistisme:
“(faidah) Ashabul kahfi pitu mau, asma-asmane kaya kang kesebut ngisor
iki: (1) Maksalmina (2) Tamlikha (3) Martunus (4) Nainus (5) Sarayulus (6)
Dzutuanus (7) Palyastatyunus, nuli asune aran ((8) Qitmir. Sakweneh ulama
kuno ana kang ngendiko; (embuh dasare) anak-anak iro wulangane asmaasmane ashabal kahfi, jalaran setengah saking khasiate; yen asma-asmane
ashabal kahfi iku ditulis lawang omah, aman saking kobong, ditulis ana ing
bondo, aman saking kemalingan, ditulis ana ing perahu, aman saking karam.
Kabeh mau bi idznillah ta‟ala karomatan li ashabul kahfi”.
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Contoh penafsiran pada huruf muqatha‟ah;

١ ۚالۤ ِّ ۤم
“Alif lᾱm mῑm”. (QS. Al-Baqarah: 1).16
KH. Bisri Musthafa menafsirkan ayat pertama pada surat ini yaitu dengan
mengatakan bahwa Alif,Lᾱm, Mῑm, sama seperti qᾱf, Nūn, Shᾱd tidak ada yang
mengetahui makdsudnya kecuali Allah SWT. dan seperti itulah pendapat dari
ulama salaf. Kemudian beliau menafsirkan kembali bahwa dengan mengakatan
bahwa temuan ulama yang mengakatan bahwa Alif, Lᾱm, Mῑm itu bahwasannya
adalah: Alif itu Allah. Lᾱm itu Lathῑf. Kemudian Mῑm itu majῑd. jadi Alif, Lᾱm,
Mῑm itu adalah sebuah pernyataan bahwa Allah itu maha lembut lagi agung.
Kemudian ulama dahulu mendapatkan sebuah temuan lagi bahwa Alif, Lᾱm, Mῑm
itu bisa dijadikan sebagai kata pengantar sebelum kita akan melakukan pidato,
untuk mengambil perhatiannya para jamᾱ‟ah. Biasanya di kejadian pada masa
duhulu apabila jamᾱ‟ah sudah pada hadir mereka akan saling berbicara antara satu
dengan yang lainnya. Kalau seperti itu maka pimpinan rapat tidak akan
didengarkan sampai akhir pidatonya. Namun apabila pimpinan rapat tadi sudah
memberikan instruksi sebelum memulai pidatonya dengan cara mengetok
mejanya dok dok dok atau dengan yang lainnya, maka biasanya jamaah akan
memperhatikan. Begitu juga dengan alif lᾱm mῑm ketika orang-orang sedang
berbicara antara satu dengan yang lainnya kemudian mereka mendengar suara
yang mereka tidak pahami maka mereka akan memperhatikannya seperti itulah
perumpamaan alif lᾱm mῑm.17
Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa dalam menafsirkan
huruf-huruf muqᾱtha‟ah setiap mufasir berbeda pendapat. Dengan alasan inilah
maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini secara lebih serius dan
mendalam khusus dalam bentuk karya ilmiah yang penulis ajukan sebagai Skripsi
16

Hatta, Tafsῑr Qur‟an Perkata, 2.
Bisri Musthafa, Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz (Kudus: Menara Kudus),
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dengan judul “PENAFSIRAN BISRI MUSTHAFA PADA HURUF-HURUF
MUQᾹTHA‟AH DALAM TAFSῙR AL-IBRῙZ FI MA‟RIFATI TAFSῙR ALQUR‟AN AL-„AZῙZ”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas,
untuk lebih fokusnya penelitian dalam skripsi ini maka penulis merumuskan
pokok permasalahan skripsi yaitu:
1. Bagaimana pandangan ulama terhadap huruf muqᾱtha‟ah dalam kajian
tafsῑr?
2. Bagaimana penafsiran huruf-huruf muqᾱtha‟ah dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI
Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz karya Bisri Musthafa?
3. Bagaimana subjektifitas penafsiran Bisri Musthafa terhadap huruf-huruf
muqᾱtha‟ah?
C. Batasan Masalah
Guna untuk memudahkan bahasan dan juga menghindari perluasan pada
karya ilmiah ini, maka penulis telah menspesifikasikan hanya akan membahas
tentang penafsiran Bisri Musthafa terhadap huruf-huruf muqatha‟ah, kemudian
pada pembahasan huruf-huruf muqatha‟ah yang memiliki redaksi yang sama,
maka penulis hanya memasukkan salah satu diantaranya kecuali ada yang berbeda
dalam segi penafsiran maka penulis akan memasukkannya kembali.
D. Tujuan Dan Signifikasi Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana penafsiran Bisri
Musthafa terhadap huruf-huruf muqatha‟ah dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati
Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan informasi
berkaitan dengan kontribusi Bisri Musthafa dalam menafsirkan Al-Qur‟an melalui
karya tafsῑrnya Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz, penulis menilai
bahwa beliau adalah sosok yang mempunyai pemikiran mendalam dalam
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memahamkan ummat manusia dalam memahami Al-Qur‟an dan lebih
menekankan aspek spiritual ketika menafsirkan Al-Qur‟an.
Secara teoritik signifikansi penelitian ini untuk memenuhi tugas akademik
dalam skripsi dan juga sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
Secara praktis penelitian ini berguna untuk:
1. Menambah wawasan penulis dalam bidang tafsir khususnya terhadap tafsῑr
Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz yang tergolong sebagai
salah satu tafsῑr nusantara.
2. Menjadi salah satu sumber informasi bagi mahasiswa atau universitas
seputar masalah penafsiran huruf-huruf muqᾱtha‟ah.
3. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Strata Satu
(S.1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana dibidang Ilmu Al-Qur‟an Dan
Tafsῑr di Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Tinjauan Kepustakaan
Kajian pustaka pada dasarnya berisi kajian literatur yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan, dan kegunaannya untuk menunjang rencana
penelitian yang akan diajukan.18 Terkait dengan penelitian ini, penulis telah
mengumpulkan beberapa kajian Pustaka karya tulis yang mengambil objek tafsῑr
Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz dan pembahasan yang hampir
sama dengan penelitian penulis, diantaranya adalah sebagai berikut.
Maulana Khudrun Nadia dalam skripsinya Nusyuz Prespektif Bisri
Musthafa Dalam Tafsῑr Al-Ibrῑz. Dalam penelitiannya dia mengatakan 1. Nusyuz
adalah meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri atau seorang suami dan
tidak memenuhi hak-hak pasangan masing-masing. 2. Bisri Musthafa memakai
kata Nusyuz dengan kejelekan atau prilaku buruk seorang suami atau seorang istri.
Solusi yang ada dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz untuk
mengatasi Nusyuz istri yaitu dengan nasehati, tidak menemani istri tidur seranjang

18

Aletmi, “Homo Seksualitas Kaum Sodom”, Disertasi (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta,
2019), 27.
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dan pukulan yang tidak melukai. Sedangkan solusi untuk Nusyuz suami adalah
perdamaian.19

dengan

Tulisan

Khudrun

Nadia

ini

membahas

tentang

ketidakpatuhannya seorang istri pada suami atau pun sebaliknya. Berbeda dengan
penelitian yang akan saya lakukan pada objek tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr AlQur‟an Al-„Azῑz, yaitu akan membahas tentang penafsiran Bisri Musthafa dalam
menafsirkan huruf-huruf muqatha‟ah.
Titin Resmiati dalam skirpsinya: Israiliyat Dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI
Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz

Karya Bisri Musthafa (Studi Analisis

Tentang Kisah Kaum 'Aad dan Kaum Tsamud). Dalam penelitian ini ia
mengatakan, bahwa maksud tujuan Bisri Musthafa mengemukakan riwayatriwayat israiliyat dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz
adalah untuk menjelaskan kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an. Terlihat jelas
ketika Bisri Musthafa menafsirkan ayat Al-Qur'an beliau memberikan keterangan
"faidah, kisah, hikayat" Disetiap ayat yang mengandung israiliyat dan
israiliyatnya tidak bertentangan dengan agama.20 Titin Resmiati dalam tulisannya,
ia mencoba menjelaskan maksud dan tujuan dari Bisri Musthafa, kenapa dalam
tafsirnya memasukkan kisah-kisah israiliyyat, yaitu agar pembaca bisa lebih
paham apa sebenarnya yang dimaksud dari ayat tersebut. Penelitian Titin Resmiati
ini menjadi refrensi tambahan bagi penulis dalam mengkaji tafsῑr Al-Ibrῑz fI
Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz. Pada penelitian yang saya lakukan agaknya
berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Titin Resmiati. Penelitian penulis lebih
tertuju pada penafsiran Bisri Musthafa pada huruf-huruf muqᾱtha‟ah.
Muhammad

Mufid Muwaffaq, dalam karyanya Orientasi

tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz

Ilmi dalam

Karya Bisri Musthafa,

Penafsiran ilmiah dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz bisa
dilihat ketika Bisri Musthafa menafsirkan surat Yunus ayat 5. dimana disana
beliau menyatakan bahwa matahari itu padang, sebuah istilah jawa yang lebih

19

Maulana Khudrun Nadia, “Nusyuz Prespektif Bisri Musthafa Dalam Tafsir Al-Ibriz”.
Skripsi (Tulung Agung: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulung Agung, 2018), 66.
20
Titin Resmiati, “Israiliyat Dalam Tafsῑr Al-Ibrῑz Karya Bisri Musthafa (Studi Analisis
Tentang Kisah Kaum 'Aad dan Kaum Tsamud”. Skripsi (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN
Sunan Gunung Djati, 2018), 57.
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tepat untuk menerjemahkan diya; cahaya yang secara alamiah dimiliki

oleh

matahari. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa bulan diciptakan dengan
memiliki cahaya terang, sebuah istilah jawa yang lebih tepat untuk
menerjemahkan nūr; cahaya yang didapatkan dari pancaran benda lain yang berdiya‟.21 Dalam penelitian ini Mufid Mufawwaq lebih cengdrung meneliti pada
kata-kata yang dipakai untuk menafsirkan ayat Al-Qur‟an yang pada masa itu juga
popular digunakan dikalangan masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang akan
penulis lakukan, penelitian ini akan lebih tertuju pada kecendrungan corak
pemikiran beliau dalam menafsirkan huruf-huruf muqᾱtha‟ah.
Khumaidi dalam jurnalnya yaitu Implementasi Dakwah Kultural Dalam
tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz Karya Bisri Musthafa, dia
mengatkan kalau dilihat dari ciri khas penafsiran di atas maka Bisri Musthafa
menerapkan

dakwah kultural. Yang berarti kegiatan

memanfaatkan budaya

dakwah dengan cara

masyarakat setempat sebagai sarana, media

dan

sasarannya, supaya bisa diterima dengan mudah dengan memanfaatkan adat,
tradisi , seni dan budaya lokal guna

menciptakan kultur baru dalam proses

menuju kehidupan Islami.22 Penelitian Khumaidi ini membahas tentang
kepandaian Bisri Musthafa dalam berdakwah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur‟an ia
sering mamanfaatkan seni budaya pada masa itu. Berbeda dengan penelitian yang
saya lakukan, di sini penulis akan lebih membahas bagaimana penafsiran beliau
terkait huruf-huruf muqᾱtha‟ah yang kebanyakan mufassir hanya menyandarkan
penafsirannya pada ulama-ulama salaf dan menggunakan ra‟yinya.
Ari Nurhayati dalam karya tulisnya Hierarki bahasa, unggah-ungguh
berbahasa dan etika sosial dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al„Azῑz

karya Bisri Musthafa. Ia mengatakan terdapat 3 hal menarik dalam

penelitian ini yaitu;
21

pertama, Hierarki bahasa serta pilihan bahasa yang

Muhammad Mufid Muwaffaq, “Orientasi ilmi dalam tafsῑr Al-Ibrῑz Karya Bisri
Musthafa”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga,
2015), 72.
22
Khumaidi, “Implementasi Dakwah Kultural Dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri
Musthafa, Jurnal An-Nida, (Semarang: Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Pasca Sarjan UIN
Wali Songo, 2018), 187.
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digunakan dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz benarbenar mencerminkan keindahan pemilihan bahasa. Kedua, unggah-ungguh
berbahsa dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz membangun
konsep sopan santun baru dalam berbahasa. Bisri Musthafa menggunakan kaidah
unggah-ungguh berbahasa dengan cerdas sehingga kesan yang dibangun
didalamnya terasa benar-benar mengalir sesuai dengan tatanan masyarakat yang
berlaku. Ketiga, Etika sosial dalam berbahasa dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati
Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz menjadi bumbu yang paling menarik dalam tafsῑr ini.
Etika sosial dalam berbahasa dalam tafsῑr ini mengajarkan bahwa berbicara sopan
saja tidak cukup bila tidak disertai dengan proses komunikasi yang baik. Secara
umum hierarki bahasa, unggah-ungguh berbahasa dan etika sosial dalam tafsῑr AlIbrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz
budaya jawa yang adiluhung (mulya).

23

sudah mencerminkan keluhuran

Pada jurnalnya Ari Nurhayati membahas

tentang tingkat kesopanan dalam berbahasa jawa, secara hierarki, bahasa Jawa
sudah mencerminkan budayanya yang mulya. Penelitian ini berbeda dengan
penelitian yang akan penulis lakukan, tapi setidaknya penelitian yang Ari
Nurhayati lakukan telah menjadi refsensi dan menambah wawasan penulis dalam
mengkaji tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz .
F. Metode Penelitian
Aspek metodologis menjadi sebuah bagian yang sangat penting dalam
setiap penelitian ilmiah. Maka dari itu sebuah penelitian dituntut untuk
menggunakan metode yang jelas dan sistematis. Dengan perangkat metodologis,
penelitian dapat fokus dan mengarahkan kepada hasil penelitian yang baik.
Adapun yang dimaksud dengan metode disini adalah cara kerja untuk memahami
objek yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan.
1. Sumber Data
a. Data primer: Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library
reseach) Dalam pengumpulan data, peneliti mendapatkan data dari
23

Ari Nurhayati, “Hierarki Bahasa Unggah-Ungguh Berbahasa dan Etika Sosial Dalam
Tafsῑ r Al-Ibriz Fi ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz”, Tesis (Yoyakarta: UIN Sunan
Kalijaga. Prodi Studi Agama dan Filsafat, 2019), 111.
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penelusuran kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dan tulisantulisan yang terkait dengan tema pembahasan. Baik yang berasal dari
sumber utama, maupun sumber pendukung Sesuai dengan tema yang
dikaji, maka sumber utama dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Ibriz
karya Bisri Musthafa..
b. Data skunder: Sedangkan yang menjadi sumber sekundernya adalah
buku-buku yang membahas tentang corak penafsiran, metode
penafsiran dan lain-lainnya. Penulis harap data ini dapat menjadi
pisau analisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif
(utuh).

2. Pengumpulan Dan Pengelolahan Data
Data diambil dari dua sumber, data primer dan data skunder. Data
primer yakni tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz, data
skunder yaitu data penunjang yang bisa digali informasinya untuk membantu
peneliti dalam proses penelitian. Penulis menggunakan karya-karya baik itu
berupa buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi maupun artikel dan literature yang
berhubungan pembahsan di atas.
3. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara menyeleksi data primer dan
data skunder, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan bahasan pokok
maupun sub-sub bahasan. Selanjutnya, hasil klasifikasi tersebut dianalisis
dengan teknik penulisan deskriptif dan memberikan penafsiran serta
kesimpulan terhadap analisis.
G. Sistematika Pembahasan
Secara keseluruhan, penulisan ini terdiri dari lima bab dengan
sistematika sebagai berikut.
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Bab I adalah pendahuluan secara umum mendeskripsikan latar belakang
penulisan dan pembatsan dalam penulisan ini, meliputi: latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tijauan
pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II menjelaskan terlebih dahulu tentang huruf muqᾱtha‟ah dalam
kajian tafsῑr. Adapun cakupannya dalam bab ini meliputi: pengertian dan
pandangan para ulama tafsῑr.
Bab III menjelaskan terlebih dahulu biografi dari pengarang kitab tafsῑr
Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz, yakni Bisri Musthafa dan tafsῑr AlIbrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑzs, adapun sub bab yang terdapat dalam
bab ini diantaranya mencakup: biografi Bisri Musthafa, pendidikan, karyakaryanya, guru dan muridnya, dan seputar tafsῑr Al-Ibrῑz, sejarah penyusunannya,
sistematika tafsῑr Al-Ibrῑz, metode dan corak tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr AlQur‟an Al-„Azῑz.
Bab IV jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah
pada bab pertama: adalah bagaimana penafsiran yang ada pada tafsῑr al-Ibrῑz,
khususnya pada huruf-huruf muqatha‟ah dalam tafsῑr Al-Ibrῑz fI Ma‟rifati Tafsῑr
Al-Qur‟an Al-„Azῑz.
Bab V adalah penutup yang merupakan bab terakhir dalam karya ilmiah
ini, kesimpulan dan saran yang direkomendasikan penulis untuk meneliti
selanjutnya dijelaskan pada bab ini.
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BAB II
FAWᾹTIHU SUWAR
(PEMBUKA-PEMBUKA SURAH)
A. Pengertian Fawᾱtihu Suwar
Menurut bahasa fawᾱtihu adalah jamak dari kata fatihah, yang berarti
pembukaan atau permulaan atau awalan. Sedangkan kata As-Suwar adalah jamak
dari kata As-Surah yaitu sekumpulan ayat-ayat Al-Qur‟an yang mempunyai
awalan dan akhiran.24 Jadi fawᾱtihu suwar adalah beberapa macam pembukaan
dari surah-surah dalam Al-Qur‟an atau beberapa macam awalan dari surah-surah
Al-Qur‟an. Al-Qur‟an yang berjumlah 144 buah surah itu dibuka dengan sepuluh
macam pembukaan. Dan tiap-tiap macam pembukaan itu mempunyai rahasia
tersendiri, hingga perlu sekali untuk dipelajari agar supaya tidak menjadikan salah
pemahaman atasnya.25
Bagi umat islam, kegiatan interpretasi terhadap Al-Qur‟an adalah menjadi
tugas yang tak kenal henti. Karena, ia merupakan usaha untuk memahami pesan
Ilahi. Namun demikian, sehebat apapun manusia, ia hanya bisa sampai pada
derajat pemahaman yang relatif, dan kebenarannya pun tidak dapat mencapai
derajat absolut. Wahyu Tuhan dipahami secara variatif dari satu waktu ke waktu
yang lain. Ini berarti kegiatan menafsirkan wahyu Tuhan telah menjadi disiplin
keilmuan yang selalu hidup seiring dengan perkembangan teori pengetahuan pada
zamannya.26
Istilah fawᾱtihu suwar ini, sering dipahami oleh orang dengan Al-Ahruf AlMuqᾱtha‟ah (huruf-huruf yang terputus-putus yang terdapat dalam dipermulaan
surah-surah Al-Qur‟an) seperti yang dijelaskan oleh Dr. Shubhi As-Shalih dalam
kitabnya Mabahits „Ulumul Qur‟an. Kerena itu perlu ditegaskan bahwa fawᾱtihu
suwar itu berbeda dengan huruf muqᾱtha‟ah, huruf muqᾱtha‟ah adalah salahsatu
bahasan yang terdapat dalam fawᾱtihu suwar. Yaitu yang terdapat dalam sepuluh
24

Juhana Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsῑr Al-Qur‟an Praktis (Yogyakarta: CV. BUDI
UTAMA, 2017), 119.
25
Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsῑr Al-Qur‟an Praktis,119.
26
M. Nur Kholis Setiawan, Al-Qur‟an Kitab Sastra Terbesar (Yogyakarta: ELSAQ,
2005), 1.
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macam pembahasan, pada 144 surah yang yang mengawali pembukaannya
dengan huruf muqᾱtha‟ah hanya ada pada 29 surah.27
Muhammad bin Alawi Al-Maliki menulis dalam bukunya Zubdatu AlItqan fî Ulūmi Al-Qur‟an bahwa Allah membuka surah-surah dalam Al-Qur‟an
dengan sepuluh bentuk pembukaan.28
1. Dengan tahmid kepada-Nya pada lima surat, dengan tabarak pada dua
surat, dan dengan tasbih pada tujuh surat.
2. Dengan huruf hija‟iyah pada 29 surat.
3. Dengan nida‟ di sepuluh surat, lima nida‟ kepada Nabi SAW, yaitu surat
Al-Ahzab, Ath-Thalaq, At-Tahrim, Al-Muzammil, Al-Muddatsir. Lima
nida‟ kepada manusia yaitu surat An-Nisa‟, Al-Maidah, Al-Hajj, AlHujarat, dan Al-Mumtahanah.
4. Dengan jumlah khabariyah, yaitu dalam surat Al-Anfal, At-Taubah, AnNahl, Al-Anbiya, Al-Mu‟minun, dan lain-lain.
5. Dengan sumpah (qasam) pada 15 surat.
6. Dengan Syarat pada tujuh surat (Al-Waqi‟ah, Al-Munafiqun, At-Takwir,
Al-Infithar, Al-Isyiqaq, Al-Zalzalah, dan An-Nashr).
7. Dengan fi‟il amar pada enam tempat (Al-Jin, Al-Alaq, Al-Kafirun, AlIkhlas, Al-falaq, dan An-Nas).
8. Dengan Istifham pada enam surat (Al-Insan, An-Naba‟, Adz-Dzariyat, AlIsnyirah, Al-Fil, Al-Ma‟un).
9. Dengan Do‟a pada tiga surat (Al-Muthaffiffin, Al-Humazah, dan AlLahab).
10. Dengan At-Ta‟lîl pada surat Al-Quraisy.29

27

Aletmi, “Pemikiran Tasawuf Ibnu Arabi Dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran
Sufistik Huruf-Huruf Muqatha‟ah Dalam Al-Qur‟an (Kritik Atas Unsur Filsafat dan Isyarat
Wahdatul Wujud Dalam Tafsῑr Ibnu Arabi) Tesis, (Jakarta: Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta, 2015), 52.
28
Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Zubdatu Al-Itqᾱn fî Ulūmi Al-Qur‟an (Beirut: Darul
Kutub Ilmiyyah, 2011), 143.
29
Aletmi, ”Pemikiran Tasawuf Ibnu Arabi”, 51.
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B. Macam-Macam Fawᾱtihu Suwar dan Hikmahnya
Macam-macam fawᾱtihu suwar itu telah diinvertarisir oleh imam AlQasthalani dalam kitabnya lathaiful isyaratain menjadi 10 macam pembahasan.
Oleh Syaikh Syihabun Abu Syamal Al-Muqaddasi (wafat 665 H), sepuluh macam
fawᾱtihu suwar yang dinadhamkan/disyairkan dalam dua bait syair sebagai
berikut:30

ُ َُ َ ْ ُ
َْ َ َ َ َْ
ْ ََْ
َ َ ْ َ ْ َّ ْ َّ
ْ
ْ
ُّ
ُ
اثنى على نف ِس ِه ستدانه ِةثتي ِت * المد ِح والسل ِب لمااسخفخح السير
ْ َ ْ ِّ ُ َّ
َ ْ َ ْ ْ ِّ
َْ
َ ِّ
َ َ ُ
َ َْ َ
َالخ َبر
َ
ْ
ْ
الند ِاء الخع ِلي ِل واللس ِم * دع ِاء خر ِف الخى ِجى اسخف ِى ِم
ِ والام ِر شر ِط
“Allah SWT, memuji kepada Dzatnya sendiri dengan tatapnya pujian, dan
bersihnya Allah SWT, (dari sifat tercela) ketika Dia membuka surah-surah
dalam Al-Qur‟an. Dan dibuka dengan amar, syarat, nida‟, ta‟lil, qasam, do‟a
dan huruf-huruf tahajji serta istifham dan jumlah khabariyah”.
Jadi fawᾱtihu suwar atau pembukaan-pembukaan dari 114 surah-surah AlQur‟an itu terdapat 10

macam, menurut Syeikh Syihabun Abu Syamal Al-

Muqaddasi. Diantaranya: pembukaan-pembukaan yang dengan pujian kepada
Allah SWT, adalah (al istiftaahu bitstsnaa‟i) terdapat dalam 14 surah pujian
kepada Allah SWT, yaitu dibagi menjadi dua macam.31
1. Menetapkan sifat-sifat terpuji (al istbᾱtu sifatil madhi) maksudnya adalah,
yang menggunakan salahsatu dari 2 lafaz untuk mengawali membukanya
yakni sebagai berikut:
a. Memakai lafal “hamdalah” yaitu permulaan surah yang dibuka dengan
lafadz Al-Hamdulillahi, yang terdapat dalam lima pembuka surah
dalam Al-Qur‟an yakni sebagai berikut:
1) Surah Al-Fatihah dengan lafal




     
  
 
 
 
  

30

Juhana Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsῑr Al-Qur‟an Praktis (Yogyakarta: CV. BUDI
UTAMA, 2017), 120.
31
Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsῑr Al-Qur‟an Praktis, 120.
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2) Surah Al-An‟am dengan lafal

  

   
  
 
  
  
 
   
 
 
   
3) Surat Al-Kahfi dengan lafal

 
  
     
 
   
  
    
  
 
  
 
   
 
   
 
    
4) Surah Al-Saba‟ dengan lafal


  
     
  
 
      
   
 
 
   
5) Surat Fathir dengan lafal

  

   
  
 
   
  
 
 
   
b. Menggunakan lafal Tabarak yaitu terletak pada dua tempat dalam AlQur‟an adalah sebagai berikut:
1) Surah Al-Furqan dengan lafal

     
2) Surah Al-Mulk dengan lafal

   
Mensucikan Allah SWT. dari sifat-sifat yang negative (tanziilu „an
shifatin nuqshaan) yang memakai lafal tasbih, dalam tujuh surah,
diantaranya:32
a) Surah Al-Isra dengan lafal

    

32

Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsῑr Al-Qur‟an Praktis, 121.
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b) Surah As-Shaffu dengan lafal

           
c) Surah Al-hadid dengan lafal

         
d) Surah At-taghabun dengan lafal

        
e) Surah Al-Hasyr dengan lafal

        
f)

Surah Al-Jum‟ah dengan lafal

           

g) Surah Al-A‟la dengan lafal

   
Pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus-putus (istiftaahu bi AlHurufi Al-Muqatha‟ati) yakni terdapat pada 29 surah berbeda dengan
menggunakan 14 huruf hijaiyah yang dikumpulkan dalam ssebuah kalimat
menjadi (nasshi hakiimun qaati‟un lahu sirri). Yakni yang terdiri dari huruf-huruf
(alif, ha, ra, sin, sha, tha, „ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, Ha, ya). Jika dihitung
dengan huruf-huruf yang berulang, maka akan berjumlah 78 huruf. Penggunaan
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huruf tersebut dalam pembukaan surah-surah Al-qur‟an disusun dalam 14
rangkaian dan terdiri menjadi 5 kelompok:33
1. Kelompok sederhana, terdiri dari 1 huruf (Al-Muwahhadah) yang ada 3
macam bentuknya dan terdapat di 3 surah yang berbeda, yakni sebagai
berikut;34
a. Surah Shad dengan lafal

    
b. Surah Qaf dengan lafal

   
c. Surah Al-Qalam dengan lafal

    
2. Kelompok yang terdiri dari dua huruf (Al-Mutsanna) yang ada empat
rangkaian dan terdapat dalam 9 surah, diantaranya adalah 35; rangkaian
huruf “ha” dan “mim” dalam 6 surah yaitu sebagai berikut: surah Al-Gafir
atau surah Al-Mu‟minun, surah As-Sajadah, surah Az-Zuhruf surah AdDukkhan, surah Al-Jatsiyah, dan surah Al-Ahqaf. Rangkaian huruf “Tha”
dan “ha” hanya dalam 1 surah yaitu surah Thaha, rangkaian huruf “Tha”
dan “Sin” hanya ada dalam 1 surah, yaitu surah An-Naml, dan rangkaian
“Ya” dan “Sin” hanya ada dalam 1 surah saja yaitu surah Yᾱsin.
3. Kelompok yang terdiri dari 3 huruf (Al-Mutsallasatu) yang ada tiga
rangkaian dan terdapat dalam 13 surah, yakni sebagai berikut: rangkaian
huruf “Alif, Lam, dan Mim” dalam 6 surah yakni sebagai berikut: surah AlBaqarah, Al-Imran, surah Al-Ankabt, surah Al-Rum, surah Luqman, dan

33

Abdul Djalal, „Ulumul Qur‟an (Surabaya: Dunia Ilmu, 2009), 173.
Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsῑr Al-Qur‟an Praktis, 124.
35
Rosihan Anwar, Ulumul Qur‟an (Bandung: pustaka Setia, 2008), 129.
34
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surah As-Sajadah. Rangkaian huruf “Alif, Lam, Ra” dalam 5 surah sebagai
berikut: surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, dan surah
Al-Hijr. Dan rangkaian huruf “Tha, Sin, dan Mim” yaitu terdapat dalam 1
surah yakni surah Al-Qashas.
4. Kelompok yang terdiri dari 4 huruf (Muraba‟ah) yang ada dua rangkaian
dan terdapat dalam 2 surah saja, yaitu: yang terdiri dari huruf “Alif, Lam,
Mim, dan Ra” yaiitu dalam surah Ar-Ra‟d, dan rangkaian yang terdiri dari
huruf Alif, Lam, Mim, dan Shad yaitu dalam surat Al-A‟araf.
5. Kelompok yang terdiri dari 5 huruf (Al-Mukhaamasatu) yang ada dua
rangkaian dan terdapat dalam dua surah, yaitu: yang terdiri dari huruf
“Kaf, Ha, Ya, „Ain, dan Shad” yakni dalam surah Maryam. Sedangkan
yang terdiri dari huruf “Ha, Mim, „Ain, Sin”, dan Qaf yaitu dalam surah
As-Syu‟ara.
Kisah yang disebutkan Baidhawi, yang juga disebutkan oleh mufassir
lainnya, juga dijadikan dasar sang pemilik ide, menurut Rasyad, Nabi SAW,
mengakui pemahaman orang-orang mengenai huruf yang terpotong-potong itu
pada permulaan beberapa awal surat, dan itu mengisyaratkan lamanya risalah
Nabi Muhammad SAW, melalui metode perhitungan huruf (kata) karena beliau
tersenyum ketika mendengar perkataan mereka, dan senyum beliau ini
menunjukkan pengakuan beliau kepada mereka.
Secara ilmiah kisah ini tidaklah akurat. Selain itu kisah ini juga tidak
diriwayatkan dngan sanad yang shahih ataupun hasan, tetapi dengan sanad dhaif
yang tidak dapat dijadikan hujjah, dan dilemahkan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir
dalam tafsῑrnya, As-Suyuti dalam Al-Darul Mantsur dan As-Saukani dalam fathul
qadir dan Ahmad Syakir dalam Takrij Tafsῑr Al-Thabari. Dengan demikian maka
gugurlah argumentasi dengannya, karena hadits dhaif tidak dapat djiadikan
sebagai sebagai hujjah menurut para ahli ilmu.36

36

Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer 2 (Jakarta: Gema Insani, 1995), 235.
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Kemudian jika cerita ini kita anggap sah, maka ia bukan nash yang
menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan tentang apa yang dikatakan orangorang yahudi mengenai perhitungan huruf dan dan kesimpulan yang mereka
peroleh dari huruf-huruf tersebut. Hal ini yang dikemukakan sendiri oleh
Baidhawi yang justru cerita yang didapatkan diambil itu dari sang penulis (Rasyad
Khalifah) untuk dijadikan alasan. Al-Baidhawi menyebutkan pendapat ini dalam
deretan pendapat-pendapat lain mengenai penafsiran huruf-huruf ini dengan
menyebutkan alasan masing-masing pendapat, dan diantara pendapat itu ada yang
berargumentasi dengan cerita tersebut, dengan asumsi bahwa Rasulullah SAW.
Mengakui asumsi mereka.
Kemudian Al-Baidhawi menyanggah pendapat-pendapat tersebut satu
persatu, dia mengatakan bahwa tersenyumnya Rasullah itu disebabkan rasa heran
terhadap kebodohan mereka, yakni mengenai penafsiran mereka dengan bahasa
Arab terhadap sesuatu yang tidak termasuk kosakata bahsa Arab, sebagaimana
diterangkan oleh Asy-Syibah hasyiyahnya (catatan kakinya) terhadap Tafsῑr AlBaidhawi.
Syeikh Syakir berkata: “sangat bagus Al-Hafizh Ibnu Katsir, beliau telah
menempatkat kebenaran pada tempatnya ketika beliau berkata dalam tafsῑrnya,
adapun orang yang menganggap bahwa ayat ini menunjukkan akan diketahuinya
waktu-waktu, dan dari sana akan saat terjadinya berbagai peristiwa, fitnah-fitnah,
dan huru-hara, makanorang tersebut telah mendakwahkan sesuatu yang tidak tepat
dan melenceng dari luar garis”.
Kemudian beliau berkata, “mengenai masalah ini terdapat ḥadits dhaif,
yang hal ini otomatis membatalkan pendapat orang yang berpegang denganya
karena mengira shahih”. Kemudian beliau menyebutkan ḥadits yang memuat
kisah tersebut dengan mengutip dari At-Thabari seraya berkata: “ḥadits ini
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bersumber dari Muhammad bin As-Saib Al-Kalbi, padahal dia adalah orang yang
tidak dapat dijadikan hujjah apa yang diriwayatkannya, bila ia sendirian”.37
Hikmah keberadaan huruf muqᾱtha‟ah yang merupakan bagian dari ayatayat mutasyabihat adalah:
1. Memperlihatkan kelemahan akal manusia dan merupakan sarana bagi
penundukan akal terhadap Allah SWT, karena kesadarannya akan
ketidak mampuan akalnya untuk mengungkap ayat-ayat mutasyabihat
tersebut.
2. Teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik

ayat mutasyabihat

karena Allah SWT, akan mencerca orang-orang yang mengotak-atik
ayat-ayat nutasyabihat dan memberikan pujian bagi orang-orang yang
mendalaminya.38
C. Huruf-Huruf Muqᾱtha’ah Dalam Kajian Tafsῑr
Allah SWT, telah memulai firman-Nya dengan berbagai macam bentuk
pembuka, Kadang Dia membuka sebagian ayat-ayat-Nya dengan bentuk pujian
seperti Al-hamdu lillah39 dan sabbaha lillah40 atauu yusabbihu lillâhi41; kadang
dalam bentuk sapaan panggilan seperti ya ayyuha al-ldzina amanû42, ya ayyuha
al-muzammil43 dan ya ayyuha an-nbiyyu44: kadang berbentuk sumpah seperti wa
an-najmi idza hawᾱ45, wa asy-syami wa duhaha46 dan seterusnya; kadang
memakai bentuk kalam syarthiyah seperti idza waqa'at al-waqi'ah47, idza asy-
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Al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer 2, 236.
Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsῑr Al-Qur‟an Praktis, 127.
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Lihat. (QS. Al-Fâtihah: 1) atau (QS. Al-Kahfi: 1).
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(QS. Al-Hasyr: 1) atau (QS. Ash-Shaf: 1).
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(QS. At-Taghâbun: 1) atau (QS. Al-Jum‟ah: 1).
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(QS. Al-Mumtahinah: 1).
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(QS Al-Muzzammil: 1).
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(QS. Asy-Syams: 1).
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(QS. Al-Wâqi'ah: 1).
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syamsu kuwwirat48, idza as-samau insyaqqat49 dan lain-lainnya; ada juga yang
dimulai dengan bentuk perintah seperti qul hu allâhu ahad,50 qul q'ûdzu51 dan
seterusnya; atau kadang dibuka dengan kalam khabariyah seperti innâ anzalnâhu
fî lailah al-qadr;52 dan ada kalanya dibuka dengan pertanyaan seperti alam tara
kaifa fa'ala rabbuka53 dan alam nasyrah laka shadrak.54
Keberadaan huruf-huruf muqᾱtha‟ah dalam Al-Qur‟an telah menjadi
pembicaraan serius di kalangan ulama sepanjang zaman dan yang selalu menjadi
misteri karena tidak yang mengetahui pasti makna dan maksud darinya. Masingmasing ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai huruf-huruf
muqᾱtha‟ah. Ada ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Qur‟an yang diawali
dengan huruf abjad tertentu, pasti didominasi oleh kata atau kalimat yang tersusun
dari huruf tersebut.55
Karena banyaknya bentuk pembukaan surat yang digunakan Al-Qur‟an,
maka penulis hanya mengambil satu di antara sekian banyak pembukaan tersebut
yang relevan dengan permasalahan ini yaitu pembuka surat yang menggunakan
huruf-huruf hija‟iyah atau yang disebut huruf-huruf muqᾱtha‟ah.
Shubhi Shalih menulis dalam bukunya Mabahits fî Ulumi Al-Qur‟an,
bahwa di antara kekhususan surat-surat Makiyah adalah huruf-huruf hija‟iyah
digunakan Allah membuka beberapa tempat dalam kitab-Nya. Dalam Al-Qur‟an
ada beberapa bentuk pembukaan dengan huruf-huruf ini, di antaranya yang mudah
ditulis terdiri dari satu huruf. Ini terdapat di tiga surat, Shad, Qaf, dan Al-Qalam
(Nuun). Dan ada juga pembukaan yang ditulis terdiri dari dua huruf, terdapat pada
48

(QS. At-Takwir: 1).
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(QS. Al-Insyiqaq: 1).
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(QS. Al-Ikhlash: 1).
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(QS. Al-Falaq: 1). dan (QS. An-Nas: 1).
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(QS Al-Qadr: 1).
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(QS. Al-Fîl: 1).
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M. Faisol, “Fenomena Huruf Muqatha‟ah Dalam Al-Qur‟an (Sebuah Prespektif
Sosiolingusistik)”, 19.
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10 surat. Tujuh diantaranya huruf-huruf sama yang dinamakan )ٌٍٞ)حﺎ
dikarenakan awal-awal surat dibuka dengan (ٌ )حyaitu dimulai dari surat 40
sampai 46, surat yang ke-42 (ٌ )حterdapat ()عطق, surat ke -20 (ٔ)ط, surat ke-27
()طص, dan surat ke-38 ()يس. Adapun surat yang pembukaannya terdiri dari tiga
huruf terdapat di 13 surat, enam di antaranya tersusun atas ٌ( اىAl-Baqarah, Ali
Imran, Al-Ankabut, Ar-rum, Luqman, As-Sajadah). Lima dengan lafazh  اىرdi
awal surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Dua surat menggunakan

ٌ ططyaitu surat ke-26 dan 28. Dua surat dibuka dengan menggunakan empat
huruf, surat Al-A‟raf ( )اىَضdan surat Ar-Ra‟ad ()اىَر. Surat Maryam adalah
surat yang satu-satunya dibuka dengan huruf muqatha‟ah terdiri dari lima huruf
(عضٖٞ)م.56
Keberadaan huruf-huruf muqatha‟ah dalam Al-Qur‟an telah menjadi
pembicaraan serius di kalangan ulama sepanjang zaman. Masing-masing ulama
memberikan penafsiran yang berbeda mengenai huruf-huruf muqatha‟ah. Ada
ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Qur‟an yang diawali dengan huruf abjad
tertentu, pasti didominasi oleh kata atau kalimat yang tersusun dari huruf tersebut.
Ulama-ulama di bidang balaghah, mereka memberikan komentar terhadap
pembukaan dengan huruf-huruf muqatha‟ah, mereka mengatakan bahwa
diawalinya dengan huruf-huruf hija‟iyyah itu untuk menarik perhatian orangorang yang berpaling dari Al-Qur‟an, huruf-huruf ini menarik pendengaran
mereka di awal pembicaraan karena ia asing dalam ucapan mereka sehari-hari. Ia
mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang disampaikan kepada mereka adalah
ayat-ayat yang jelas. Huruf-huruf ini dan yang semisalnya memperlihatkan
tentang I‟jazu Al-Qur‟an, kitab ini (Al-Qur‟an) disusun dari apa yang mereka
gunakan untuk menyusun kalam mereka sehari-hari, tetapi mereka tidak mampu
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Shubhi Shalih, Mabâhits fî Ulûmi Al-Qur‟an (Beirut: Darul Ilmi Malayin, 1977), 235.
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mendatangkan yang semisal dengannya, itulah bukti yang jelas tentang I‟jazu AlQur‟an.57 Pernyataan yang sama juga telah Allah berikan dalam fiman-Nya:

ْ
ُ
ُ
َْو ْن ك ْج ُخ ْم ف ْي َر ْيب َِِّّّما َنَّز ْل َجا َع ٰلى َع ْتد َنا َفأحُ ْيا ب ُس ْي َرة ِّم ْن ِّم ْثلهۖ َو ْاد ُع ْيا ُش َى َدا َۤءك ْم ِّمن
ِا
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
ٰ ُْ ُ ْ ه
٢٣ اّٰلل ِان كجخ ْم ص ِد ِك ْين
ِ د ْو ِن
“dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang
semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika
kamu orang-orang yang benar”. (QS. Al-Baqarah, 23)58
Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang
kebenaran Al Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua
ahli sastera dan bahasa karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW.
Al-Allamah Ibnu Katsir berkata “Huruf-huruf ini disebut di awal-awal
surat sebagai penjelasan I‟jazu Al-Qur‟an, dan makhluk tidak mampu
mendatangkan yang semisal dengannya walaupun ia tersusun dari huruf-huruf
muqᾱtha‟ah yang mereka gunakan untuk percakapan sehari-hari. Dan inilah
pendapat kebanyakan muhaqqiq”.59
Imam As-Sayuthi mengatakan bahwa dalam surat Yunus terdapat 200
lebih kata yang tersusun dari huruf “Ra”, makanya surat itu diawali dengan Alῑf
lᾱm Rᾱ.
Surat Qaf dimulai dengan huruf Qaf maka hampir semua kalimat dalam
surat Qaf mempunyai irama akhir yang menggunakan huruf Qaf. Dalam surat
tersebut diterangkan masalah Al-Qur‟an (ُ)اىقرأ, penjelasan tentang penciptaan
makhluk ()اىخيق, pengulangan kata ()اىق٘ه, secara terus menerus, kedekatan
()اىقرب, terhadap anak cucu Adam, perjumpaan (ٚ )حيقdengan dua malaikat,
penjelasan tentang malaikat pengawas (بٞ)اىرق, pelemparan ( )أىقﺎءorang durhaka
57
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ke dalam neraka, penyampaian (ً )ثقذancaman, keterangan tentang orang-orang
yang bertakwa (ِٞ)ٍخق, penjelasan tentang hati atau jiwa () القلب, keterangan
tentang umat terdahulu () القرين, penjelasan tentang manusia yang menjelajahi
(بٞ )حْقdunia, bumi yang terbelah ()حشقق, peletakan ( )أىقﺎءgunung-gunungyang
kokoh, pohon kurma yang tinggi ()ض٘ق, rezeki ( )رزقyang berlimpah, peringatan
terhadap kaum (ً٘)اىق, dan seterusnya.60
Pendapat pada sebagian kalangan ada yang memanfaatkan huruf-huruf
muqatha‟ah untuk menghasilkan tafsῑr-tafsῑr yang aneh, misalnya mereka berkata:

 حٌ عطقhuruf ẖa adalah perang Ali dan Mu‟awiyah, huruf mim wilayah Bani
Marwan, huruf „ain wilayah Bani Abbasiyah, huruf sin wilayah pengikut Abu
Sufyan, huruf qaf adalah pengikut Al-Mahdi.61
Penafsiran seperti ini jelas mengandung unsur-unsur bathiniyah, tidak ada
hubungannya antara lafazh dengan makna yang dimaksud. Bahkan peristiwa
antara Ali dengan Mua‟wiyah, Bani Abbasiyah dan Abdul Malik Bin Marwan
terjadi jauh setelah diturunkannya Al-Qur‟an.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang huruf-huruf muqatha‟ah seperti: الم
 المر المصdan lain-lain, ada tiga pendapat mengenai penafsiran huruf-huruf seperti
ini.62
1. Firman Allah الم, Allah bersumpah dengan huruf-huruf ini bahwasannya
kitab ini (Al-Qur‟an) yang diturunkan kepada Nabi saw adalah kitab yang
berasal dari sisi Allah swt. tidak ada keraguan padanya. Allah berfirman:
2. Bahwasannya ن

 الر حمadalah nama Ar-Rahman ( ) الرحمنyang terputus

secara lafazh dan bersambung secara makna.
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ِ ك ال
3. Bahwa ْكتَاب
ـ
 ال, Dia berfirman  المmaknanya Anâ Allâhu A‟lamu
َ ِـم َذل
(Saya Allah yang lebih mengetahui).
Sementara Ulama ada yang berpendapat di dalam Al-Qur‟an terdapat
bahasa yang bukan bahasa Arab, mereka memberikan contoh misalnya kata

 اىطﺎغ٘ثadalah bahasa Habasyah yang artinya peramal, kata  اىقططﺎشyang berarti
adil adalah bahasa Romawi, termasuk kata ٔ طberasal dari bahasa Habasyah yang
artinya Hai Muhammad. Dan ada juga yang berpendapat kata ٔ طberasal dari
bahasa Nibti.63
Jamaluddin Al-Qasimi menulis dalam tafsirnya tentang huruf-huruf
maqatha‟ah yang menjadi fawᾱtihu suwar, dalam hal ini ulama terbagi kepada dua
kelompok:64
1. Kelompok ulama yang mengatakan bahwa huruf-huruf muqᾱtha‟ah adalah
ilmu yang tersembunyi, rahasia yang terhijab, hanya Allah yang
mengetahui, ini termasuk hal yang mutasyabih. Kebanyakan Muhaqqiq
tidak menyukai penafsiran huruf-huruf muqatha‟ah. Mereka berkata:
“Tidak boleh memahami Kitab Allah apa yang tidak menjadi pemahaman
makhluk”
2. Kelompok ulama yang manafsirkannya, dan berbicara sesuai dengan apa
yang dikehendaki oleh keberadaan huruf-huruf tersebut. Inilah pendapat
mayoritas ulama.
Dalam hal ini, mereka terbagi lagi atas dua kelompok:
a. Kelompok yang berpendapat huruf-huruf muqᾱtha‟ah adalah nama
surat dalam Al-Qur‟an. Inilah pendapat mayoritas ulama.
b. Kelompok yang menjadikan huruf-huruf muqᾱtha‟ah ini termasuk
macam-macam ancaman dalam Al-Qur‟an, seperti orang yang
terbangun dengan pukulan tongkat bagi siapa yang menentang Al63

Jalaluddin As-Sayuthi, Al-Itqân fî Ulûmi Al-Qur‟an, 198.
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Qur‟an dan jauh dari tuntunannya. Serta mengalihkan pandangan
mereka bahwa kitab yang dibacakan kepada mereka ini adalah kalam
yang tersusun dari huruf-huruf yang mereka gunakan untuk berbicara
sehari-hari, tetapi mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal
dengannya.
Para Qurra‟ juga berbeda pendapat dalam hal membaca imalah65 hurufhuruf muqᾱtha‟ah yang menjadi fawᾱtihu suwar. Adapun  المرdan  الرdi-imalahkan
oleh Qurra‟ negeri Syam dan Kufah kecuali Hafsh, Abu Amr, dan Abu Nasyith
dari thariq Qurra‟ Iraq. Adapun  كهيعصdi-imalahkan huruf ha‟ dan ya‟ oleh Abu
Bakar dan Al-Kisa‟i, demikan pula As-Susi. Adapun  طهdi-imalahkan huruf ha‟
oleh Abu Amr, sedangkan Qurra‟ Kufah kecuali Hafsh mengimalahkan kedua
huruf tersebut (tha dan ḥa). Dan adapun  الطواسينdi imalahkan huruf tha pada kata
tersebut secara keseluruhan oleh Qurra‟ Kufah selain Hafsh.

Kata صٝ

diimalahkan huruf ya‟ oleh Syu‟bah, Rauh, dan Khalaf.66 Pembuka surat yang
disebut ٌٍٞ ح٘اdi-imalahkan huruf ha‟ oleh Qurra‟ Kufah selain Hafash, Ibnu
Dzakwan.67
Dalam hal qirᾱ‟at, Imam Abu Ja‟far membaca dengan sakt (berhenti
sejenak seukuran dua harakat tanpa nafas) pada huruf abjad

ٌٍٞ.ًال... اىف,

sedangkan imam-imam yang lain membacanya dengan tidak sakt. Ini berlaku
untuk semua huruf-huruf hija‟iyah yang terdapat pada awal surat dalam Al-
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Qur‟an. Semua imam sepuluh membaca huruf lam dan mim dengan enam harakat
karena hukumnya mad lazim.68
Pakar I‟rab Al-Qur‟an, Abu Ja‟far An-Nuhas berpendapat bahwa hurufhuruf muqᾱtha‟ah di awal surat tidak di-i‟rab karena kedudukannya sebagai huruf
yang tersusun dan termasuk jumlah yang diringkas.69 Apabila huruf-huruf
muqᾱtha‟ah di-i‟rabkan maka hilanglah makna ringkasan tersebut.70
Sedangkan di bidang tajwid, huruf-huruf muqᾱtha‟ah yang berada di awal
surat Al-Qur‟an disebut dengan mad lazim mutsaqal harfi/mad lazim harfi
mutsaqal, yaitu apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati
(sukun) asli yang di-idghamkan, dan ini terdapat pada huruf hija‟iyah yang
menjadi fawᾱtihu suwar.71 Cara membacanya dipanjangkan/dilamakan bunyi
bacaannya enam harakat. Contohnya: huruf lam pada اىَر, huruf lam pada ٌاى,
huruf sin pada ٌ طط. Khusus pada huruf  عdi surah Maryam ayat 1 dan Asy-Syura
ayat 2 termasuk mad lain boleh dibaca empat atau enam harakat.72
Ada juga yang dinamakan dengan mad lazim mukhaffaf harfi/mad lazim
harfi mukhaffaf, yaitu apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati
(sukun) asli yang tidak di-idghamkan. Dan ini juga terdapat pada huruf hija‟iyah
yang menjadi fawâtihussuwâr. Cara membacanya sama dengan mad lazim harfi
mutsaqal yaitu dipanjangkan/dilamakan bunyi bacaannya enam harakat.
Contohnya: huruf sin pada  يسdan huruf mim pada ٌاى.
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Ketika penulis masuk ke Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, pada Tahun 2016 dan pada saat itu penulis telah duduk di semester 2,
tepatnya pada mata kuliah Ilmu Qira‟at dan Tajwid, salah seorang dosen yang
bergelar Magister (S2) Kemudia sekarang beliau juga telah selesai program
Doktornya (S3). menguji bacaan Al-Qur‟an penulis. Sang dosen tersebut
membuka surat Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya. Saat membaca ayat pertama
surat Yunus ( )المpenguji bertanya: “Kenapa saudara membaca Alif-Lam-Mim?,
bukan dibaca alama. ”. Penulis tidak bisa menjawab apa-apa, hanya diam saja.
Lalu penguji itu berkata: “Dibaca Alif-Lam-Mim di sini karena yang disebut
adalah ismun (nama asli huruf) bukan musamma-nya (nama panggilan)”. Setelah
kejadian ini, penulis menjadi tahu penyebab dalam buku pelajaran IQRA‟ ditulis
disamping huruf arab ً misalnya ditulis pula bahasa indonesianya dengan
menggunakan istilah ma dan mim, huruf  كditulis ka dan kaf, huruf  شditulis sa
dan sin, dan lain-lain.73
Jika ada yang bertanya, bagaimana mereka menulis dalam mushaf

اىَر.اىر.ٌ اىsecara bersambung padahal huruf hija‟iyah terputus tidak ditemukan
bersambung sebagian ke bagian yang lainnya, karena jika ada yang berkata
kepadamu apa susunan dari kata ذٝ ز, maka kamu akan menjawab داه..ﺎءٝ..ٛزا
dengan mencatatnya secara terputus. Mengapa kamu membedakan antara susunan
huruf dengan bacaannya? maka jawabannya adalah: “Mereka menulis اىَر..اىر..ٌاى
secara bersambung dikarenakan ini bukanlah susunan untuk isim yang diketahui.
Ini hanyalah huruf-huruf yang berkumpul dan tiap-tiap huruf menghendaki suatu
makna.74
Semua penjelasan di atas memperlihatkan salah satu kemukjizatan AlQur‟an, di samping sebagai kitab hidayah ia juga berfungsi sebagai mukjizat. Hal
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ini berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang hanya bersifat hidayah.
Sementara kemukjizatannya terletak di luar dirinya.75
Menurut penulis, jika kita mengamati secara seksama letak huruf-huruf
muqatha‟ah, kita akan menemukan setelah keberadaan huruf-huruf itu selalu
diikuti dengan penyebutan Al-Kitab (Al-Qur‟an). Dari 29 surat Al-Qur‟an yang
menggunakan huruf-huruf muqᾱtha‟ah hanya 3 surat yang tidak menyebut kata
kitab sesudahnya, yaitu surat Maryam, Ar-Rum, dan Al-Qalam (Nūn). Oleh sebab
itu, ada ulama yang berpendapat ini adalah I‟jâzu Al-Qur‟an yang menantang
siapa saja yang mengingkari atau berpaling darinya agar mendatangkan satu kitab
yang semisal dengan Al-Qur‟an tetapi mereka tidak mampu mendatangkannya.
Sebagai kesimpulan pembahasan ini, huruf-huruf muqᾱtha‟ah yang
menjadi fawᾱtihu suwar telah mengundang perbedaan pendapat di kalangan
mufassir dikarenakan selain susunannya yang unik juga keberadaannya yang sulit
untuk ditafsirkan oleh kalangan Arab maupun „Ajam.
Selain itu, tidak ada satu pun ḥadits sahih yang diriwayatkan dari
Rasulullah SAW, mengenai tafsῑr huruf-huruf tersebut, bahkan sama sekali
hampir tidak ada satu ḥadits pun yang diriwayatkan dari beliau mengenai hal-hal
tersebut kecuali sedikit sekali yang dapat dijadikan pegangan.76
Barangkali inilah yang menjadi pemicu banyaknya pendapat para ulama
dan perbedaan sudut pandang di antara mereka tentang penafsiran huruf-huruf
tersebut sehingga masalahnya semakin bertambah rumit.
Walaupun demikian, keberadaan huruf-huruf ini jika dilihat dari segi
ibadah sangat diperlukan keberadaannya. Nabi bersabda dalam riwayat AtTirmizi:
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 لا أك، والحسنث ِةعش ِر أ ثا ِلىا،اّٰلل فله ِة ِه خسنث
ِ اب
ِ
ِ من كرأ خرفا ِمن ِكخ
ٌ َ ٌ َ ٌ ْ َ ٌ ََ ٌ ْ َ ٌ َ
يم خ ْرف
أ ِلف خرف ولام خرف و ِم
“Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu
kebaikan, satu kebaikan dijadikan sepuluh. Aku tidak mengatakan  المsatu
huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf”.
Hadits di atas menunjukkan huruf apa saja yang tercantum dalam AlQur‟an tetap dihitung kebaikannya walaupun kita tidak mengetahui makna haruf
tersebut. Itu juga sebabnya mengapa ayat-ayat yang menurut sementara ulama
telah dinasakh hukumnya tapi lafazh/tulisannya masih tercantum dalam AlQur‟an, ini bertujuan untuk mendapat kebaikan bagi yang membacanya dan
dinilai sebagai ibadah.
Dengan kata lain, terlepas apakah ayat itu termasuk muhkam atau
mutasyabih dari segi makna tetapi dari segi lafazh dianggap mendapat kebaikan
bagi yang membaca dan mendengarnya. Allah SWT, berfirman:

        
“dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan
perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-A‟raf:
204).77
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BAB III
AL-IBRῙZ FI MA‟RIFATI TAFSῙR
AL-QUR‟AN AL-„AZῙZ
A. Riwayat Hidup Bisri Musthafa
Sejak baru saja wafat tahun 1977 M, sudah ada keinginan untuk
menerbitkan biografi ayahanda rahimahullah ujar Musthafa Bisri (anak Bisri
Musthafa).

Beberapa kiai dari berbagai daerah mendorong untuk hal itu,

Keinginan ini bertambah kuat setelah muncul tulisan in memorian
sahabatnya, yakni KH. Saifuddin Zuhri.

oleh

78

Kemudian entah kesibukan apa saja yang membuat Musthafa Bisri tak
kunjung merealisir keinginan itu. Padahal naskah otobiografi sudah selesai sekitar
60 persen yang dulunya sudah ditulis oleh ayahanda sendiri. Saya sendiri hanya
sempat menulis ringkasan riwayat hidup ayahanda dalam bahasa Arab. Ujar putra
Bisri Musthafa, itupun atas desakan Allah yarham Syeikh Yasin Al-Fardani yang
berniat menyusun buku seri tentang ulama Indonesia.
Akhirnya kesepakatan untuk menulis bersama kakak Musthafa Bisri yaitu
M. Cholil Bisri tak berhasil mewujudkan keinginan tersebut. Kemudian
selanjutnya untuk menulis biografi tersebut diserahkan kepada M. Adib Bisri
(adik Musthafa Bisri), yang profesinya memang sebagai penulis. Namun ajal
mendahului menjemputnya. Allahummaghfirlahu warhamhu wa‟afihi wa‟fu
„anhu.
Maka bersyukurlah Musthafa Bisri ketika Kiai Zuhdi, salah seorang dari
santri Bisri Musthafa memberi kabar bahwa anaknya yang kuliah di Universitas
Indonesia akan menulis tugas akhir tentang Bisri Musthafa. Ketika skripsi itu
telah selesai ditulis, Musthafa Bisri pun meminta Huda untuk menyempurnakan
biografi dari Bisri Musthafa dan akhirnya sejak saat itu biografi tentang Bisri
Musthafa banyak diketahui oleh orang banyak, salah satunya yang telah dikutip
oleh penulis sendiri.
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Bisri Musthafa, orang mengenalnya dengan nama panggilan Mbah Bisri
Rembang, beliau tinggal di Pondok Pesantren

Raudtu Al-Thalibin Leteh

Rembang kota. Bisri Musthafa dilahirkan pada tahun 1915 M.79 bertepatan dengan
1334 H. di kampung Sawehan Gang Palen dengan nama asli Masyhadi. Nama
Bisri ia pilih sendiri setelah kembali dari menunaikan ibadah haji di kota suci
Mekah. Ia adalah putra pertama dari empat bersaudara dari pasangan H. Zaenal
Musthafa dengan istri keduanya yang bernama Hj. Khatijah. Tidak diketahui jelas
silsilah kedua orangtua Bisri Musthafa ini.80 Bisri Juga merupakan seorang ulama,
orator dan sekaligus seorang politikus, ia meninggal dunia pada hari Rabu tanggal
17 Februari 1977 M. atau 27 safar 1397 H.81
B. Riwayat Pendidikan
Bisri Musthafa yang lahir dalam lingkungan pesantren, karena memang
ayahnya seorang kiai. Sejak umur tujuh tahun, ia belajar di sekolah Jawa “Angka
Loro” di Rembang. Di sekolah ini Bisri tidak sampai selesai, karena ketika hampir
naik kelas dua ia terpaksa meninggalkan sekolah, tepatnya diajak oleh
orangtuanya menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah. Rupanya inilah masa di
mana beliau harus merasakan kesedihan mendalam, karena ketika dalam
perjalanan pulang di pelabuhan Jedah, ayahnya tercinta wafat setelah sebelumnya
menderita sakit disepanjang pelaksanaan ibadah haji.
Sepulang dari tanah suci, kemudian Bisri Musthafa melanjutkan
pendidikanya di sekolah Holland Indische School (HIS) di Rembang. Tak lama
kemudian ia dipaksa keluar oleh Kiai Cholil dengan alasan sekolah tersebut milik
Belanda dan kembali lagi ke sekolah “Angka Loro” sampai mendapatkan serifikat
dengan masa pendidikan empat tahun. Pada usia 10 tahun (tepatnya pada tahun
1925 M ), Bisri Musthafa melanjutkan pendidikannya ke pesantren Kajen,
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Rembang. Pada tahun 1930 M, Bisri Musthafa belajar di Pesantren Kasingan
(tetangga desa Pesawahan) pimpinan Kiai Cholil.7
Diusianya yang kedua puluh, Bisri Musthafa dinikahkan Kiai Cholil
dengan seorang gadis berusia 10 tahun bernama Ma‟rufah, yang tidak lain adalah
putrinya Kiai Colil sendiri. Belakangan diketahui, ternyata inilah alasan Kiai
Cholil tidak memberikan izin kepada Bisri untuk melanjutkan studi ke Pesantren
Termas yang waktu itu diasuh Kiai Dimyati. Setahun setelah menikah, Bisri
berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama dengan
beberapa anggota keluarga dari Rembang. Namun setelah pelaksaan ibadah haji,
Bisri Musthafa tidak pulang ke Tanah Air, melainkan memilih bermukim di Kota
Suci Mekah dengan tujuan di sana untuk menuntut ilmu.
C. Guru dan Muridnya
Selama berada di Kota Suci Mekah, pendidikan yang dijalani Bisri
Musthafa bersifat non-formal. Ia belajar dari satu guru ke guru lain secara
langsung dan privat. Di antara guru-gurunya terdapat ulama-ulama yang berasal
dari Indonesia yang telah lama mukim di Kota Suci Mekah. Secara keseluruhan,
guru-gurunya di Mekah adalah: (1) Shaykh Baqir, asal Yogyakarta. Kepadanya,
Bisri belajar kitab Lubb Al- Ushul, Umdat Al-Abrar, Tafsῑr Al-Kashshaf karya
Syeikh Zamaksyari. (2) Syeikh Umar Hamdan Al- Maghribî. Kepadanya, Bisri
belajar kitab hadis Shaḥih Bukhari dan Shaḥih Muslim; (3) Syeikh Ali Al-Maliki
Kepadanya Bisri belajar kitab Al-Ashbah Wa Al-Nᾱdhair dan Al-Aqwal Al-Sunan
Al-Sittah; (4) Sayyid Amin; Kepadanya, Bisri belajar kitab Ibn Aqil. (5) Shaykh
Hassan Masysyath; Kepadanya, Bisri belajar kitab Minhaj Dzaw al-Nadhar; (6)
Kepada beliau, Bisri belajar tafsir Al-Qur‟an Al-Jalalain; (7) KH. Abdullah
Muhaimin. Kepada beliau, Bisri belajar kitab Jami Al-Jawᾱmi.82
Bisri Musthofa memiliki banyak murid. Di antara murid- muridnya yang
menonjol adalah KH. Saefullah (pengasuh sebuah pesantren di Cilacap Jawa
Tengah), KH. Muhammad Anshari (Surabaya), KH. Wildan Abdul Hamid
(pengasuh sebuah pesantren di Kendal), KH. Basrul Khafi, KH. Jauhar, Drs.
Tim Penyusun, Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur‟an dan Budaya, 287.
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Umar Faruq SH, Drs. Ali Anwar (Dosen IAIN Jakarta), Drs. Fathul Qorib (Dosen
IAIN Medan), H. Rayani (Pengasuh Pesantren Al-Falah Bogor), dan lain-lain.83
D. Karir Politik dan Karya-Karyanya
Selain sebagai Kiai, Bisri Musthafa adalah juga seorang politikus handal
yang dissegani oleh semua kalangan. Sebelum NU keluar dari Masyumi Bisri
Musthafa adalah seorang aktifis Masyumi, dia keluar dari Masyumi dan berjuang,
di NU. Pada pemilu tahun 1955 Bisri Musthafa terpilih menjadi anggota
konstituate yang merupakan wakil dari partai NU. Setelah dekrit presiden
bergaung pada tahun 1959 yang membubarkan dewan konstituate dan dibentuk
dewan perwakilan rakyat sementara (MPRS), Bisri Musthafa juga ditunjuk
sebagai anggota MPRS dari kalangan ulama. Kemudian pada pemilu 1971 dia
tetap konsisten berjuang di partai NU yang selanjutnya menghantarkan dirinya
sebagai anggota MPR dari Jawa Tengah.84
Ketika pemerintahan Orde Baru menerapkan penggabungan atas partaipartai yang ada, partai NU juga dituntut untuk berafiliasi ke dalam Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Bisri Musthafa pun akhirnya bergabung di PPP
dan memperjuangkan partai tersebut. Pada saat pemilu tahun 1977 dia masuk
dalam daftar calon legislative (caleg) dari PPP dari daerah Jawa Tengah. Akan
tetapi masa kampanye hampir, tepatnya hari rabu 17 Februari 1977 (27 Shafar
1397 H) yakni menjelang waktu ashar beliau Bisri Musthfa meninggal dunia.85
Selain dari karir politiknya beliau juga telah menyisihkan waktunya untuk
menulis buku yang Jumlah tulisanya yang ditinggalkan mencapai lebih kurang 54
buah judul, meliputi: tafsῑr, hadis, aqidah, fikih, sejarah Nabi, balâghah, Nahwu,
Sharaf, kisah-kisah, Syi‟iran, Do‟a, Tuntunan Modin, Naskah Sandiwara,
Khutbah-khutbah dan lain-lain. Karya-karya tersebut dicetak oleh beberapa
perusahaan percetakan yang biasa mencetak buku- buku pelajaran santri atau kitab
kuning, diantaranya percetakan Salim Nabhan Surabaya, Progresif Surabaya,
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Toha Putera Semarang, Raja Murah Pekalongan, Al-Ma‟arif Bandung dan yang
terbanyak dicetak oleh Percetakan Menara Kudus. Karyanya yang paling
monumental adalah Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz, di samping
kitab Sulam Al-Afham. Karya-karya Bisri Musthofa yang lain adalah sebagai
berikut: Tafsῑr Surat Yᾱsῑn, Al-Iksier, Al-Azwad Al-Musthafawiyah, Al-Manzamat
Al-Baiquni, Rawihat Al-Aqwam, Durar Al-Bayan, Sullam Al-Afham li Ma‟rifat AlAdillat Al-Ahkam fî Bulugh Al- Maram, Qawa‟id Bahîyah, Tuntunan Shalat dan
Manasik Haji, Islam dan Shalat . Akhlak/Tasawuf, Washaya Al-Aba‟ lil Abna‟,
Syi‟ir Ngudi Susilo, Mitra Sejati, Qashidah Al-Ta‟liqat Al-Mufidah, Tarjamah
Sullam Al-Munawwaraq, Al- Nibrasy, Tarikh Al-Anbiya‟, Târikh Al-Awliya‟.
E. Kepribadian dan Pemikiran
Bisri Musthafa yang dikenal sebagai orator yang handal, dalam setiap
kampenyenya dia selalu dijadikan sebagai jurubicara partai, dikarenakan
kemampauannya dalam berbahasa dan penguasaan panggung yang memang sudah
diakui oleh banyak kalangan. Memang benar seperti apa yang digambarkan oleh
KH. Syaifuddin Zuhri bahwa Bisri Musthafa adalah seorang Orator, ahli pidato
yang mengutarakan hal-hal yang sebenarnya sulit menjadi gamblang, mudah
diterima oleh orang desa maupun kota, ia mampu mengolah kata perkata yang
semula membosankan menjadi mengasiykkan. Kritikan-kritikan tajam meluncur
begitu saja dengan lancar dan menyegarkan, pihak yang terkena kritik tidak marah
karena disampaikan secara sopan dan menyenangkan. Selain itu dia pun selalu
menghibur dengan humor-humornya yang selalu membuat orang-orang tertawa.86
Oleh banyak kalangan, Bisri Musthafa dinilai mempunyai pemikiran yang
cerdas dan moderat. Dia adalah ulama Sunni yang gigih memperjuangkan konsep
Ahlu Sunnah wa Jamaah. Dia juga menyerukan adanya konsep Amar Ma‟ruf
Nahi Mungkar ini disejajarkan dengan rukun Islam. Dia sering mengatakan bahwa
seandainya boleh maka rukun Islam yang lima itu ditambah dengan rukun yang
keenam yaitu Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar. Kemudian hasil dari ide-idenya itu
dituangkan dalam bentuk tulisan yang disusunya menjadi buku, kitab-kitab dan
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lain sebagainya. Untuk buku dan kitab-kitab dari buah tangan Beliau sangatlah
banyak dan akan kami sebutkan pada pembahasan selanjutnya.87
F. Sekilas Tentang Tafsir Al-Ibrῑz Fi Ma’rifati Tafsῑr Al-Qur’an Al-‘Azῑz
1. Latar Belakang Penulisan
Untuk sejarah mengapa mengapa kitab tafsir ini ditulis, Bisri Musthafa
tidak memberikan alasan secara eksplisit tentangnya. Tetapi dalam muqaddimahnya beliau mengatakan: bahwa pada dasarnya penerjemahan dan sekaligus
penulisan terhadap Al-Qur‟an telah banyak dilakukan oleh ulama di kalangan
muslim, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman Belanda, terlebih lagi oleh
bahasa Arab sendiri. Bahkan tafsῑr Al-Qur‟an yang menggunakan bahasa lokal
pun sudah banyak ditemukan misalnya seperti bahasa Jawa, Melayu dan Sunda.
Misalnya, kitab tafsir dalam bahasa jawa yan ditulis kiai Soleh Darat pada abad
ke-19 yang ber judul Faidzur Rahman (Limpahan Tuhan). Kitab yang mencapai 5
jilid besar tersebut dicetak di Singapura pada tahun 1987. Al-Muir Lima‟rifati AtTanzil, karya imam Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, tafsῑr AlIklil Fi Ma‟ani Tanzil karya KH. Misbah bin Zen Musthafa Rembang, saudara
kandung Bisri Musthafa, tafsir Nur Al-Ihsan yang ditulis oleh Muhammad Said
bin Umar Qadi Al-Qadah dengan bahasa Melayu, Adz-Dzikra Terjemah dan tafsῑr
Al-Qur‟an oleh Bakhtiar Surin.88
Salah satu alasan atau motivasi yang dijadikan landasan dalam keperangan
penting tafsῑr ini adalah upaya khidmah Kiai Bisri Mustahfa terhadap kitab suci
Al-Qur‟an. Dalam pandangannya, Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang sangat
istimewa. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang melalui perantara
malaikat jibril, merupakan sebagai petunjuk dan sekaligus juga sebagai mukjizat
keNabian. Sehingga karena sifat kemuliaannya itu, beliau mempercayai bahwa
barang siapa yang membaca Al-Qur‟an meskipu dia belum mamahami isi
daripada bacaan tersebut, dia sudah mendapat pahala disisi Allah SWT, Namun
demikian, pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur‟an merupakan sebuah
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keharusan, sebab tanpa adanya pemahaman, umat Islam tak akan mampu
berdialog dan memahami arti ayat-ayat dari Al-Qur‟an yang sebenarnya untuk
menjadi petunjuk.
Kondisi sosial keagamaan pada saat itu memang menunjukkan bahwa
umat muslim di Jawa masih kesulitan dalam memahami arti ayat-ayat Al-Qur‟an.
Oleh sebab itu Bisri Musthafa kemudian mencoba berkhidmah dan berjuang untuk
memahamkan Al-Qur‟an kepada masyaarakat. Maka, dia menuliskan terjemah AlQur‟an dan sekaligus juuga ia menuliskan tafsῑrnya yang dengan ciri khas bahasa
pesantren yaitu dengan bahasa Jawa Pegon.89
Tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz bisa dikatakan
sebagai terjemah dan juga sebagai tafsir.90 Namun jika dilihat dari konten yang
ada, Bisri Musthafa seringkali melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat-ayat
Al-Qur‟an yang dianggap penting dan perlu untuk dijelaskan. Model penafsiran
yang seperti ini yang dikemukakan secara simpel, sederhana dan mudah dipahami,
hal ini selaras dengan tujuan utama dari penulisan tafsir ini, yaitu memudahkan
pemahaman bagi pembaca yang kebanyakan masih awam dalam hal keagamaan.
Keberadaan Tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz pada
dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pengajian tafsῑr yang diselenggarakan
pada setiap hari selasa dan jum‟at. Dari pengajian itulah Tafsῑr Al-Ibrῑz Fi
Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz bermula. Diceritakan oleh KH. Cholil Bisri
(putra pertama KH. Bisri Musthafa) bahwa:
“[K]egiatan menulis yang dilakukan oleh Bisri Musthafa adalah diawali
dengan kegiatan memberi makna kitab kuning yang digunakan dalam
pesantren. Dan karena dorongan teman-teman Bisri Musthafa, maka kegiatan
memberikan makna ditingkatkan menjadi buku dan disebarkan ke pesantrenpesantren. Khusus ketika Bisri Musthafa menulis Tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati
Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz yang dianggap hasil karya yang paling besar. Bisri
Musthafa selalu dalam keadaan suci tidak berḥadats dan disertai Ibadah
puasa sunnah hari senin dan kamis. Bisri Menulis Tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati
89
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Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz kurang lebih selama empat tahun, kira-kira tahun
1957-1960 M. setiap mendapat satu juz, Biri Musthafa menganjak muridmuridnya yang dekat untuk pergi berziarah ke makam Wali Sembilan”..91
Sebelum tafsῑr ini disebarluaskan di kalangan masyarakat, Tafsῑr Al-Ibrῑz
Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz terlebih dahulu teliti dan di tashḥiḥ.
Mereka yang melakukan tashḥiḥ adalah: KH. Arwani Amin (Qudus), KH. Abu
Umar (Qudus), KH. Hisyam (Qudus) dan KH. Sya‟rani Ahmad (Qudus). Setelah
rampung ditulis dan kemudian disebarluaskan kemasyarakat dalam bentuk tiga
jilid besar yang mencakup: jilid pertama (juz 1-10), jilid dua (juz 11-20),
kemudian jilid ketiga (juz 21-30). Kemudian hitungan nomornya disambung
misalnya dari juz satu dimulai dari halaman 1 sampai 48 kemudian untuk juz
keduanya lanjut kehalam 49 dan seterusnya. untuk jumlah keseluruhan
halamannya adalah 2270 lembar.
2. Sumber dan Metode Penafsiran
Dalam penulisannya tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz
ini, Bisri Banyak mengambil dari sumber-sumber tafsῑr klasik maupun
kontemporer. Sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimahnya “[D]ene
bahan-bahanipun terjemah tafsῑr ingkang kaulo segahaken puniko, amboten sanes
inggih naming metik saking kitab-kitab tafsῑr (tafsῑr mu‟tabarah) kados Tafsῑr
Jalalain, Tafsῑr Baedhawi, Tafsῑr Khozin lan sapanuggalipun”.92
Selain kitab-kitab tafsῑr yang disebutkan dalam muqaddimahnya, Bisri
Musthafa juga sebelumnya telah membaca dan menelaah banyak kitab tafsῑr
karangan ulama-ulama hebat bahkan dia juga sering mendiskusikan dengan
murid-muridnya. Diantara kitab-kitab tafsῑr tersebut adalah kitab tafsῑr modern
Tafsῑr Al-Manar karya (muhammad abduh dan rasyid ridho). Tafsῑr fi Dailami
Al-Quran karya (jauhar Thanthawi) Mahasin At-Ta'wil karya (Al-Qasimi)
Mazaya Al-Qur'an karya (abu Su'ud).
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Kitab tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz merupakan
salah satu karangan ulama muslim yang mengedepankan aspek lokalitas dalam
penafsirannya. Hal itu tampak dari bahasa yang digunakan yaitu bahasa jawa.
Pemaknaannya pun terkesan unik karena dalam penerjemahan muallif kitab ini
menggunakan tiga langkah.
Pertama, dengan memberikan makna gundul yaitu mengartikan setiap
kosakata baik makna secara loghowi, nahwi maupun shorfi. Selain itu keunikan
kitab ini juga tampak dari cara pemaknaan yang menampakan ciri khas pesantren
seperti "utawi, iku, kelawan, ing dalem, dan sebagainya. Metode pemanasan yang
pertama ini ditulis di bawah setiap ayat sehingga dalam teori kaidah kebahasaan
penerjemahan seperti ini menunjukkan adanya ketelitian yang memberikan arti
setiap lafaz dan kedudukannya dalam susunan kalimat tersebut.
Kedua, yaitu dengan menerjemahkan ayat dan menafsirkan secara
sekaligus dengan menggunakan bahasa jawa yang diletakkan di sisi samping pada
setiap lembaran-lembaran kitab. Terjemah diawali dengan penomoran sesuai ayat
jika ke nomoran ayat terletak di akhir maka dalam penerjemahan nomor ayat
diletakkan di awal.
Ketiga, melengkapi terjemah dengan keterangan keterangan tertentu yang
berkaitan dengan ayat. Keterangan tersebut ada yang disebut dengan tanbih,
faidah, muhimmah, qishoh, dan mujarrob. Penjelasan tersebut pada dasarnya
dapat dibedakan dari aspek kontennya (isi) seperti contoh dibawah ini.


jika keterangan tersebut bersifat peringatan maka muallif menyebutnya
dengan " Tanbih" Misalnya QS Al-Kahfi: 23-24.
"(Tanbihun) molo wahyu ganti pedot limolas dino iku, perlu ne kanggo
mulang marang kanjeng Nabi Muhammad sopoyo sak ba'do ne iku, ora
kesupen moco insyaAllah. Semono ugo kito kabeh iki yen kondo-kondo iyo
ojo lali muni insyaAllah. Nanging ojo salah paham! InsyaAllah iku istitsna',
dadi mutsanna minhu-ne kudu ditutur. Umpomo ono wong ngulemi marang
sampean mengkene: mas! Benjing enjing sampeyan kulo aturi rawuh ing
griyo kulo. Yen pancen sampeyan sanggup, wangusulano! Inggih, InsyaAllah.
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Ojo nganti naming sampeyan insyaAllah (tok), luwih-luwih upomo sampeyan
sakbenere ora sanggup, dadak muni insyaAllah iku ora keno".93


Dan jika keterangan tambahan tersebut bersifat irsyad (pendidikan), baik
bentuk

amaliyah

(praktis),

mauidhoh

(nasehat),

ataupun

tamtsil

(perumpamaan), maka muallif menyebutnya dengan "faidah". Faedah
biasanya diambil dari hadis-hadis fadho'il maupun pendapat ulama salaf
contohnya akhir surah Al-Baqarah dan Al-Kahfi 45.
"(Faidah) ono hadits kang nerangaken soroso mengkene: seng sopo wonge
moco telung ayat sangke pungkasane surah Al-Baqarah iki (iyo iku wiwit:
lillahi ma fissamawati, tumeko fanshurna 'alal quomil kaafirin), setan ora wani
merek-merek omahe wong kang moco mau, sak jerone telinga wengi. Wallahu
a'alam”.94


dan ada juga keterangan menurut ferdian sangat penting untuk diungkapkan
baik tentang hal baru yang berkaitan dengan sosial keilmuan ataupun tentang
sebab nuzul dalam hal ini herdian menyebutnya dengan "Muhimmah" seperti
dalam menerangkan surat Al-Kahfi 28 dan surah Ar-Ra'd 12.
"(Muhimmun) siji dino kanjeng nabi ketemunan Uyainah Ibnu Hasin sak
kancane, golongan Wong-wong sugih. Naliko iku kanjeng Nabi nuju
dirubung dening sahabat salaman sak kancane golongan wong-wong kang
faqir, wis mesti bahe sandangane iyo ora arang salin, gandane kecut kumel,
naliko semono Uyainah mator marang kanjeng Nabi: menopo Panjenengan
mboten munek-munek mamber gandanipun tiyang-tiyang meniko. Kulo
meniko sejatinepun kepengen anderek panjenengan, nangin kaweratan, inggih
jalaran kempal kaliyan tiyan-tiyang ngaten meniko, menopo mboten prayogi
tiyang-tiyang meniko panjenengan damelaken majelis piyambak, kawulo
sedoyo panjenengan damelaken majelis piyambak?? Jalaran anane pristiwa
iki, ayat 27 iki temurun. Wallahu a'alam".95



Selain itu qisshoh (kisah) dan Hikayat, seperti dijelaskan dalam Al-Kahfi ayat
20 dan Al-Lahab yang menerangkan kisah istrinya Abu Lahab, dan sejarah
yang menceritakan tentang tahun kelahiran Nabi di surah Al-Fil.
“(Al-Qisshoh) Bojone Abu Lahab (Ummi Jamil) iki bencine marang kanjeng
Nabi nemen banget. Saking bencine nemen, nganti direwangi golek carangcarang, utowo kayu-kayu kang ono erine di gendong dewe. Siji dino, nuju
93
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deweke golek kayu, jalaran sayah leren ngasu. tali sakeng lulup bisane di
kanggo gendong kayu di kalungake neng gulune dilalah ambuh kepriye,
weruh-weruh Ummu Jamil wes mati ketek, mestine kang nekek iyo malaikat,
sopo meneh?96


Dan disisi lain muallif juga menyebut “mujarrab” keterangan ini diguakan
untuk menambahkan keterangan yang bersifat amaliyah dan berbau “mistis”,
pembahsan tambahan ini biasanya berkaitan dengan pengobatan dan lain
sebgainya, seperti QS. An-Nahl 69.
“(Mujarrob) madu yen dicampur karo peresan jahe keno kanggo tombo loro
weteng. Madu samin lan endok pitik, taker podo di adeng kaya srikaya, biso
nambah tenogo muda lan liyan-liyane maneh”.97

3. Corak dan Penafsiran Bisri Musthafa
Dalam diskursus tafsῑr, corak merupakan keniscayaan yang melekat dalam
tafsῑr. Hal tersebut memang tak bisa dihindari, sebab seorang mufassir membawa
identitas yang tak pernah lepas dari keterkaitan ruang dan dan waktu (locus dan
tempus). Dia bergaul dengan masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam perubahanperubahan sosial dan kebudayaan masyarakat perjumpaan itulah yang membentuk
horizon-horizon dan disana pula terjadi proses “ketersalingan” yaitu saling
dipengaruhi dan mempengaruhi. Sehingga kondisi sosial dan backround
keilmuan merupakan unsur utama yang membuat sebuah penafsiran menjadi
berwarna, hidup (setidaknya untuk konteks masyarakat setempat) dan berbeda
dengan penafsiran-penafsiran lain.
Dari aspek itulah penafsiran menjadi sangat unik dan penting untuk
ditelaah. Apalagi

jika identitas penafsir

berada pada dalam kutub tertentu,

semisal tradisional atau modern atau bisa juga terlibat dalam organisasi atau
politik tertentu. Seperti halnya Bisri Musthafa yang terlibat baik secara kultural,
sosial maupun politik dengan organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul
Ulama. Jelas sedikit banyak latar belakang ini mempengaruhi penafsirannya.
Keberadaan Bisri Musthafa sebagai pimpinam pesantren (kiai) juga menjadi
petunjuk bahwa dirinya termasuk kalangan “penjaga tradisi”, dan ini menjadi
96
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sebuah dinamika tersendiri dalam hubungannya konteks penafsiran. Di sisi lain,
beliau juga berhubungan dengan secara intim dengan konteks nasional yang
multicultural dan dekat dengan modernitas. Aspek-aspek inilah yang perlu
menjadi bahan tolak ukur dalam menilai corak tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr
Al-Qur‟an Al-„Azῑz.98 Menurut penulis dalam tafsῑr ini terdapat beberapa corak
tafsῑr yaitu: corak Adab Ijtima‟I, corak Mistis dan corak Ilmi.
4. Kekurangan Dan Kelebihan Tafsir Al-Ibriz Fima‟rifati Tafsir Al-Qur‟an
Al-Aziz
Tafsir Al-ibriz memiliki beberapa kekurangan diantaranya adalah: 1)
hanya bisa dipahami oleh orang yang bisa berbahasa jawa. 2) tidak memiliki
translit ke dalam bahsa Indonesia. 3) penafsirannya yang menggunakan cirikhas
metode pesantren tanpa tanda baca yang membuat orang awam kesulitan
membaca dan memahaminya.
Adapun kelebihan dari tafsir ini adalah: 1) bagi mereka yang bisa
berbahasa jawa

dan bisa membaca kitab gundul maka akan sangat mudah

memahaminya. 2) menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. 3)
penafsiran singkat dan tidak bertele-tele. 4) banyak menggunakan istilah-istilah
dalam menafsirkan untuk membantu supaya lebih mudah memahaminya.
Tafsir Al-Ibriz adalah sebuah kitab tafsir yang memiliki keunikan
tersendiri bagi mereka yang bisa memahaminya dengan baik, karena di dalamnya
terdapat kata-kata yang biasa digunakan orang-orang jawa dulu dalam
berkomunikasi sehingga bahsanya terlihat begitu sangat dekat dengan masyarakat
kerena bahasa yang diunakan untuk menafsirkan itulah bahasa yang digunkan
berintraksi pada zaman itu. Akan tetapi dalam tafsir ini jarang terlihat pendapat
yang murni dari pemikiran Bisri Musthafa sehingga tafsir ini hanya seperti
terjemahan saja.
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BAB IV
PENAFSIRAN BISRI MUSTHAFA
PADA HURUF-HURUF MUQᾹTHA‟AH
A. Penafsiran Bisri Musthafa Pada Huruf-Huruf Muqᾱtha’ah
Menafsirkan Al-Qur‟an adalah salah satu perbuatan yang sungguh mulia,
dalam menafsirkan juga membutuhkan sesuatu ijtihad yang sungguh-sungguh
apalagi ketika menafsirkan ayat-ayat yang sulit untuk dipahami. Sebagian dari
surah dalam Al-Qur‟an yang membuka awal surahnya dengan huruf-huruf
hijaiyah atau huruf-huruf yang terputus, banyak menimbulkan

perbedaan

penafsiran antara ulama ada yang mengartikan bahwa huruf tersebut tidak ada
yang mengetahui maknanya kecuali Allah SWT, sendiri kemudian ada juga
yang menafsirkan bahwa huruf itu adalah sebagai nama-nama lain dari sifat Allah
SWT, dalam penafsiran huruf-huruf muqatha‟ah ini Bisri Musthafa tidak banyak
memberikan penjelasannya, melainkan hanya di beberapa ayat-ayat saja, itupun
tidak mendalam. Berikut

penafsiran dari Bisri Musthafa dalam tafsῑr Al-Ibrῑz

Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz.
1. QS. Al-Baqarah Ayat
a. Pengantar surah Al-Baqarah
Surah ini merupakan surat kedua setelah Al-Fatihah sesuai urutan dalam
Al-Qur‟an. Bila surah ini diamati, maka ditemukan sesuatu yang ganjal terhadap
penamaan tersebut, karena Al-Qur‟an yang turun di tengah lingkungan arab yang
belum mengenal Baqarah (seekor sapi) pada masa itu.99
Penamaan surat ini dengan Baqarah menjadi sangat penting karena dalam
surah Al-Baqarah

terdapat kajian tentang hari kebangkitan yang beriman

kepadany, barang siapa yang tidak beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan
alam kubur dan hari perhitungan (hisab), makan ia akan bertingkah laku dengan
sesuka hati, tanpa dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Kehidupan ini
99
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hanya sementara dan penuh tipu daya, sedang kehidupan di akhirat kekal yaitu
kehidupan yang sebenarnya. Manhaj Allah SWT, di muka bumi ini membimbing
kita ke surga jika kita mengikutinya, dan mengantarkan ke neraka jika berpaling
darinya. Dengan demikian masalah iman adalah masalah iman seluruhnya
berpulang kepada terbinanya keimanan kepada hari bi‟tsah.
Di dalam surah Al-Baqarah termaktub ujian bagi Bani Israel. Mereka telah
melihat kebangkitan saat sedang mereka hidup di dunia, tepatnya ketika Allah
SWT, membangkitkan orang yang mati terbunuh untuk memberitahukan siapa
yang membunuhnya, lalu ia mati kembali setelah menyebutkan nama
pembunuhnya.
Dalam surah Al-Baqarah juga terdapat beberapa poin yang menunjukkan
kekuatan Islam antara lain: Al-Qur‟an adalah hikmah dan pengetahuan yang
disampaikan Allah SWT, kepada Rasul-Nya, menceritakan penciptaan manusia
pertama kalinya, Adam AS, kisah Ibrahi yang mencari Tuhan dan kisah
pembinaan Ka‟bah As-Syarif. Surah ini menjelaskan bahwa kaum yahudi adalah
musuh utama umat Islam sesuai firman Allah SWT:

ُ ْ َ َ ْ َّ َ
ْ ُ ٰ َ ْ َِّّ ً َ َ
َّ َّ َ َ َّ َ َ َ
ْ
َ الجاس عد
ۚاوة ِلل ِذدذ ا َمجيا ال َي ُى ْيد َوال ِذدذ اش َركيا
لت ِجدن اشد
ِ

“Kamu akan mendapati orang-orang yang sangat memusuhi umat islam adalah
yahudi musyrik”. (QS. Al-Maidah: 82).100
Adanya taklif imaniyah: tentang puasa, haji, minum khamar, hukum riba,
memakan harta secara bathil, perkawinan, perceraian, penyusunan dan peraturan
tentang ekonomi dalam masyarakat islam. Semua hukum taklif

ini tidak

dijelaskan Al-Qur‟an pada pada priode Makkah, karena waktu itu masyarakat
islam belum terbentuk.
b. Keutamaan surat Al-Baqarah
Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Sahih Muslim, Sunan Turmuzi, dan
Sunan Nasai disebutkan melalui hadis Suhail ibnu Abu Saleh, dari ayahnya, dari
Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda:
100
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ُ َ َْ َ
ُ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ
يرة ال َتل َر ِة لا َيدخله الش ْيطان
حه س
ِ لا تجعليا ةييحكم كتيرا فإن البيج الذي حلرأ ِف
“Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. karena
sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak
akan kemasukan setan.” At-Tarmidzi mengataakan bahwa hadits ini hasan
shahih”.101
Imam Turmuzi meriwayatkan melalui hadis Hakim ibnu Jabir hanya di
dalamnya terkandung kedha‟ifan, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah RA. yang
menceritakan bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda:

ُْ
ُْ
َُ
َ َ ْ َ ِّ ُ
ُ َ ِّ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ
ٌ
ْ
ْ
آن آيث
آن سيرة التلر ِة و ِفيىا آيث ِهي س ِيدة
ِ آي اللر
ِ ِلك ِل شي ٍء سنام وإن سنام اللر
ِ
ُ ْ
ِّالك ْر ِسي
ِ
"Segala sesuatu itu mempunyai punuk (puncak)nya tersendiri, sedangkan
punuk Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terkandung penghulu
ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu ayat Kursi".102

c. Penafsiran Bisri Musthafa pada surah Al-Baqarah Ayat 1

 
“Alif lᾱm mῑm”. (QS. Al-Baqarah: 1).103
Penafsiran Bisri Musthafa dalam tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr AlQur‟an Al-„Azῑz:

٘ ُنِٝ اّٜ٢ﺎِٞ ىِ ى- ص-ُ -᷈ ق:ﺎٝ ضُ٘رة مﺎّٜخﺎِٝٗ  مﺎٛ مݞ دا ِد٢ٌ اٗڮﺎ ُحرُٗفٍِٞ ًاىِف ال
. ضيف٢ ُعيَﺎءُٜٕٗٗ  ٍݞنٍّ٘٘٘ݞ ُڮ٘ٓ دا.ٛ٘ٝ ِڊٜى
ٰ  مجﺎبﺎهللا حعﺎٚاُٗرا اّﺎ مݞ فِرطﺎ حڮط
ٌٜ حڮطٍِٞ . ى ِطفٜ الً حڮط. هللاٜ ُن٘ حڮطِٝ اىِف اِٞٝ َُ٘ ّ فﺎٛٗٗٔ ُعيَﺎء اّﺎمݞ ُدِّٞٗٓ ضﺎ
ِّٔٞٗٓ  ٍٖﺎ ٗالش ٍٖﺎ ا ُڮ٘ݞ ؞ ضﺎٚ هللا حعﺎىٜ ُن٘ ُر ٍُس مݞ حڮطٌِٝ اٍِٞ ً اىِف الٙ دا ِد.ذٍٞ ِج
.ُٓٗٗ خﺎُ ڊاِٝ٘ ِٝٗ ُْ٘٘ݞن٘ مﺎݞڮٍِٞ ٘ ُنٌِٝ اٍِٞ ًِ اىِف الٞٝ َُ٘ ّ فﺎٛٗٗٔ اّﺎ مݞ دُِّٞعيَأ ٍﺎ
نﺎِٞ رافج ّﺎىٜ اّنٛ ٓارف ِدٜنِٞ ّﺎىْٜٞ ٍْنّٚ ٍُْ٘طﺎ اُٗفَﺎّٜﺎِٞ ٍُْ ُذٗث فرٕﺎحُّٜ٘ٓضﺎفرى
٢ْﺎُ رافج اُٗجُلَِٞڤِِٞ فِٞٝ .٢ٛٗ ا ٍُ٘ݞ ݞﺎُ داّٜﺎضﺎِٞٔ بِٞﺎضر مﺎب
ِ  ِٗٗش فذا ح٢ٗٗݞ
101
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ِٝ ُدٍٗﺎدامﺎُ مرٗ ݞُ٘ ضُ٘ارا ڊ, فذا مﺎحُ٘ݞ ُن٘هٜڮ
ِ  ال٢نﺎ ٗٗݞٞ اىٓ ٌٓ ّﺎى,٘ فِىڊاحٛبﺎّجُ٘ر
ٰ
 رىِل اى ِنخﺎبُ ال:ٕٚٗٗ داٙ ِڊٚ ال ِڮِٚ ٓضﺎٗٗضٞﺎمٞ فڊا اݞڮﺎحِٚ (ا ٓى ٌٓ) ُّ٘ىٚ حڮطِْٜݞرح
104
اىخ؞
Surah Al-Baqarah (sapi), ini adalah surah Madaniyah jumlah ayatnya
sebanyak 286. Alif lᾱm mῑm dan juga huruf-huruf yang sama sepertinya, ada yang
menafsirkan bahwa tiada satu orang pun yang mengetahui pasti apa maksud dan
tujuannya kecuali Allah SWT, Seperti itu pendapat dari ulama-ulama salaf. Para
ulama juga ada yang menemukan pendapat baru mengenai hal tersebut mereka
mengatakan bahwasanya alif itu Allah, lᾱm itu lathῑf, dan mῑm itu majῑd. jadi alif
lᾱm mῑm itu adalah rumus Allah SWT, yang maha belaskasih/lembut dan maha
agung. Kemudian para ulama menemukan kembali tentang penafsirannya,
bahwasannya yang dimaksud dengan alif lᾱm mῑm itu adalah sebuah isyarat untuk
menarik perhatian seseorang agar mereka mau mendengarkan Al-Qur‟an. Seperti
berikut ini: ketika melakukan sebuah perkumpulan dan para peserta sudah hadir
biasanya mereka sibuk berbicara dengan sesama mereka, kemudian pimpinan
rapat sebelum memulai memberikan pernyataan dengan memukul meja atau yang
sejenisnya (dok dok dok), biasa para hadirin akan segera memperhatikan.
Kemudian pimpinan rapat segera mengumumkan jika nanti sudah dimulai pidato
diharapkan semua untuk memperhatikan sampai dengan selesai, begitu juga
dengan perumpamaan alif lam mim tersebut.
2. QS. Al-A‟araf
a. Sekilas tentang surah Al-A‟araf
Al-A‟araf yang memiliki arti tempat yang tinggi, surah ini tergolong ke
dalam surah makkiyyah kecuali ayat 163 sampai dengan 170 Madaniyyah.
Berjumlah 206 ayat Turun sesudah surat Shad.105
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Dalam tafsῑr surat Al-Baqarah telah diterangkan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan makna huruf-huruf pada permulaan surat secara panjang lebar,
begitu pula mengenai perbedaan pendapat para ulama.
Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu
Waki', telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Syarik, dari Atha ibnu Saib,
dari Abu Duha. dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna Alif Lᾱm Mῑm Shᾱd,
yaitu: Akulah Allah SWT, Yang akan memutuskan (semua perkara). Hal yang
sama dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair.
b. Penafsiran Bisri Musthafa pada Surah Al-A‟araf ayat 1

 اىَض
”alif lᾱm mῑm shᾱd”. (QS. Al-A‟araf: 1).106
107

 مݞ فِرطﺎ ؞ٙ٘ٝ دٚ ُن٘؟ هللا حعﺎىِٝ اٚ افﺎ حڮط.ٌ طﺎدٍِٞ ً ٓأىِف ال:ٗ ُم٘ ُدّٚ) ٍﺎݘﺎ١(

Penafsiran Bisri Musthafa yang terdapat dalam tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati
Tafsῑr Al-qur‟an Al-„Azῑz: Pada ayat ini Bisri Musthafa tidak memberikan banyak
tanggapan, melaikan hanya Allah saja yang mengetahui apa maksudnya.
3. QS. Maryam
a. Sekilas Tentang Surah Maryam
Surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyyah, Kecuali ayat 58 dan 71
yaitu Madaniyyah, yang inti dari surah ini adalah untuk memantapkan tauhid,
mensucikan Allah SWT, dari segala yang tidak layak menetapkan kepercayaan
akan hari kebangkitan dan hari pembalasan, pembicaraan surah ini berkisar sekitar
tauhid, percaya akan adanya Allah SWT, dan keesaan-Nya, menjelaskan jalanjalan orang yang mendaptkan petunjuk dan jalan orang-orang yang sesat. Surah
ini juga menyuguhkan kisah yang aneh dan ajaib, itu adalah kisah Maryam nan
106
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suci dan kisahnya yang melahirkan Isa tanpa seorang ayah. Hikmah Allah SWT,
menentukan, bahwa mukjizat yang itu menampakkan kelahiran Isa dari seorang
ibu tanpa bapak agar tanda kekuasaan Allah SWT, terlihat di depan mata dengan
keagungan Sang Maha Esa.108
Surah ini turun sesudah surah Fathir dengan jumlah ayatnya: 98 atau 99.
Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan di dalam kitab As-Sirah-nya melalui
ḥadits Ummu Salamah. Dan Imam Ahmad meriwayatkannya melalui Ibnu Mas'ud
dalam kisah hijrah ke Abesinia dari Mekah, bahwa Ja'far ibnu Abu Talib r.a.
membacakan permulaan ayat ini kepada An-Najasyi (Negus) dan para
hulubalangnya.109
Dinamai surah Maryam karena di dalamnya bercerita tentang hamilnya
Maryam hingga melahirkan Isa AS, yang tanpa seorang bapak, dan gema dari
kehamilan itu, kemudian yang berikutnya mengiringi kelahiran Isa dari peristiwa
yang luar biasa, dan yang paling penting dari kata-katanya adalah ia sebagai
seorang anak yang masih dalam buaian.110
b. Penafsiran Bisri Musthafa pada surah Maryam ayat 1

 
“kᾱf ha ya „aῑn shᾱd”. (QS. Maryam: 1).111
112

ْ مرا
)لى (وللَا اَعلم
َ َ ݞ َللَا ُ َتعا
َ ًك
َ َ ڊَ ُٗٗٓ كٌٓٓٓعص ِك َتا ُك ْو ْن ُد ْو راٚ) افﺎ حڮط١(

Pada ayat ini Bisri Musthafa tidak memberikan banyak tanggapan,
melaikan hanya memberikan komentarnya bahwasannya Allah SWT, yang
mengetahui apa maksud dari ayat tersebut.
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4.

QS. Yunus
a. Sekilas tentang surah Yunus
Surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyyah, Kecuali ayat 40, 94, 95

dan 96 Madaniyyah, di Turunkan sesudah Surat Al-Isra dengan

jumlah

ayatnya109 atau 110.113 Dinamakan surah Yunus karena, di dalamnya terdapat
kisah Nabi Allah Yunus AS. 114
b. Penafsiran Bisri Musthafa

      
“Alif lᾱm rᾱ”. (QS. Yunus: 1).115

ْ  ِا ٌْكًِْ َك ْݞ كا َ ُت ْو ُترْ اَنا َ ِا٢ ا ٌَ ْة.صا َت َڮ َسً ڊَ اوُ و ْه الر
ݞ
َ ٌِْوىْ َك ْݞ فِر
َ لى د
َ َ ) (الر) َللَا َتعا١(
. ْ َس ِك ْݞ كِتاَبْ اَ ْلقُرْ انْ َك ْݞ اَ ْو َرى ِبٌْصا َ اَ ْو َو ْه َسببْ اَ ْو َو َهًْ َزماَن٢ ِا ٌْ ُك ْو ا ٌَ ْة, ًُِْور ْة ِا ٌْك
َ س

116

Pada ayat ini Bisri Musthafa juga tidak banyak memberikan penafsiran
dari ra‟yi-nya, penafsirannya tidak jauh beda dengan ayat sebelumnya; yakni
hanya Allah SWT, yang tahu maksud dari (Alif lam raa) itu.
5.

QS. Ar-Ra‟du
a. Sekilas tentang surah Ar-Ra‟du
Surah ini tergolong dalam surah Makkiyyah, kecuali ayat 31 dan 43, yaitu

Madaniyyah, Jumlahnya 43 ayat. Dinamakan Ar-Ra‟du karena di dalamnya
membahas tentang Guntur, kilat dan turunnya hujan dari langit. Karena hujan
adalah sumber kehidupan untuk makhluk ciptaan Allah SWT, seperti manusia,
hewan dan tumbuh-tumbuhan.117
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b. Penafsiran Bisri Musthafa pada surah Ar-Ra‟du ayat 1

 
“Alif lᾱm mῑm rᾱ”. (QS. Ar-Ra‟du: 1).118

ْ ت اَنا َ ِا
ْ َ  ِا ٌْكِىْ اٌا, ًِْݞ س ُْو َر ْة ِا ٌْك
ْ  َك ْݞ كا َ َسب ُْو٢ (المر) اٌ ْة:)١(
َ  اٌِا, ْ َس ِك ْݞ كِتاَبْ اَ ْلقُرْ ان٢ت
ْ َلى َمرا
َ  ك ْݞ َح ْق (ۑاَتا٢ݞ سِ ٌْرا (م َُحم ّْد) ِا ٌْ ُك ْو داَوُ ْه
َ َ للَا تعا
ْ َ ْالقُرْ انْ َك ْݞ ِڊىْ ُتر ُْو نا َ َكىْ دَ ٌْ َنݞ
للَا
ْ َ  َهًْ َم ُن ْوصا َ اَ ْو َرا َفڊاَ َغرْ َݘاٌا َ مناَواَ ْالقُرْ انْ ِا ٌْ ُك ْو َس ِك ْݞ َݞرْ سا َ َنى٢ ْبان َرىْ ) اَ َن ِݞ ٌْ ْݞ اَ َكٌه
119
لى؞
َ َ َتعا
Pada ayat ini Bisri Musthafa juga memberikan penafsiran yang tidak
banyak berbeda dengan penafsiran seperti ayat sebelumnya. Katanya bahwa ayatayat yang telah disebut pada surah ini adalah ayat-ayat dari Al-Qur‟an yang
diturnkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Bahwasannya itu adalah
firman Allah SWT, yang memang haq (benar adanya). Namun kebanyakan dari
manusia itu tidak percaya, bahwa Al-Qur‟an itu memang dari Allah SWT.
6.

QS. Thaha Ayat 1
a. Sekilas tentang surah Thaha
Surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyyah Kecuali ayat 20 dan 121

yaitu Madaniyyah, Turun sesudah Surat Maryam dan jumlah ayatnya adalah 135
ayat. Imamul Aimmah Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah telah
meriwayatkan di dalam Kitabu Tauhid:

َ َ َّ َّ
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ
َ
َ
"  ِإن اّٰلل كرأ " طه " و:اّٰلل صلى اّٰلل علحه وسلم
عن أ ِبي و خ
ِ  كال رسيل:ررة كال
ُ َ ُ َ َ ْ
َْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ُ ْ َ ََ َ ُ
َ
َ َ ََّ َ
ْ
َ
 طيبى ِلأم ٍث ين ِزل: فلما س ِمع ِج المل ِائكث كاليا،ام
ٍ يص " كتل أن يخلق آدم ِةأل ِف ع
َْ َ ُ
ََّ َ َ
ََ
َ
َ َ ُ َْ
َْ َ ُ َ َ
 َوطيبى ِلأل ُس ٍن حخكل ُم ِة َىذا،عل ْي ِى ْم وذا َوطيبى ِلأج َي ٍاف تح ِمل وذا
118
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“Dari Ziyad ibnu Ayyub, dari Ibrahim ibnul Munzir Al-Khuzami, telah
menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Muhajir ibnu Mismar, dari Umar
ibnu Hafs ibnuZakwan, dari Maula Al-Harqah (yakni Abdur Rahman ibnu
Ya'qub), dari Abu Hurairah yang telah mengatakan bahwa Rasulullah Saw,
pernah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT, telah membaca surat Thaha dan
surat Yasin seribu tahun sebelum Dia menciptakan Adam. Ketika para
malaikat mendengarnya, mereka mengatakan, "Beruntunglah bagi umat yang
diturunkan kepada mereka surat ini. Beruntunglah bagi hati-hati yang hafal
surat ini, dan beruntunglah bagi lisan-lisan yang membacanya”.120
ῌadits berpredikat garib, di dalam matanya terdapat nakarah (hal yang
tidak dapat diterima), dan Ibrahim ibnu Muhajir serta gurunya banyak dibicarakan
oleh ahli hadits akan ke-daif-annya.
b. Penafsiran Bisri Musthafa pada surah Thaha ayat 1

 
“Thᾱhᾱ”. (QS. Thaha: 1).121

ْ  كجا َ َبا ا,ضُ٘رة طه ِا ٌْ ُك ْو س ُْو َر ْة َمكٌ َّْة
َ  اَ ٌَ َتى كا َ ِب ٌْ ْه اَنا:١٣١ ْ لَنْ اَ ٌَ ْة ْنو َمر١٣١ ٌْة ْنو َمر
ْ ٌلى ِڊ
ْ  َنم ُْو:)١(  ؞١٣١
ْْوآ َكݞ فرْ صا َ ت َڮ َسىْ َڊوُ ْو ْه طه سا َ َوٌْن ٌْ ْه ُعلَما َ ْء َن ْفسِ ِرى
َ َ للَا َتعا
ْ َ ݞ
ْ ٌنى َن ِبىْ م َُحم ّْد = داَدِىْ ڊَ وُ ْوه طه ِا
ْكو َتݞسى
َ َ مناَواَ طه ِا ٌْ ُك ْو َس َتݞ َهىْ َس ِك ٌْ ْݞ اَسْ َما ج ُْولُ ْوكا
َهىْ َنبىْ طه ( َهىْ َن ِبىْ م َُحم َّْد)؞
Penafsiran Bisri Musthafa pada ayat ini adalah: beliau mengatakan bahwa
Allah sendiri yang telah berfirman “Thᾱhᾱ” yang menurut para ulama artinya
adalah julukan dari nama Nabi Muhammad SAW.

jadi kata Bisri Musthafa

Thᾱhᾱ itu atau “hai Nabi Thᾱhᾱ” (hai Nabi Muhammad).122
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7.

QS. Asy-Syu‟ara
a. Sekilas tentang surah As-Syu‟ara
Asy-Syu‟ara yang memiliki arti (Para Penyair), surah ke 26 dan termasuk

dalam golongan surah Makkiyyah, Kecuali ayat 197 dan 224 hingga akhir surah
tergolong dalam surah Madaniyyah. Turun sesudah surah Al-Waqi'ah dengan
jumlah 227 ayat, menurut tafsir Malik berdasarkan riwayat yang bersumber
darinya, surat ini dinamakan pula dengan surat Al-Jami'ah.123
Dinamai surah ini dengan Asy-Syu‟ara (kata jamak dari Asy-Syair yang
berarti penyair) diambil dari kata Asy-Syu‟ara yang terdapat pada ayat ke 224.
Banyak nilai-nilai yang berharga dari berbagai kisah para Nabi yang umat mereka
dipunahkan serta sebagian riwayat tiga hamba Allah SWT, yang dimuliakan yaitu
Musa, Harun dan Ibrahim.124
Thᾱ sῑn mῑm, inilah ayat-ayat Al-Kitab yang menerangkan tentang; boleh
jadi kamu akan membinasakan dirimu lantaran tidak beriman; sekira kami
kehendaki niscaya kami akan menghadirkan kepada mereka, suatu mukjizat dari
langit, sehingga mereka seketika tunduk pada hal itu. Bahwa sekali-kali tiada
diterima kepada mereka suatu peringatan baru dari tuhan yang Maha Pengasih,
melainkan mereka selalu berpaling terhadap hal tersebut, sungguh mereka telah
mendustakan maka kelak akan menimpa mereka tentang perkara-perkara yang
selalu mereka remehkan.
b. Penafsiran Bisri Musthafa pada surah Asy-Syu‟ara ayat 1

 
“Thᾱ sῑn mῑm”. (QS. Asy-Syu‟ara: 1).125
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-٢٢٢-٢٢١-١٩٢  ٍُّ٘ر٢تَّٝت مجﺎٓبﺎ ٰاٞٔ ٍنِٞ مﺎب٢٢٢  اّﺎٚح٢ جٝ ُن٘ اِٝضُ٘رة اى ُّشعرا ا
 هللا:)١(  َّت؞ِّٞ ٍذ٢ تٝ ِن٘ اِٝ اٚ ِنِٝ ا٢ ت ٍُّ٘رِٝ ٰاِٞٝ .٢٢٢-٢٢٦-٢٢٥-٢٢٤-٢٢٣
.ٌٓ ٰط ٓط
ُٓٗٗ ڊ
ٚحڮط
فرطﺎ
مݞ
٘آِٝڊ
ٚحعﺎى
Penafsiran Bisri Musthafa pada ayat ini beliau hanya mengakatakan
bahwasanya hanyan Allah SWT, sendiri yang mengetahui makna dari thᾱ sῑn mῑm
tersebut.126
8.

QS. An-Naml
a. Sekilas tentang surah An-Naml
An-Naml yang memiliki arti (Semut) surah ini tergolong dalam surah

Makkiyyah, 93 ayat atau 94 atau 95 ayat; turun sesudah surat Asy-Syu'ara, Ia
adalah surah ke 27 dalam urutan Al-Qur‟an. Dinamai dengan An-Naml yang
berarti semut, karena pada ayat 18 dan 19 terdapat terdapat perkataan An-Naml
(semut), dimana disana diceritakan bahwa raja semut memerintahkan kepada anak
buahnya agar masuk ke sarangnya masing-masing, agar tidak terlindas oleh Nabi
Sulaiman AS, dan bala tentaranya yang akan melewati tempat itu.127
b. Penafsiran Bisri Musthafa

  
“Thᾱ sῑn”. (QS. An-Naml: 1).128

ٚ٘آ مݞ فرطﺎ حڮطٝ ِڊٚهللا حعﺎى:)١( .٩٣ٔ اّﺎِٞ مﺎبٚخٝ َّت اٞ ُن٘ ضُ٘رة ٍنِٝضُ٘رة اىََّْ ِو ا
ٓ ﺎ ِمخﺎب مݞِٝݞ اىقُر ٓاُ – ىِ اٞ ض ِن٢تٝ ُن٘ ٰاِٝ ا.ص
 فرمرا مݞ حق ضݞ ِنݞٚرامِٕٞ ݞال
ٓ ڊ ُٗٗٓ ٰط
ﺎطو؞
فرمرا
ِ ب
Pada ayat ini Bisri Musthafa menafsirkan , bahwa Allah SWT, sendiri
yang berfirman “Thᾱ sῑn” itu adalah salah satu ayat dari Al-Qur‟an dan kitab yang
melahirkan satu ketetapan antara yang hak dari yang bathil.129
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9. QS. Yᾱsῑn
a. Sekilas tentang surah Yᾱsῑn
Surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyyah, 83 ayat, kecuali ayat 45
Madaniyyah. Turun sesudah Surat Jin ia adalah surah ke 36 dalam Al-Qur‟an.
Dinamai Yᾱ sῑn karena surah ini dimulai dengan dua abjad Arab Yᾱ sῑn.
Sebagaimana halnya arti tersembunyi huruf-huruf abjad Alif Lᾱm Mῑm atau Nūn
yang terletak pada permulaan beberapa surah Al-Quran, maka demikian pula arti
Yᾱ sῑn yang termasuk dalam kategori ayat mutasyaabihat.130
b. Penafsiran Bisri Musthafa

 
“Yᾱsῑn”. (QS. Yᾱsin: 1).131

كى ٌٌِنْ ُڮستِى م َُحم ّْد
َ َرا٢ ْ ا ٌَ ْةاَ َمرْ ڮا َ كاَفِرْ َم َّك ْة زماَنْ سماَنا َ فڊاَ ِۑٌاَرُّٚٗضبب حُ٘ ٍُ٘ر
ٌْنى اَناَءْ ٌَ ِت ٌْ ْم َكݞ دِي
َ  َبالِكْ مُحم َّْد اٌِ ًك ْو َسالَهْ س ُْو ِو ٌْ ِج- ِْا ٌْ ُك ْو ُد ْو ُد ْو َن ِبى لَنْ دو ُد ْو ا ُ ْو ُت ْو َسان
ْحُروف
ْ  ْبو َتا-اهو
ْ  ا ُ ْو َرى َتاه ُْو سِ َن-فُ ْوفُ ْو دٌِنٌݞ اَ ِبًْ َطالِبْ َسالَ َو َسىْ ا ُ ْو َرىْ َتاه ُْو س ُك ْولَه
ْ ٌة َكجاَبا َ ُن ْوالَ ْء سُواَ َر َنى َو ْو
ْ  دَ ادِىْ ِا ْى ُك ْو ا.َبٌصا مݘا
. ْݞ َكاَفِر
ْصا ُن ْولِسْ ءلَنْ َر
َ
َ ٌِورىْ ب
َ ُا
Pada ayat ini Bisri Musthafa menafsirkan bahwa sebab diturunkannya
ayat ini untuk menolak tudingan-tudingan orang kafir yang mengatakan bahwa
Nabi Muhammad SAW. itu bukan Nabi dan Rasul. Dan ayat ini juga sebagai
penghibur Rasulullah dan juga untuk menguatkan hatinya bahwa rasul jangan
merasa sedih hati dan susah dengan ucapan-ucapan orang kafir tersebut.
Bahwasannya Rasulullah SAW, itu nyata adanya dan Aku yang menciptakanmu.
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Bisri Musthafa, Tafsir Al-Ibriz Fi Ma‟rifati Tafsir Al-Qur‟an Al-„Aziz (Yogyakarta:
Menara Qudus ), 1252.
130
Wikipedia, “pengertian Surah
Surah Yasin”, dakses melalui alamat
https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Yasin. tanggal 09 November 2019.
131
Tim Penerjemah Al-Fatih Quran, Al-Qur‟anul Karim Tafsir perkata Tajwid kode Arab,
440.
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10. QS. Shᾱd
a. Sekilas tentang surah shᾱd
Surah Shᾱd berjumlah 88 ayat dan tergolong dalam surah makkiyyah ada

juga yang mengakatakan madaniyyah tetapi pendapatnya dha‟if. Dinamai
dengan Shᾱd karena surah ini dimulai dengan huruf Shᾱd.132
b. Penafsiran Bisri Musthafa

  
“Shᾱd”. (QS. Shad: 1).133

. صُٕٚٗٗ  ڊٚ٘آ مݞ فرطﺎ حڮطٝ ِڊٚ هللا حعﺎى:)١(
Pada ayat ini Bisri Musthafa menafsirkan bahwa hanya Allah SWT, yang
mengetahui maksud dari ayat ini.
11. QS. Al-Mu‟min
a. Sekilas tentang surah Al-Mu‟minun
Surah Al-Mu'min (orang yang beriman) adalah surah ke 40 dalam AlQur'an. Surah ini terdiri atas 85 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah.
Surah ini diturunkan setelah surah Az-Zumar dan memiliki 3 nama yaitu AlMu'min, Ghafir, dan At-Tawl.134
b. Penafsiran Bisri Musthafa

 
132

Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Tafsῑr Al-Qasimi Mahasin At-Ta‟wil (Syam:
1957), 5075.
133
Tim Penerjemah Al-Fatih Quran, Al-Qur‟anul Karim Tafsῑr perkata Tajwid kode Arab,
453.
134
Wikipedia,
“Pengertian
Surah
Al-Mu‟min”,
diakses
melalui
alamat
https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Al-Mu%27min, tanggal 10 November 2019.
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“Hᾱ mῑm”. (QS. Al-Mu‟minun: 1), 135

ٌ ڊ ُٗٗٓ حٚ٘آ مݞ فرطﺎ حڮطٝ ِڊٚ َّ٘ݞ هللا حعﺎى.)١(
Pada ayat ini Bisri Musthafa hanya memberikan penafsiran bahwa
sejatinya, hanya Allah SWT, yang mengetahui maksud dan tujuannya.136
12. QS. Qᾱf
a. Sekilas tentang surah Qaaf
Surah qᾱf adalah surah ke 50 dalam Al-Qur'an. Surah ini tergolong
surah Makkiyyah yang terdiri atas 45 ayat. Dinamakan qᾱf karena surah ini
dimulai dengan huruf qᾱf. Menurut ḥadits yang diriwayatkan Imam Muslim,
bahwa Nabi Muhammad SAW.

senang membaca surah ini pada raka'at

pertama shalat subuh, dan pada shalat hari raya.
Sedang menurut riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, bahwa
Nabi

Muhammad

SAW,

membaca

surat

ini

pada

tiap-tiap

membaca Khutbah pada shalat Jum‟at. Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa
surah qᾱf sering dibaca Nabi Muhammad SAW, di tempat-tempat umum, untuk
memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan nikmat-nikmat yang
diberikan

kepadanya,

begitu

pula

tentang

hari

berbangkit,

hari

berhisab, surga, neraka, pahala, dosa dan sebagainya. Surah ini dinamai juga AlBasiqat diambil dari perkataan Al-Basiqat yang terdapat pada ayat 10 pada surah
ini.137
b. Penafsiran Bisri Musthafa

    

135

Tim Penerjemah Al-Fatih Quran, Al-Qur‟anul Karim Tafsir perkata Tajwid kode Arab,

467.
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Bisri Musthafa, Tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz, 1669.
Wikipedia,
“Pengertian
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Qaf”,
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melalui
https://id.wikipedia.org/wiki/SurahQaf, tanggal 10 November 2019.
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alamat
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“Qᾱf demi Al-Qur‟an yang sangat mulia”. (QS. Qaf: 1).138

. قُٕٚٗٗ  ڊٚ٘آ مݞ فرطﺎ حڮطٝ ِڊٚهللا حعﺎى:)١( . ۵۴ٔ اّﺎِٞ مﺎبٚخَّٝت اٞ ُن٘ ضُ٘رة ٍنِٝضُ٘رة ق ا
Pada ayat ini Bisri Musthafa hanya memberikan penafsiran bahwa hanya
Allah SWT, yang mengetahui makna yang sesunggunya dari surah Qᾱf.
13. QS. Al-Qalam ayat 1
a. Sekilas tentang surah Al-Qalam
Surah ini tergolong dalam surah makkiyyah, kecuali pada ayat 17, 33, 48
dan 50, ia termasuk dalam surah madaniyyah dan jumlah ayatnya 52 ayat.
Menurut pendapat yang masyhur bahwasannya surah Al-Qalam ini turun sesudah
surah Al-„Alaq, dan menjadi surah kedua dalam urutan setelah surah Al-„Alaq
pertama).139

(wahyu

Surah

Al-Qalam Dinamakan

Al

Qalam‟

yang

berarti “pena” di ambil dari kata Al-Qalam yang terdapat pada ayat pertama surat
ini. Surat ini dinamai pula dengan surat Nun (huruf nun) diambil dari perkataan
‟‟Nūn‟‟ yang terdapat pada ayat 1 surat ini.140

b. Penafsiran Bisri Musthafa

     
“Nun”. (QS. Al-Qalam: 1).141

.١۱  ٍُّ٘ر٢ تٝ َّت مجﺎٓبﺎ ٰاٞٔ ٍنِٞ مﺎب. ٢۲ ٔ اّﺎِٞ مﺎبٚخٝ َّت اٞ ُن٘ ضُ٘رة ٍنِٝضُ٘رة ق ا
٘آ مݞٝ ِڊٚ هللا حعﺎى۲. ت ٍّ٘رٝݞنݞ إِٞ ۸۱ ت ٍّ٘رٝج اِٝٗ  ىِ ا٢٣ت ٍّ٘رٝݞنݞ إِٞ
142
.ُ ُٕٚٗٗ  ڊٚفرطﺎ حڮط
138

Tim Penerjemah Al-Fatih Quran, Al-Qur‟anul Karim Tafsῑr perkata Tajwid kode Arab

518.
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„Aisyah „Abdurrahman Binti Asy-Syathi‟, Al-Tafsῑr Al-Bayan Lil-Qur‟an Al-Karim
(kairo: Darul Ma‟arif, 1119), 39.
140
Wikipedia,
“Pengertian
Surah
Al-Qalam”,
diakses
melalui
alamat
https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Al-Qalam, tangggal 10 November 2019.
141
Tim Penerjemah Al-Fatih Quran, Al-Qur‟anul Karim Tafsῑr perkata Tajwid kode
Arab, 564.
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Pada ayat ini Bisri Musthafa hanya memberikan banyak penafsirannya,
melaikan bahwa hanya Allah SWT, yang mengetahui makna yang sesunggunya
dari lafaz nun tersebut.
B. Subjektivitas dan Objektivitas
Dalam studi „Ulum Al-Qur‟an, biasanya dibedakan antara tafsir dan
ta‟wil. Yang pertama terbatas pada upaya pemahaman ayat-ayat Al-Qur‟an dari
dimensi luarnya, sedangkan kedua megandaikan penelusuran yang lebih
mendalam. Wilayah kedua lebih rentan terhadap tuduhan subjektivitas yang
begitu tinggi dibandingkan yang pertama. Para ulama, termasuk Muhammad
Husain Adz-Dzahabi dalam tafsir wal mufassirun, akhirnya, mempetakan dua
kecendrungan tafsir bil ra‟yi al-Mahmudah (terpuji) dan tafsir bil ra‟yi almadzmumah (tercela). Tentu saja, tidaksemua pakar setuju dengan klasifikasi ini,
karena dianggap akan mengengkang kebebasan berfikir dan menjadikan pemeluk
agama menjadi jatuh kedalam kutatan teks. Namun, Adz-Dzahabi menarik akar
ta‟wil dekat menjadi jauh karena ada faktor-faktor subjektivitas, sehingga apa
yang disebut rasional bisa dijadikan sebagai “dalih”, karena tafsir sebenarnyajuga
adalah produk budaya dalam pengertian bahwa tafsir adalah pemahaman manusia
terhadap

teks

yang

sangat

dikondisikan

mendahuluiny:pra-konsepsi-pra-konsepsi,

latar

oleh

faktor-faktor

belakang

sosio

yang
historis,

pendidikan, idiologi-idiologi yang, disadari atau tidak, mempengaruhi tafsir.
faktor-faktor tersebutlah yang memunculkan polarisasi tafsir kepada bi arriwayah-ar-ra‟yi, dan kecenderungan-kecenderungan (ittijih). Di samping itu,
perbedaan aliran dan kecenderungan juga dikondisikan oleh perbedaan
142

Bisri Musthafa, Tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr Al-Qur‟an Al-„Azῑz, 2114.
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pemahaman bahasa yang sesungguhnya merupakan faktor internal teks. Dengan
kata lain, pemahaman manusia terhadap teks-teks Al-Qur‟an pada kadar yang
berbeda telah mengalami proses”idiologisasi” padahal, beragama mengandalkan
pemahaman mmenekan seminimal mungkin pemahaman subjektiv, karena
keinginan setiap muslim untuk menangkap pesan Tuhan. Dalam wacana filsafat
ilmu, problem subjektivitas-objektivitas merupakan diskusi yang hangat dan
berkepanjangan

yang

ditandai

dengan beberapa

aliran, tidak

mungkin

mengasumsikan suatu tafsir yang benar-benar objektiv yang steril dari
kepentingan-kepentingan.
C. Subjektivitas

Penafsiran

Bisri

Musthafa

Terhadap

Huruf-Huruf

Muqatha’ah
Subjektivitas adalah kesaksian atau tafsiran yang merupakan gambaran
hasil perasaan atau pikiran manusia. Jadi, subjektivitas adalah suatu sikap yang
memihak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan, dan dipengaruhi oleh
nilai-nilai yang melingkupinya.143
Dengan demikian, jika kita berbicara tentang subjektivitas berarti kita
masuk ke dalam ranah batin yang mempengaruhi kejiwaan manusia, kemudian
subjektivitas penafsiran Bisri Musthafa terhadap huruf-huruf muqᾱtha‟ah tidak
banyak menampilkan pendapat ra‟yi-nya yang berlebihan dalam menguraikan
makna dari huruf-huruf muqᾱtha‟ah kecuali hanya berpedoman pada pendapat
ulama salaf.
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Aletmi, ”Pemikiran Tasawuf Ibnu Arabi Dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran
Sufistik Huruf-Huruf Muqatha‟ah Dalam Al-Qur‟an (Kritik Atas Unsur Filsafat dan Isyarat
Wahdatul Wujûd Dalam Tafsir Ibnu Arabi) Tesis, (Jakarta: Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta, 2015), 141.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pandangan para ulama mengenai fawᾱtihu suwar yang fokus pada
pembahasan huruf-huruf muqatha‟ah ialah; sepakat para ulama bahwa
yang mengetahui pasti hanya Alla SWT. Selebihnya hanya mengandalkan
ra‟yinya .
2. Penafsiran Bisri Musthafa mengenai huruf-huruf muqatha‟ah dalam tafsῑr
Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr al-Qur‟an Al-„Azῑz ternyata juga sama dengan
kebanyakan para ulama lainnya seperti; ibnu katsir, Jalaluddin Al-Mahalli
dan Jalaluddin As-suyuti.
3. Subjektivitas penafsiran Bisri Musthafa dalam menafsirkan huruf-huruf
muqᾱtha‟ah ternyata tidak semuanya murni dari hasil pemikirannya
sendiri, melaikan hanya mengikuti pendapat para ulama salaf karena
ternyata tafsῑr Al-Ibrῑz Fi Ma‟rifati Tafsῑr al-Qur‟an Al-„Azῑz ini sebelum
ditulis, ternyata pengarangnya telah banyak membaca kitab-kitab tafsir
klasik.
B. Saran
Terakhir, penulis skripsi ini bukanlah seorang mufasir, maka oleh sebab
itu tidak ada hak baginya dengan penulisan skripsi ini ia telah mengemukakan
semua hal-hal yang baru. Kalaupun ada pendapat penulis yang tertera dalam karya
ilmiah ini maka hal itu merupakan bagian dari usaha penyempurnaan dan
perbaikan ke bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pembaca yang hal itu masih
membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca dan komentator yang bersifat
membangun.
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