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KoNSEP F〇十RAH DALAM A」“QUR,AN

′　*STAN7t‘lungag“ngJl・ M少or垂加窃7Tm〃r 46 7沈n錐r‘ng

The wordf妬h has a cIose relationship wi血the wordj}trah

found in the tem ‘id“lj海(feast celebratlng the end of fasting

PenOd) and in the tem zakatj海oh (tlthe m rice or money

usually paid on last day of fasting month). Htrah means imate

Character of every human being Lexically, the wordj海ah has

SeVeral meanings, namely the creation that bring about the first

existence of a thing. Rellgiously, it means monotheism or the

u正ty of God’it is that every hunan bemg naturally believes in

the oneness ofGod since he was bom.

Kata kunci: Fltrah, Perspektif AトQur’an

PendahuIuan

Pengertian Fitrah

Kata /it脇h adalah kata dalam bahasa arab yang berbentuk /紺madlnya

adalah j乙かa・ #il mudlon’nya J’吻rz4 dan bentuk masdamya J伽mn atau笹I伽n

yang memiliki arti merobek, membelch, menCIPtakan, terbit dan tunbuh.一Maka

慧霊整盈諾素謡議岩盤藍霊諾器
霊‡諾誌諾半端豊蕊葦。宣‡m嵩湯
諾(霊豊盤1n記譜t窪‡誓箪笥薯盈讐‡
menumbuhkan・4 Di dalam al Qur’an terdapat ayat-ayat yang menerangkan bahwa

AIlah adalah砂巌r (pencipta) langlt dan bu皿主Ibnu Abbas pemah berkata “saya

tidck tahu apa yang dlmaksud舟板r al Samawati sehmgga saya dldatangi dua orang

badul yang bertengkar tentang sebuah sumur. Salah satu dari keduanya berkata ana

近海rlαha maksudnya ana ‘btadaht“ha a血ya akulah yang menggalmya

(membuatnya) pertama kall・5 Fitrah juga berarti terbukanya sesuatu dan

melahirkamya’SePertl Orang yangbe心uka puasa・6 Ibnu Mandur mendefrnlSikan

fitrah sebagai b erikut.

竜十㌧当直-ふ均し

霊豊寵器誌盟㌢AIlah yang squk semula telah

Kata fitrah mempunyai hubungan arti dengan kata yang terdapat pada hari

raya fitrah dan zakat fitrah. Arti fitrah itu ialah watak hakikl dan asli dari tiap-tiap
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manusla.8　secara bahasa kata al fitrah mengandung beberapa makna yaltu

penciptaan yang menyebabkan sesuatu ada untuk pertama kallnya Secara

keagamaan maknanya adalah agama tauhid atau mengesakan Tuhan. Bahwa

manusia sQjak lahlmya telah memilikl agama bawaan secara llmlah, yaltu agama

tau血d9

Pola kata ft朋h menu叩kkan pada arti∵`keadaan atau jems perbuatan’’・ Jlka

klta uCaPkan kataJa/sah, maka kata ltu menurUukkan pada arti duduk sekall Tetapl

jika kita katakanJ話ah maka artinya adalah keadaan duduk. Berdasarkan ltu makna

kataftrah yang berkaltan dengan keadaan manusia dan hubungan keadaan tersebut

窪諾a誤認窺認諾葦露盤認諾諾
dlSebutkan secara tegas bahwa Allah SWT tldak pemah mencontoh dalam

penciptaan yang dilakukan-Nya Semua ciptaanya tldak dldahulul Oleh contoh
sebelurmya. Karena ltu PenCiptaan manusla Oleh Allah menggunakan proses fitrah

adalah suatu karya yang tldak memllkl COntOh dan tldak meniru karya yang ada

sebelunmya.。 Fltrah menurut al Asfihani adalah mewuJudkan dan mengadakan

sesuatu menurut kondlSinya yang dlPerSlaPkan untuk perbuatan tertentu Sedangkan

fitrah menurut Ibn Asyur sebagalmana yang dikutlb M. QuralyS Sylhab adalah suafu

sIStem yang diwしUud oleh Allah kepada setlap makhluk, fitrah yang khusus untuk

JenlS manuSla adalah apa yang dlCIPtakan Allah padanya yang berkaltan dengan

jasad dan akal (ruh), jad宣fitrah adalah citra awal yang ada dalam dlrl manuSla yang

慧罰詰窪霊宝謹蕊器露語欝言嵩器豊
penge血an sang penCIPta. Ayat-ayat al Qur,an ml dlhub皿gkan dengan langlt dan

bu皿Kata keりa fetha砲」uga banyak dlgunakan dalam ayaトayat lnl, langlt dan

bumしSebagal Obyk kata ke叩’Sedangkan manusla Sebagai obyek yang laln・ Tldak

ada yang dapat menemukan hakikat tentang makna fitrah yang sesungguhnya. Sebab

蕊盈議書莞蒜豊監禁罪諾宝藍
makan fitrah secara etimoIogl dan temoIogl

Kata Fitrah Dalam AトQur’an

Sebenamya secara tektual kata fitrah dlSebutkan hanya sekall yaitu dalam

surat Ruun ayat 30, akan tctapi terdapat 20 kata yang mempunyal akar yang sama.

Kata yang menggunakan bentuk madlはebanyak 9 yang terdapat pada Q S, An’am

79, QS Ruum 30, QS Huud 51, Q.S Yaslm 22, Q.s A’raf28, Q S Thoha 72, Q.S

Isra, 51, Q.S Anbiya’56, Q S Infatharat l, Q S Zuhruf 27 kata yang menggunakan

bentuk mαdlor了sebanyak 2 yang terdapat pada Q S Maryam 91, Q S Syuura 5,・

Kata yang menggunakan bentuk Islm fa’il sebanyak 7 kall yang terdapat pada Q.S

Syura ll, Q.S An’am 14, Q.S Yusuf 101, Q.S Muzammi=8, Q.S Fathlr l, QS

器:豊莞諾意諾認諾華akan bentuk masdar sebanyak 2
Katajit砲h atau kata yang memllikl akar yang sama menurut urutan turun al

Qur’an adalah (1) Q S Muzarmm=8, (2) Q.S Yas11n 22, (3) Q S Fathlr l; (4) Q.S

Maryam 91; (5) Q.S Thoha 72; (6) Q.S Isra’51, (7) Q.S Huud 51, (8) Q S Yusuf

lOl, (9) Q.S An’am 14, 79; (10)QS AuZumar46, (11)QS Syura 5. 11; (12)Q.S

Zuhruf27; (13) Q.S Ibrahim lO; (14) Q.S Anblya’57, (15) Q.S Å1 Mulk (16) QS

Infithor, l (17) Q.S Ruum. 30.
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Ayat-ayat yang Berbicara tentang Fitrah

QS ALM〃Zamm〃 Ayat I8

㍉定量も註追詰義正㊧圭子中位写和事寿、ぶ
Maka bagalmanakah kamu dapat memellhara dlrlmu jlka kamu tetap kafir

kepada hari yang me函dlkan anak-anak beruban. Langlt(pun) me函dl PeCah

belah pada hari itu karena Allah Adalah」a叶Nya ltu PaSti terlaksana (Q.S al

Muzammil 17-18)

Surat Muzamm=ergoIong surat Maklyah, yaitu surat yang turun dl Makkah

謹豊諾意豊盤窪嵩慧萩豊諾a謂
AI zamahsyari menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan sifat kata J,aun7 (harl)

yang dahsyat. Kedahsyatan itu dapat dibayangkan dengan adanya langit yang amat
besar dan kokoh mer垂di pecah belah pada hamtu (Qiyamah), bagaimana anggapan

terhadap selaln langit? Dan Juga dapat dlartlkan bahwa langit terbebam/keberatan

dengan har1 1tu Sehingga menyebabkan pecah’karena han ltu amat dahsyat dan

器警蒜諾霊‡琵露盤宝器
拘追記詣毒諸寄定如上免諭し窮み血

をもナ蔓、寸劇三三千狙う
Mereka mananyakan kepadamu tentang klamat. ・・B宣lakah teIJadlnya?,,

Katakanlah生Sesungguhnya pengetahuan tentang klanat ltu adalah pada sisi

Tuha血tldak seorangpun yang dapat merpelaskan waktu kedatangamya

Selaln Dla. Klamat ltu amat berat (huru haranya bagl makhluk) yang dl langlt

dan dl burm. Klamta ltu tldak akan datang kepadamu melainkan dengan tlba-

tlba’’ Mereka bertanya kepadamし一Seakan-akan kamu benarhoenar

mengetahulmya・ Katakanlah “Sesungguhnya pengetahunn tentang hari

kfamat itu adalah dl SISI AIlah, tetapl kebanyakan manusla tldak mengetahul

(Q・S AI A’raf; 187).

Abu Tayylb berkata sebagalmana yang dikutub al Zamahsyarl’・・seorang laki-

lakl yang berambut hltam kelam lewat bertem aku dl Sebaglan toko buku pada
Waktu sore harl, kemudlan Pagl han rambut dan JenggOtnya sudah putlh, lalu ia

berkata aku semalam bemnxpi tentang han qlyamah・ Surga dan neraka, manuSia

窪盤燕謀議karena mellhat h皿hara sepenl lfu aku sepettl

QS職場iin句,at 22

釦宣‡頭重扉雷寸きじj

葦謹豊器欝豊盈詣豊欝takanh dan yang
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咄血1豊謹謀議霊謹書講読謹諾脇qo yang
埋毒しし■トリーゼ出芽耳叫専卦享場山缶

詰裳認諾豊霊‡葦豊諾意諸u ketentuan yang

Dalam SuSunan kalimat terdapat寂的t (perpindahan bentuk) dari orang

pertama kepada orang kedua, yang berfungsi agar pendengar tidak bosan.21 Intl dan

hllm白ml adalah memberi naslhat kepada kaun dengan lemah lembut Hal im

nampak dengan bahasa yang digunakan yaitu me重hoeri nasihat orang lam dengan

cara bagalkan memben nasiha‘ kepada dirinya sendiri.22 Menurut al Zamahsari

dengan melihat akhlr ayat Wailaihi加qaαn maka kalimat ``Mengapa aku tidak

menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku’’bekedudukan sepertl kallmat ``apa

響叢叢豊霊認諾護憲
Orang lakl-1akl terSebut memiliki fitrah yang baik sehingga menerima aiakan kepada

kebenaran.用troh salimah (fitrah yang selamat) yaitu fitrah yang mempunyai

kd申mn, lurus.25 Kand皿gan ayat tersebut sebagai pemyatakan ketauhidan atau

mengesakan Tuhan yang meI函dikan dii mmusla. Menyadarkan fitrah kepada diri

謹謹叢霊宝笠慧霊嘉‡謹1霊慧諸悪
dan ahll bahasa me巾adi ayat inl Sebagai landasan pendapat yang menyatakan bahwa

霊;言霊霊軒。ah membawa potensl untuk mengetahur Tuhanya, blla telall

qS F寄atir 4yat I

毒草琉彰尋壇華中埠都塵項頭劇
釦圭尋歩揮華中童子義

Segala puji bagi Allah PencIPta langit dan bumi, Yang me重りadikan malaikat

Sebagai utusan-umsan (untuk mengurus beめagai macam urusan) yang

mempunyai sayap, maSlmg-maSing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah

menambalkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesunggulmya

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. al Faatir, 1)

Kata Fねatir adalah sinomm dengan kata脇aliq yang berartl PenCIPta, aSal

maknajかr adalahみ,aq, ya血belah, Sebagaimana fiman A11ah ……… (Langlt (pun)

me重りadl PeCah belah pada hari itu karena Allah).28 AI Auusi, menyatakan bahwa kata

伽ir memiliki persamaan arti dengan ……リa血PenCipta tanpa dl dahulul dengan

adanya sebuah contoh dan pedoman yang dapat dlgunakan sebagai acuan, hall ini

SePertl yang dlungkapakan oleh al Suyuti wa[aupun keduanya berbeda dalam

諸芸豊薯器認霊盈‡託等岩島慧器
kata f]athar adak血fyaq sehingga makna yang muncul adalah ALlah merobek/
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memecah darl ketldakadaan untuk mengeluarkan langlt dan bum.3C AI zamahsyan

menyatakan bahwa kataf活r sama a血nya dengan kata m諦ad上IDn abbas berkata

aku tldak tahu apa maknaj高男. a/ san?a"’aらSehmgga aku bertemu aengan dua orang

badul yang bertengkar masalah sumur, Sala血Satu dari keduanya berkata cI?a

falhar初a (saya yang memulalnya) 3I

Menurut Ibn Abbas dalam beberapa hadltS bahwa maknaj訪l・ adalall badとl

atau勅o/lq yaltu PenCipta 32 sasaran utama ayat lnl adalah a-akan untuk mengesakan

宝器計器豊富m慧揮認諾晋1三豊窪語意
akan berfikir atas keberadaan ha皿al yang dlSebutkan.

Q・ふMaり′am Ayat 90

1釜竜壇了ああ帝おち窮もチエで三岳

Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu’dan bum belah, dan gunung置

gunung runtuh (Q.S. Maryam, 90)

Kata /乙Ia胸pada ayat lni smOnim dengan kata abda’a dan型yada yang

a巾nya menciptakan dan mew均udkan. Kata fathara dlldlofahkan kepada dlomlr..

Subyek kata falhara adalah Allah, dan yang dimaksud dengan ”a adalah mamsia

dan semua hal yang berada di bawah dan berada di a‘as.34 Terdapa' sebut

Pertanyaan bagaimana kallmat terSebut dapat beIPengaruh tcrhadap benda mati

S印ertl bum=angit dan gunung’ dlS血terdapat dua kemungkman pertama

kemurkaan Allah kepada orang yang mengucapkan kalimat kufur menyebabkan

hampir Allah menguncang langlt・ bu正dan gunung・ Kedua menganggap hal yang

霊鑑詰欝霊叢警駕置
Ayat血memllikl m皿aSabah dengan ayat 88 yaltu uCaPan Orang-Orang kafir

bahwa A11ah mempunyai anak’kalimat tersebut merupakan sesuatu yang besar dan

慧詳記雷雲蒜豊霊蒜諾菩提葦器警崇:
dan dua ayat sebelumya adalah menolak kemusynkan.

‡葦等世塵糸車二舶函雰埴
鬱七誼了夢e幸

Mereka berkata・召ka血sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada

bukti-bukti yang nyata (mukJizat), yang telah datang kepada karnl dan

danpada Tuhan yang telah mencIPtakan kanri; maka putuskanlah apa yang

hendak kamu putuskan Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan

Pada kehldupan dl dunia ini sap (Q.S. Thaha, 72).

Kata fyharana dalam kalmat lm memlllki a血mencIPtakan atau sama

dengan arti kata khalaqona. Subyek kata j勃arana adalah Allah sedang obyeknya
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霊豊藍詳霊荒事莞窪器器露盤蒜
qosam (kalimat sunpah) ayat 72 mi merupakan JaWaban tukang sihir atas ancaman

fir,aun Pada ayat 71 d蒔laskan bahwa fir’aun sangat marah mellhat tukang sihlr

藍誤k#a a.S.・ Se血ngga Flr’aun mengancam akan menylksa dan

Ayat yang ke 72 memliki pertalian (munasabah) dengan ayat sebelumnya,

ayat 7l me可elaskan kemurkaan fir’aun kepada tukang sihir sebab mereka imam

kepada Nabl Musa, kemarahan fir,aun tampak dari ucapamya yang bemPa anCaman

yaltu akan memotong tangan dan kakl tukang sihir lalui disalib di atas pohon kuma’

akan tetapi ancaman model ini tidak mengoyahkan keimanan tukang slhir言ustru

mereka tukang sihir meminta fir,aun untuk berbuat sesuka hatinya.

Ikrimah mengatakan sebagalmana yang dlkutlb al Qurtubi, ketlka tukang sihir

fir,aun merasa kalah dengan muk〕1Zat Nabl Musa, mereka langsung suJud, dan

dalam slg恒d mereka, A11ah memperllhatkan surga sebagai tempat mereka, Sehingga

tukang sihir mengatakan “kam tldak akan memillh dan mengutamakarmu (Flr’a皿),

kami akan tetap menglkuti petu垂vk serta lman terhadap apa yang di bawa Musa41・

慧諾意詳豊聖霊謹Dua dlantara mereka berasal

のぶ応手a’句7at 5I

尋諸揮。項と喧言も坊も㍍」芸毒草正す

⑳夢二長J葦あぶ二巌轟項寿宣
Atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut

plkiraImu.在Maka mereka akan bertanya:高Siapa yang akan menghidupkan

kami kembali?,, Katakanlah : “Yang telah menciptakan kamu pada kall yang

pertama.・, Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu

dan berkata: ``Kapan itu (akan te亘adi)?’’Katakanlah: “Mudah-mudahan waktu

berbangkir ltu dekat” (Q.S Isra’, 50 - 51)

Katajむha朋dalam ayat ini menrillkl PerSamaan makna dengan kata kholaqo

yai調menciptakan. Ya血Allah yang menciptakan kamu semua dnegan tanpa ada

matenal sebelurmya.43 Muhamnad All AI Sabuni, menyatakan bahwa kalimat ‘君

主予算予寅ini merupakan JaWaban dari pertanyaan orang-Orang kafir ‘`siapa yang

mengembalikan kam　山dup setelah matl,, katakan kepada mereka　``yang

mengembalikan hidup kaliam adalah Dzat yang maha kuasa lagl maha agung yang

telah menciptakan dan mewujudkan kalian pertama kali.44 sedang al Thaban

meI串laskan bahwa fztham memlllkl PerSamaan dengan　肋tolaqo berarti

m。n。iptakan, kemudian kalmat完言う中寿捗,j’J* maksndnya adalah Allah

akan mengemballkan kalian sebagaimana kallan Sebelun me重りadi batu atau besi

seorang manusla hidup yaitu yang mencIPtakan kallan SeOrang manuSia pertama kali

tanpa bahan aPaPun. Ayat mi me可elaskan pengmgkaran orang kafir terhadap hari

kebangkitan JaSad setelah matl. Menurut mereka (orang kafir) tldak mmgkin tubuh



仙I伯的S方u伽n,焔nsep H煽h da/am a/-Our勧　129

yang telah hancur tinggal tulang血Iangnya s叩akan hidup kembali, Pengingkaran

mereka oleh A11ah d担wab `缶ngankan hanya tulang andalkata orang-Orang kafir itu

誌‡豊富豊等器器署bang血tkan dan menghidupkan kemball・
Terdapat mnasabah antara ayat ini dengan ayat ke 49, ayat yang 49

merupakan ucapan orang kafir yaltu負blla kita telah meruadl tulang dan debu, SlaPa

yang akan mampu mengembalikan hldup lag宣” maka Allah melalui Rasul-Nya

berfiman yang akan mengembalikan adalah Dzat yang mencIPtakan kalian pertama

Ibn Jarir berkata sebagaimana yang dikutlb Ibn Katsir ‘・ketika hari qlyamah

nantl matl didatangkan・ la berbentuk sepertl kambmg yang memillkl tanduk besar

dan bercanang’kend則mati itu ditempatkan antara surga dan neraka, Penghuni

Surga dltanya apakah kallan mengetahui apa ihi, mereka, meIgivab kam

mengetahul’Penghuni nerakapun ditanya sebagaimana pertanyaan penghun surga,

lalu mati yang digambarkan seperti kambmg itu di sembel裏h, malaikatpun berkata

Wahai penghuni surga dan neraka kalian akan kekal didalamya. Yang dlmaksud

kallmat *串セ高手vang menciptakan k。1,an P。dahal s。b。Ium,。 kali。n

tidka berwujud sesuatu yang bisa sebut dan seperti fiman Allah Q.S Ruum 27.

重し尋完売宣まあ叫長房寿
Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari pemulaan, kemudi。n

業話語監蕊護‡討)nya kemba埴n menghldupkan ken皿l血
Ayat in merupakan penolakan Allah melalui rasul-Nya terhadap orang-Orang

kafir yang ingkar dengan adanya hari pembangkitan manusia kembali dari kubur

Setelah qlyamah datang. Mereka orang kafir mencema masalah kelmanan hanya

dengan akalnya. Padahal hal tersebut bukan lagl Wilayah akal akan tetapi kelmanan

merupakan pekeIj aan hati.

包ふH肋dAyai 51

㊧捗壷窃扉卵壬母音夢細事寅
Hal kaumku, aku tldak memnta upah kepadamu bagi serun血iri. Upahku

tldak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku Maka tidaklah kamu

memikirkan(nya)?’’(Q.S. Huud, 5 1 )

Kata fztharani memliki persamaan dengan kalimat khalaqani yang artinya

dzat yang telah menciptakanku Silah lSim mausul berupa kata fathara yang

霊晋t器豊島績霊宝罫磐藍霊藍
Nabl huud a.s yang tulus ikhias dalam menyampalkan risalah A11ah tanpa pamh, ia

beかang hanya mengharap pahala dan Allah yang menciptakamya. Dicentakan

bahwa kaun ad tertlmpa musibah berupa kemarau selama tiga tahun sehingga

mereka hamplr mati se肌a kemudian Nabl Huud mengaJak umatnya agar membaca

lStighfar dan bertaubat dalr kufur dan sylnkブkembali taat kepada A」lah serta

istlqOmah beragama yang dldasari dengan iman dan tauhid agar mendapat siraman

rahmat A皿berupa huJan.48 Nabi Muhamad bersabda barang slaPa lStlqOmah
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membaca lStlghfar maka Allah memberi kemudahan darl Semua kesussahan, dari

霊葦mPltan dlberl Jalan keluap dan drben nzkl dalr 」alan yang tldak sangka‾

ゼこち窮勇一で功しヰ帝と喧αぶち宇宙云重義亨

~㊧軍」らし軍年孟≒鴫高批
Ya Tuhanku, SeSungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku

Sebahaglaan kerajaan dan telah meng勾arkan kepadaku sebahaglaan ta’blr

mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bum. Engkaulah Pelindungku di

dunla dan dl akhirat, Wafatka血ah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah

aku dengan orang-Orang yang Saleh. (Q.S. Yusuf, 1 0 1 )

Kata /あthiγ berarti khaliq ya血PenCIPta,5O dapat juga bemakna kata

mabtadi’・ Kata tersebut dibaca nasab memilikl beberapa kemungkman Pertana

me可adl Slfat dari kata Rabbii, kedua sebagai badal atau pengganti dan kata Rabbiち

ketiga meIもadi at〆bの′an (kata sambung yang berfungsl meI*laskan). Keempat

謡三霧罪謹書;慧慧豊豊窪崇諸芸嵩嵩
霊豊謹豊書誌監豊豊豊富悪霊置a両d皿la

Muhammad Ali aトSabuni menyatakan bahwa yang dlkehendaki dengan kata
“al mwlk’’adalah kenikmatan duniawl, termaSuk hal tersebut kemuyaan, Pangkat dan

kerajaan. Sedangkan sesuatu yang dlmaksud dengan kata ``ta ’ml al ahadis’’adalah

memberi pe刊elasan terhadap mimpi, yang memPakan kenlkmatan dari ilmm.

Adapun faatir dalam ayat ml berarti yang memulai dan pencipta dengan tanpa

adanya contoh sebelurmya. Ayat ini meI函di penutup cerita Nabi Yusuf yang

diakhm dengan sebuah pemohonan untuk selalu dalam keadaan Islam hingga ajal

datang dan bertemu dengan orang-Orang Shalih 53

Au-Thaban mepjelaskan bahwa kata 。,9JdyJ CJ¥J_」リb adalah mem王llkl makna

yang sama dengan 4’Jhし尋l-J ・ユ1ノ」I ,fr員. Doa yang diucapkan oleh Nabl Yusuf

diak山r ayat ini adalah permohonan matl dalam keadaan Islam serta dipertemukan

dengan para lel血unya yaltu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan para Nabi dan Rasul-

Rasul yang [ain dan hal inl belum pemah dluCaPkan oleh seorang Nabl dan lamnya

kecuall Nabi Yusuf54

Au Suyuti memben keterangan bahwa ayah Nabi Yusuf bemuklm di tempat

Nabi Yusuf selama 24 atau 1 7 tahun sedangkan lama perpisahan antara Nabi Yusuf

dengan ayahnya selama 1 8 atau 40 atau 80 tahun. Ketlka ajal akan menyambut Nabi

Ya’kub・ dla berwasiat agar Yusuf membawa dan mengkubur di dekat ayahnya (Nabi

Ibrahim), kemudian apa yang me宣函di wasiat Nabl Ya,kub dilaksanakan oleh Nabl

Yususf, Setelah semua selesai Nabi Yusuf kembali ke Mesir dan bemuklm di §ana

Selama dua puluh tlga tahun’ketika urusan Negara cukup teratur dan dlrinya merasa

謹霊蕊謹諾意‡詣譜詩語諾ng abadl Seraya
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QS. An’am旬,at I4

乙与は詰造語葦五㌔窮㌢享」千〇扉も玉串実母

含め弱まこら妄言茸訪上二三子
Katakanlah: “Apakah akan aku jadlkan pelindung selain dan Allah yang

mer函dikan langlt dna bum, Padahal Dia memberi makan dan tidak memberl

makan?,, Katakaulah: ``Sesunggu血ya aku dlPemtah supaya aku me叩adi

Orang yang Pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan 」angan Sekall-kall

kamu masuk goIongan orang musynk (Q.S. An’am, 14)

Kata /訪hiγ dalam ayat ini bemakna #alJq berarti menciptakan, 」uga

memllki artl焔aliq dan mz‘bdi ’.56 pemaknaan seperti ini s車vlan dengan al Thaban,

la menyatakan bahwa makna fethir, adalah m"btadi’, mubladi’, dan khal扉7 kata

諾意葦書聖霊記念盤霊宝富農嵩嘉慧
M血ammad, kata mereka ``wahai M血amnad kamu meninggalkan agama kaummu

karena fa虹r, kemballlah kepaa agama kaummu (menyembah berhala), kam akan

mengumpulkan harta-harta kam kemudian dibenkan kepadamu sebagal kamu orang

yang kaya dlantara kam,,. Dan kalimat馬grふ# memiliki arti yang sama

dengan fiman Allalh Q.S al Zumar 74;士境JJ寅ふ# yang dlm。ksud

dengan wall adalah T血an yang disembah bukan sembatang penguasa (wali).59

(鬱二重霊前二三昂じ言三二諦ナナ書証瓦毒正宏うこそう」上

Sesungguhnya aku menghadapkan dlrrfu kepada Rabb yang menciptakan

langlt dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku

bukanlah temasuk orang-Orang yang memPerSekutukan T血an (Q.S An,am,

b。r霊露盤電器嵩器1藍藷諾諸富荻窪…
hanifen berartl Cendermg dan agama yang batil dan aqldah yang sesat. Dalam ayat

inl terdapat kata menghadapkan wa」ah, yang dlkehendakl dan redaksl terSebut

adalah menghadapkan diri kepada Allah swt dengan beribadah, dalam ayat ini Juga

terdapat maiZ yaitu kata wqjhi makna yang dikehendakl adalah semua anggota

badan. Hal ini dlPerOlehkan karena orang yang taat k印ada orang lam dan mengikutl

詰慧昔親0認諾監禁蒜聾誓書霊薬詰寄
beberapa ayat tersebut menyelaskan usaha Nabi Ibrahim untuk menemukan

T血amya’mulai munculnya blntang, bulan dan matahari dl Sangka semua itu Tuhan

ckan tetapo setelah semuanya hilang, nyata伽b{血wa prasangka tersebut salah, dan

ayat 79 tersebut merupakan jawaban atas prasangka yang salah, Tuhan yang hak

adalah T血an yang mencIPtakan langlt dan buml.
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Diceritakan bahwa Nammd adalah raia yang mengaku sebagai Tuhan dan

mememtah kaumnya untuk menyembahnya. Ia memillki panmormal dan ahli

bmtang (du血n). Pada suatu hari ada mfomais darl ParanOmal yang menyatakan

bahwa pada tahun inl akan lahir anak laki-laki yang merubah agama yang ada

(menyembah Namrud) dan merupakan kehancuran raya namrud serta kerayaamya.
Berdasarkan lnfomasl dari paranomal tersebut rqi a Namrud mengeluarkan perintah

untuk meIhounuh sema anak lakl-1aki yang lahir, Orang PeIemPuan dipisahkan dan

suaminya selama suci, termaSuk Namrud sendiri tidak berkumpul dengan istri-

1Stmya Selama suci言a berkumpul dengan orang laki-lakl di luar kota, PeristlWa

tersebut beI]alan beberapa bulan. Kemduan kepada istn menyelelinap dalam dade

Semua Orang lakl-lakl tak terkecuall Namrud, dan hanya satu orang yang tldak

mempunyai rasa mdu yaltu aZar, lalu Namrud mengutus Azar untuk mertienguk

Pemaisurinya dl kota dnegan be坤esan agar Azar tldak mendekati istrinya, kata

Azar ``aku lebih mementingkan agama daripada bertemu istn’’, Setelch sampai di

kota, Azar menyampaikan pesan Namrud kepada pemalSunnya, kemudian mampir

ke rumah lStmya Setelah bertemu, Azar tidak kuat menahan nafin birahinya,

akhimya teIjadi persefubuhan diantara keduanya dan istri Azar langsung hamll.

Ketika mendekatl kelahiran istri Azar melankan din karena takut dlketa血ui dan

anaknya dibunuh, Setelah anak Azar lahⅢ dibungkus dan diletakkan di sungai yang

kering kemudian ditinggal. Istri Azar kadang me垂enguk dan didapati maslh hldup

慧謹書認諾諾g諾C霊蕊蒜u器嵩詳謹
SePerti safu tahun dan Ibrahim berada di sungai tersebut selama 15 bulan Ketika

telah remaja Ibrahim bertanya kepada ibunya ``siapa Tuhanku, jawab ibunya aku,

Siapa Tuhan ibu, jawabnya ayah, kemudian ditmggal. PeristlWa ini diceritakan

kepada Azar. AzaIPun datang menemui Ibrahm, Setelah bertemu, Ibrahim tanya

k印ada ayahnya’’slaPa Tuhanku, 」aWab ayah, ibu, Siapa Tuhan lbu, jawab Azar,

ayahim, SlaPa Tuhan ayah, jawab Azar, NamⅢd, Siapa Tuhan Namrud, kemudian

Ibrahim ditampar ayahnya dan disun血　diam. Lalu Ibrahlm Setelah mencari

Tuhamya dengan bertanya lbu dan ayahnya tidak berhasil, ia mencari sendiri

Sebagaimana kisah yang ada dalam ayat tersebut.

Kata fu妨ara dalam ayat ini memlikl arti menciptakan, yaitu menciptakan

langit dan bumi, Sednag pencitanya adalaj Allah yang Maha Esa. Karena kalimat ini

adalah ucapan Ibrahim yang telah menuIjukkan keimanamya kepada pencipta

langlt dan bumi.

封直な項毒筆玉章ヰ訪÷薫千㌔高批㌢中で扉垂心

㊨ 、ニ」車
Katakanlah: “Wahai Allah’Pencipta langit dan bum・ Yang mengetahui

barang ghalb dan yang nyata, Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-

hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka mempersellSlhkanya (Q S Au

Zumar, 14)

Katafethir memliki a巾yang sama dengan kata khallq, yaitu pencipta. Hal

ml SePerti yang dリelaskan oleh M血ammad Ali Au Sabuni, bahwa arti佃thir adalah
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諾警護誌認諾叢謹蓄竃
dengan ayat sebelumya, d坤askan bahwa hatl Orang-Orang kafir kesal bila nama

Ailah disebut, Sebaliknya mereka gembira blla be血ala-berhala mereka disebut

Melihar pnlaku orang-Orang kafir yang aneh tersebut, fitrah akal yang sehat

menyatakan kebatilamya, kemudian A皿menunnkan pemtah kepada Nabl

Muharmad untuk berdoa dan menyerahkan semuanya kepada pencIPta langit dan

buml.6j

j㌔エリ声高毒手奉も貴重も五五二壷も享耶馬

㊧詩丁」茸寮母前言ガ
Hampir s祉Iangit itu pecah dari sebelah atasnya (karena kebesaran T血an)

dan malalkat-malaikat bertasbih serta me叩ji Tuhamya dan memohonkan

ampun bagi orang-Orang yang ada di bum主Ingatlah, bahwa sesungguhnya

A此h Dia-lah Yang Maha Pengampun lagl Maha Penyayang (Q.S. Syura, 5)

Kata J,a切atna berarti pecah sama dengan arti kata J,a幼fy,aqaqna・66 Ayat lhi

me函Iaskan akibat ucapan orang kafir yaifu Allah mempunyal anak. Ucapan

tersebut menyebabkan langit dan bu正hamplr PeCah mnu Abbas menyatakan

豊薄黒露e書誌a諾意n詫忠霊靖叢
Pembicaraan ayat diatas adalah tentang kelmanan, dan kemusyrikan yang

menyebabkan keadaan langit akan pecah’Sebagaimana ayat-ayat lain yang termasuk

Surat Makiyyah.

卵露笥薫弱輩訪缶窮直方。

㊥完土子を†王墓上し肇享も
(Dla) Pencipta langlt dan bunri. Dia me函dikan bagl kamu dari jenlS kamu

Sendiri pasangaLn-PaSangan dan dari jenis binatang temak pasangan-PaSangan

Qula)・ d担dikan-Nya kamu berkembang blak dengan Jalan ltu. Tldak ada

SeSuatuPun yang SeruPa dengan Dla・ dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan

Mellhat (Q.S・ Syura, l l)

Kata fathir berposISi sebagai khabar kata dzalikun, mubtada khabar yang

dlbuang, Sifat kata rabbl atau badal dan kata rabbl. Adapun makna kata fathir sama

dengan arti kata ja’ala dan khalaqa yaltu me叩dikan dan menciptakan・68 Ayat yang

kesepu皿merupakan munasabah ayat ke sebelas, dan hikayat/menceritakan

ungkapan Nabi saw k印da orang-Orang mukmin, Sabda Beliau “perbedean masafah

agama antara kalian dan orang-Orang kafir atau musynk serahkan hukumya k即dr

AuIah. Pemutus h血m diantara kalian adalah Allah sebagai Tuhanku Menunt皿
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Katslr Ayat ini merupakan pengingkaan Tuhan terhadap kemusyrikan orang-Orang

kafir dan penyembahan mereka kepada selain Allah, Serta memberi berita kepada

mereka bahwa Alla血PenguaSah yang hak, tidak layak menyen心ah kecuall hanya

紫霊宝蕊欝Sebagal PenCIPta laglt dan b皿dan memberl PaSangan bagi

多S Z〃hrタイAyai 2 7

禽ザ定率捗訪中雪山葦宇笥し哀空窃寅語房事
Dan ingatlah ketika Ibrahlm berkata kepada bapaknya dan kaurmya :
“Sesungguhnya aku tidak bertanggung 」aWab terhadap apa yang kamu senbah

27, tetapl (aku menyembah) Tuhan Yang menJadikanku, karena

SeSungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku (Q.S Zuhry, 27)

Kataj短ha朋ni memil宣ki arti sama dengan kata khalaqam yaitu Tuhan yang

mencIPtakan aku, isi ayat ini merupakan ungkapan Nabi Ibrahim kepada ayah dan

kaumnya, bahwa Nabi Ibrahim lepas dari sesuatu yang meqjadi sembahan mereka,

kecuall Tuhan yang mencIPtakamya, Dla yang menuujukkanku k句alan yang benar.

Kallmat tersebut dugunakan oleh Nabi Muhammad untuk membongkar taqlld buta

諸悪蔀嵩置蕊雷認諾‡蕊器:謹:蕊
moyang, Nabi Ibrahim temasuk nenek moyang mereka. Sedangkan dia lngkar

terhadap pnlaku kaumnya

Penutup

Secara tekstunl kata j訪ah disebutkan hanya sekali yaltu dalam surat Ruum

ayat 30, akan tetapi terdapat 20 kata yang mempunyai akar yang sama Kata yang

menggunakan bentuk madli sebanyak 9 yang terdapat pada Q.S, An’am 79, Q S

Ruum 30, Q.S Huud 51, Q.S Yaslm 22, Q.s A’raf28, Q.S Thoha 72, Q.S Isra’51,

Q.S Anblya’56, Q.S Infatharat l, Q.S Zuhmf 27. kata yang menggunakan bentuk

mudlori ’sebanyak 2 yang terdapat pada Q.S Maryam 9l, Q.S Syuura 5,. Kata yang

menggunakan bentuk Isim fa’il sebanyak 7 kali yang terdapat pade Q S Syura 1 1,

Q S An’am 14, Q.S Yusuf lOl, Q.S Muzammi=8, Q.S Fathir l, Q.S Ibrahim lO,

Q.S AI Zumar 46 kata yang menggunakan bentuk masdar sebanyak 2 yang terdapat

Pada Q.S Ruum 30 dan Q.S Mulk 3.
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