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Muqaddimah Penerjemah

            
     

Amma ba’du: 

Allah l mengutus rasul-Nya Muhammad n dengan membawa ilmu 
dan agama yang benar agar Ia memenangkan agama ini terhadap semua 
agama, meski yang demikian itu tidak disukai orang-orang kafir.

Risalah yang Rasulullah n bawa dengan kehendak Allah l dapat 
menyebar ke seluruh penjuru dunia – yang sebelumnya dunia dalam kegelapan 
jahiliah – mempersatukan hati manusia, cahayanya menerangi seluruh jagat 
raya dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dengan 
suka cita. 

Setelah Allah l menyempurnakan agama Islam melalui tangan 
Rasulullah n dan menyempurnakan nikmat-Nya terhadap hamba-hamba 
yang beriman, Ia angkat ruhnya yang mulia ke tempat tertinggi dalam kondisi 
umatnya di atas dalil yang putih bersih cemerlang, jelas dan di atas jalan yang 
lurus.

Kemudian penerusnya dari generasi shahabat, kelompok iman dan 
tentara Al-Qur>an: mereka  adalah orang-orang yang paling lembut hati, 
dalam ilmu, tidak suka memaksakan diri, paling baik keterangan ilmu dan 
paling benar keimanannya dari umat Islam, merekalah yang membuka hati 
manusia melalui cahaya Al-Qur’an dan iman, membuka negeri-negeri kufur 
dengan jihad, pedang dan tombak.

Shahabat mewariskan cahaya ilmu kenabian ini kepada tabiin dalam 
kondisi yang bersih dan murni, sanad ilmu mereka langsung dari nabi, Jibril 
dan Allah l. 

Kemudian para tabiin meneruskan perjuangan penduhulunya di atas 



iii

manhaj yang lurus dan manapaki jejak mereka. 

Penerus tabiin pun menempuh jalan pendahulu mereka dengan tepat 
dan mereka diberi petunjuk ke jalan yang lurus yang baik dan terpuji.

Kemudian para imam, ulama, orang-orang yang zuhud dan tidak fanatik 
terhadap tokoh tertentu mengikuti jejak generasi awal dan mengikuti mereka, 
berdiri di atas dalil, berjalan bersama kebenaran di mana mereka berada dan 
kokoh menetapi kebenaran walau sedikit orang yang mengikutinya. Bagi 
mereka agama Allah l sangat mulia dan tidak pantas bila dikesampingkan 
dari pendapat seseorang atau dipertentangkan dengan rasio maupun analogi 
seseorang bagaimana pun keadaannya. 

Setelah tabiin, generasi buruk datang memecah belah agama dan 
bergolong-golongan, tiap golongan membanggakan apa yang ada pada mereka 
yakni membanggakan rasio dekstruktif dan kerancuan berpikir yang menolak 
nash-nash shahih dan gamblang. Dengan prinsip yang mereka banggakan dan 
bangun mereka menolak nash-nash yang mereka dapat menemukan jalan 
untuk menuduh dusta dan salah periwayatnya. Kalau tidak dapat menyalahkan 
periwayatnya mereka tolak nash dengan jalan menafsirkannya dengan tafsir 
yang tidak semestinya dan menyimpang. 

Mereka penuhi buku-buku karya mereka dengan prinsip tersebut, 
meragukan kebenaran dan merusak alam. 

Tiap insan berakal pasti tahu bahwa kerusakan kehidupan ini disebabkan 
oleh pengagungan akal dan nafsu pribadi atas wahyu (Al-Qur’an dan As-
Sunnah). 

Bila dua prinsip ini meresap kuat dalam hati seseorang maka cepat atau 
lambat kebinasaan akan menimpanya dan umat pun akan binasa karenanya. 

Disebabkan akal yang batil betapa banyak kebenaran disingkirikan dan 
kebatilan ditetapkan, terbutakan orang-orang yang mendapat hidayah, dan 
orang-orang yang sesat dimuliakan. Walaa haula wala quwwata illa billah.

Sebab itu, menjelaskan metode salaf dan menerangkan jalan hidup 
mereka dalam beragama sangat penting, mendesak dan merupakan jalan 
kesuksesan dan keluar dari problema umat.1

Maka dari itulah ulama dan pencari ilmu wajib menyingkap makna-
makna, tafsir, mempelajari dan mengajarkan kalamullah. Allah l mencela 
ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, disebabkan mereka berpaling dari kitabullah 

1  Dari ucapan Ibnul Qayyim dalam kitabnya I’lamul Muwaqqi’in, 4-8, 11-8
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yang diturunkan kepada mereka dan mengagungkan kehidupan dunia serta 
menyibukkan diri dengannya tanpa dasar kitab yang mereka miliki sebagaimana 
yang Allah l firmankan,

         
        

“Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-
orang yang telah diberi kitab, Yahudi dan Nasrani: “Kamu harus 
menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu 
menyembunyikannya.”2 Lalu mereka melemparkan janji itu ke 
belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga 
yang sedikit (harta dan jabatan). Betapa buruk tukaran mereka”.3

Sudah semestinya kita menghindari apa yang Allah l cela dan 
melaksanakan perintah-Nya yaitu mempelajari Al-Qur’an, mengajarkan, 
memahami dan memahamkan kepada siapa saja yang tidak mengerti. Sebab 
melalui Al-Qur’an hati manusia menjadi hidup dan lembut mudah menerima 
iman dan hidayah dibanding orang yang jauh dari ajaran Al-Qur’an, ia keras 
hati. Hal ini telah Allah l terangkan dalam dirman-Nya,” 

            
          

    
“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk 
lembut hati mereka mengingat Allah, (nasihat dan mendengar Al-
Qur’an) dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), 
dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah 
diturunkan Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) kepadanya, kemudian 
berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi 

2  Maksudnya menerangkan kenabian Rasulullah n.
3  Ali Imran:187.
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keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang 
fasik”.4

Berdasarkan ayat-ayat dan keterangan ulama di atas serta kondisi 
ketidaktahuan mayoritas umat Islam terhadap isi Al-Qur’an, saya sebagai 
pencari ilmu berusaha sesuai kemampuan yang saya miliki dan dengan 
meminta pertolongan Allah l menerjemahkan Al-Qur’an dengan metodologi 
dan pemahaman para pendahulu kita yang shalih dari kalangan shahabat, 
tabiin, tabiut tabiin dan pengikut mereka yang baik. Sehingga kami harapkan 
terjemah ini dapat mengungkapkan makna dan rahasia di balik ayat menurut 
kehendak Allah dan rasul-Nya. Sebagian terjemah ini, dari surat Al-Fatihah 
sampai dengan surat Al-Maidah hingga ayat 69, saya selesaikan ketika saya 
sedang belajar di Ma’had Darul Hadits, Dammaj, Yaman selama kurang lebih 
setengah tahun, selebihnya saya selesaikan setelah saya pulang di Indonesia 
selama setahun.

Tujuan Diturunkan Al-Qur’an Hanyalah Untuk Dipahami dan Diamalkan

Allah l berfirman:

           
     { }     

 { }    

29. “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah 
dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang 
Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-
terangan siang dan malam, mereka itu mengharapkan perniagaan 
yang tidak akan merugi, 

30. agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka 
dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya (yang terbetik di 
hati). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa lagi 

4  Al-Hadid: 16. 
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Maha Mensyukuri amalan walaupun kecil”.5 

Sesungguhnya membaca dan mentadaburii Al-Qur’an adalah pintu 
hidayah yang paling besar. Allah l menurunkan kitab-Nya yang nyata 
kepada hamba-Nya sebagai petunjuk, rahmat, cahaya, kabar gembira dan 
peringatan bagi semua manusia, menjadikannya berkah dan petunjuk bagi 
seluruh alam, obat bagi penyakit-penyakit terlebih penyakit hati, kerancuan 
berpikir dan hawa nafsu, rahmat bagi seluruh alam yang menunjuki kepada 
jalan yang lurus, menetapkan ayat-ayat dan ancaman padanya agar manusia 
bertakwa atau mendapatkan nasihat.

Allah l berfirman:

         
 

“Dan Kami menurunkan Al-Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk 
menjelaskan segala sesuatu6 dan petunjuk bagi hati serta rahmat dan 
kabar gembira bagi orang-orang taat”. 7

Allah l berfirman:

          

“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al-
Qur’an) kepada mereka orang-orang beriman) yang Kami telah 
menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman”. 8

5  Fathir: 29-30. 
6  Yaitu semua ilmu yang dibutuhkan manusia dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Hubungan 

kalimat ini dengan kalimat sebelumnya adalah yang mewajibkan kamu menyampaikan kitab yang 
diturunkan kepadamu akan minta pertanggungjawabannya kepadamu pada hari kiamat. (Ibnu Katsir 
–penerj)

7  An-Nahl: 89.
8  Al-A’raf: 52.
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Allah l berfirman:

        
“Al-Qur’an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati9, maka 
ikutilah dia dan takutlan dari menyelisihi dan mendustakannya agar 
kamu diberi rahmat jika kamu menerima dan tidak menyelisihinya”. 

10

Allah l berfirman:

           
           

  

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) 
yang paling lurus dan jelas dan memberi kabar gembira kepada 
orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal shalih bahwa bagi 
mereka mendapat pahala yang besar di akhirat”.11

Oleh karena Allah l memerintahkan dan memberi semangat hamba 
untuk membaca dan mentadaburi Al-Qur’an dalam banyak ayat. Allah l 
berfirman:

            
 

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an? Kalau 
kiranya Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat 

9  Banyak barakahnya karena mencakup kemanfaatan dunia dan akhirat.
10  Al-An’am: 155.
11  Al-Isra’: 9.
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pertentangan yang banyak di dalamnya”.12

       
“Maka apakah (orang-orang munafik itu) tidak memahami nasihat-
nasihat dalam Al-Qur’an ataukah hati mereka tertutup sehingga tidak 
memahami ibrah?”13.

 
Ia mengabarkan bahwa Ia menurunkan Al-Qur’an hanyalah untuk 

ditadaburi (pahami) ayat-ayatnya.

Allah l berfirman:

         
“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh 
dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan 
supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai akal”.14

Allah l menerangkan bahwa sebab tidak diturunkannya petunjuk jalan 
yang lurus kepada orang yang sesat karena ia tidak mau mentadaburii Al-Qur’an 
dan menyombongkan diri dari mendengarkannya. Allah l berfirman:

 { }          
       { }    

12  An-Nisa:82. Tidak ada pertentangan dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an selalu sesuai dengan kondis jaman 
sampai hari kiamat tidak seperti ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwa Al-Qur’an telah 
lama muncul sehingga membosankan dan tidak sesuai dengan kondisi jaman. Di antara manfaat 
mentadaburii Al-Qur’an: semakin menambah ilmu, amal dan bashirah tiap kali bertambah tadabur-
penerj.

13  Muhammad: 24. 
14  Shad: 29. Al-Qur’an mengandung ilmu dan kebaikan yang banyak, petunjuk dari kesesatan, obat 

bagi penyakit-penyakit, cahaya yang menyinari dari kegelapan kepada terang benderang, hukum 
yang dibutuhkan manusia dan dalil-dalil pasti. Al-Qur’an diturunkan untuk dipahami dan diresapi 
maknanya, dengan mentadaburinya berulang-ulang akan dapat menambah barakah dan kebaikan-
nya, tadabur Al-Qur’an merupakan amal yang paling afdhal dari sekedar membacanya. Semakin 
sehat akal semakin bisa memahami ayat-ayatnya. (As-Sa>di secara makna-penerj)
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{ }   
66. “Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al-Qur’an) selalu dibacakan kepada 
kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang,15

67. dalam keadaan membanggakan diri terhadap Mekkah16 dan 
mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Qur’an dan 
nabi. 

68. Maka apakah orang-orang musyrik itu tidak memperhatikan Al-
Qur’an,17 atau apakah telah datang kepada mereka kitab yang tidak 
pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?”18 

Yakni andaikata mereka mentadaburii Al-Qur’an niscaya mereka akan 
beriman dan terhalang dari kekafiran dan kemaksiatan. Maka hal demikian 
menunjukkan bahwa mentadaburi Al-Qur’an mengajak kepada tiap kebaikan 
dan melindungi dari tiap kejelekan.

Allah l mensifati bahwa Al-Qur’an adalah perkataan yang paling baik, 
Ia sering mengulang ayat-ayat agar dipahami, kulit orang-orang yang baik 
bergetar karena takut ketika mendengar Al-Qur’an. Allah l berfirman:

           
            

           

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an 

15  yakni jika kamu diajak mendengarkan dan memahaminya kamu enggan dan bila diperintah kamu 
menolak. (Ibnu Katsir -penerj)

16  Orang-orang musyrik membanggakan diri dan berkata:”Kami pemilik Masjidil Haram maka kami 
tidak takut kepada siapa pun”. (Tafsir Al-Qurthubi -penerj)

17   Allah l mengingkari orang-orang musyrik yang tidak mau memahami Al-Qur’an dan berpaling 
darinya padahal Kitab ini diturunkan pada mereka dan Ia tidak pernah menurunkan kepada seo-
rang rasul pun sebuah kitab yang lebih mulia dan sempurna daripadanya terlebih nenek moyang 
mereka yang tidak pernah menerima satu kitab dan seorang pemberi peringatan pun. Maka sudah 
selayaknya bagi mereka menerima kenikmatan yang Allah l karuniakan kepada mereka dengan 
bersyukur dan memahaminya serta mengamalkan kandungannya pada waktu siang dan malam se-
bagaimana yang telah dilakukan tokoh-tokoh mereka yang telah beriman dan mengikuti Rasulullah 
n. (Ibnu Katsir)  

18  sehingga mereka mengingkarinya?. (Fathul Qadir, 1195-penerj) Al-Mukminun: 66-68.
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yang serupa (ayat-ayat dan hurufnya)19 lagi berulang-ulang (ayat-
ayat, kisah dan hukumnya), gemetar karenanya kulit orang-orang 
yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati 
mereka di waktu mengingat Allah (karena mengharap rahmat-Nya). 
Itulah sifat orang yang mendapat petunjuk Allah, dengan kitab itu 
Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang 
disesatkan Allah, (dari orang yang tidak bersifat demikian), maka 
tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya”.20

Allah l mencela orang-orang beriman karena mereka tidak takut 
dan tenang ketika mendengar Al-Qur’an yang sedang dibacakan dan 
memperingatkan mereka dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir yang 
berpaling dari mendengar Al-Qur’an. Allah l berfirman:

            
          

    

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk 
lembut hati mereka mengingat Allah, (nasihat dan mendengar Al-
Qur’an) dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka),21 
dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah 
diturunkan Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) kepadanya, kemudian 
berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi 
keras.22 Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang 

19  Dalam satu surat terdapat ayat yang serupa dengan ayat yang dalam surat yang lain. (Ibnu Katsir) 
20  Az-Zumar: 23. Ayat ini mensifati orang-orang beriman antara lain takut ketika mendengar ayat-ayat 

ancaman siksaan, tenang ketika mendengarkan ayat rahmat karena mengharapkan rahmat-Nya. 
Maka mereka berbeda dengan selain mereka dalam tiga hal: orang beriman lebih suka mendengar 
ayat-ayat Al-Qur’an, sedang orang kafir lebih suka mendengar nyanyian. Kedua: Orang beriman 
jika mendengar ayat rahmat sujud dan menangis dengan adab, takut, harap dan cinta, tidak lalai, 
memahami. Ketiga: Orang beriman menjaga adab ketika mendengarkannya yaitu dengan tenang, 
adab dan khusyu sebagaimana yang dilakukan shahabat sehingga mereka memperoleh kemenan-
gan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. (Ibnu Katsir -penerj)

21  Dalam ayat ini teradapat dorongan bersungguh-sungguh untuk takut kepada Allah l dan men-
dengar nasihat-nasihat ilahiah dan hukum-hukum syariat tiap saat dan introspeksi kepada hal yang 
demikan. (As-Sa’di -penerj)

22  Maka hati membutuhkan nasihat dan peringatan dengan Al-Qur’an tiap saat dan tidak sepantasnya 
lalai dari yang demikian yang dapat menyebabkan hati keras. (As-Sa’di -penerj)
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fasik”.23

Allah l mengabarkan bahwa Al-Qur’an dapat menambah iman apabila 
dibaca dan dipahami ayat-ayatnya. Maka Allah l berfirman:

            
      

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka 
yang apabila disebut nama Allah takutlah hati mereka dan apabila 
dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah kepercayaan 
mereka dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakkal”. 24

Allah l mengabarkan tentang ahli kita yang shalih ketika Al-
Qur’an dibacakan kepada mereka maka mereka sujud sambil menangis dan 
bertambahlah rasa takut, iman dan berserah diri kepada-Nya. Maka Allah l 
berfirman:

             
        { }   

 { }       { } 
107. “Katakanlah (hai Muhammad kepada orang-orang kafir): 
“Apakah kamu beriman kepada Al-Qur’an atau tidak beriman maka 
ia tetap benar25. Sesungguhnya orang-orang shalih yang diberi kitab26 
apabila Al-Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur 
atas muka mereka sambil bersujud untuk Allah semata,27 

23  Al-Hadid: 16. Maka hati mereka  rusak dan amal mereka batal/batil. (Ibnu Katsir -penerj)
24  Al-Anfal: 2.
25  Dan telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu selanjutnya Allah berfirman … 

(Ibnu Katsir –penerj)
26  Dan berpegang teguh dengan kitab mereka sebelumnya dan tidak mengubanya. (Ibnu Katsir –pen-

erj)
27  Mereka bersyukur atas kenikmatan yang mereka terima berupa ahli Qur’an bila mereka menjumpai 

Rasulullah n yang membawa Al-Qur’an itu. Oleh karena itu mereka berkata dengan mengagung-
kan….ayat selanjutnya. (Ibnu Katsir –penerj)
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108. dan mereka berkata: “Maha Suci Rabb kami; sesungguhnya janji 
Rabb kami pasti dipenuhi”. 

109. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil tunduk 
kepada Allah, iman dan membenarkan kitab dan rasul-Nya dan 
mereka bertambah iman dan berserah diri”. 28

Allah l mengabarkan bahwa seandainya Al-Qur’an diturunkan 
kepada gunung pasti ia tunduk dan bergetar karena takut kepada-Nya, dan 
menjadikannya sebagai permisalan bagi manusia akan keagungan dan 
kekuatan pengaruh Al-Qur’an. Allah l berfirman:

            
      

“Seandainya Kami turunkan Al-Qur’an ini kepada sebuah gunung 
(lalu ia mentadaburinya), pasti kamu akan melihatnya tunduk 
terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah”.29 Dan 
perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya 
mereka berfikir.”30

Bersamaan dengan demikian Allah l memperingatkan hamba-Nya 
dengan keras akan perilaku berpaling dari Al-Qur’an, menerangkan bahaya 
berpelaing darinya dan dosa yang akan dirasakan pada hari kiamat karena 
berpaling dan tidak menerima dengan baik dan berserah diri terhadap Al-
Qur’an. Allah l berfirman:

            
   { }         { }

28  Al-Isra’: 107-19. 
29  Lalu bagaimana kamu wahai manusia tidak takut dan lembut hati padahal kamu telah memahami 

perintah-Nya dan mentadaburi Al-Qur’an? Bahkan mimbar tempat berdiri nabi n menangis karena 
mendengar ayat-ayat Al-Qur’an dibacakan di atasnya. (Dalam Shahih Bukhari, Tirmidzi dan Darimi, 
Tafsir Ibnu Katsir)

30  Al-Hasyr: 21. Lalu bagaiamana kamu wahai manusia tidak takut dan lembut hati padahal kamu 
telah memahami perintah-Nya dan mentadaburi Al-Qur’an? Bahkan mimbar tempat berdiri Nabi n 
menangis karena mendengar ayat-ayat Al-Qur’an dibacakan di atasnya. (Dalam Shahih Bukhari, 
Tirmidzy dan Darimy, Tafsir Ibnu Katsir)



xiii

 { }     
99. “Demikianlah Kami mengisahkan kepadamu (Muhammad) 
sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah Kami 
berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan (Al-Qur’an). 

100. “Barangsiapa berpaling31 dari Al-Qur’an maka sesungguhnya ia 
akan memikul dosa yang besar pada hari kiamat”.32

101. mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu 
sebagai beban bagi mereka di hari kiamat”.33

Jika Al-Qur’an adalah peringatan bagi Muhammad n dan umatnya, maka 
wajib bagi kita menerima dengan baik, berserah diri, tunduk, mengagungkan, 
mengambil petunjuk cahayanya yang menyinari kepada jalan yang lurus, 
menerimanya dengan mempelajari dan mengajarkannya, adapun menerima 
dengan berpaling dan menentang atau dengan apa yang lebih berbahaya 
daripada itu seperti mengingkari dan menentang maka itu disebut keingkaran 
terhadap kenikmatan yang besar yang pelakunya pantas disiksa. 

Oleh karena itu Allah l berfirman:

          

“Barangsiapa berpaling34 dari Al-Qur’an maka sesungguhnya ia akan 
memikul dosa yang besar pada hari kiamat”. 35

Dan firman-Nya  dalam ayat 

    
merupakan sifat dzikir (peringatan) bagi Al-Qur’an. Ayat-ayat yang 

31  Mendustakan, berpaling dari mengikuti ajarannya dan mencari petunjuk dari selainnya, maka Allah 
l akan menyesatkannya dan menunjukinya ke jalan jahannam. (Ibnu Katsir -penerj) 

32   Thaha: 100.
33  Thaha: 99-101. Yakni dosa dan tanggungan yang amat jelek. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rah-

man, As-Sa’di, 594 -penerj)
34  Mendustakan, berpaling dari mengikuti ajarannya dan mencari petunjuk dari selainnya, maka Allah 

l alan menyesatkannya dan menunjukinya ke jalan jahannam. (Ibnu Katsir -penerj) 
35   Thaha: 100.
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semakna dengan ini telah kita lalui bersama di depan. Yakni Al-Qur’an adalah 
peringatan bagi berita-berita yang telah lewat dan setelahnya, peringatan 
yang Allah ingatkan denganya berupa nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang 
sempurna, memperingatkan dengan hukum-hukum perintah dan larangan dan 
hukum-hukum pahala ataupun balasan amalan-amalan. Hal ini menunjukkan 
bahwa Al-Qur’an mencakup hukum-hukum yang terbaik yang dipersaksikan 
kebaikannya oleh akal dan fitrah manusia.

Itulah sebagian kecil sifat Al-Qur’an yang agung dan sempurna yang 
dapat kami sebutkan, kalau begitu sepantasnya bagi tiap muslim untuk 
mengagungkan, memuliakan, membaca dengan tadabur dan memikirkan 
maknanya serta mengamalkan apa kandungannya sebagaimana yang 
dikatakan Ibnul Qayyim: “Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat 
bagi hati kecuali membaca Al-Qur’an dengan tadabur dan memikirkan 
maknanya, karena Al-Qur’an mengumpulkan seluruh kedudukan orang-orang 
yang berjalan menuji Allah, keadaan orang-orang yang beramal, dan tingkatan 
orang-orang arif. Al-Qur’an yang menghasilkan kerinduan, kecintaan, takut, 
harap, taubat, tawakkal, ridha, menyerahkan semua urusan kepada Allah, 
syukur, sabar dan seluruh keadaan yang menghidupkan dan menyempurnakan 
hati. Demikian juga Al-Qur’an menghardik sifat dan perbuatan yang tercela 
yang merusak dan menghancurkan hati. Kalau manusia tahu hikmah di balik 
membaca Al-Qur’an niscaya mereka sibuk terhadap Al-Qur’an dan berpaling 
dari bacaan selainnya. Jika seorang membacanya dengan memikirkannya 
hingga ia melewati satu ayat yang ia butuhkan dalam mengobati hatinya maka 
mengulang-ulangnya walau seratus kali, atau semalaman. Maka membaca 
dengan memikirkan dan memahami lebih baik, lebih bermanfaat bagi hati dan 
menarik pada terwujudnya keimanan dan rasa manisnya Al-Qur’an daripada 
membaca sampai tamat tanpa mentadaburi dan memahami”.36

Sebagaimana yang anda lihat, perkataan Ibnul Qayyim merupakan 
pendalilan yang lengkap dan faidah yang agung. Bagi yang bacaan Al-
Qur’annya dengan cara seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim niscaya Al-
Qur’an berpengaruh besar dan dapat mengambil manfaat bacaannya dengan 
sempurna, dengan cara seperti itu ia menjadi ahli ilmu dan iman yang kokoh. 
Dan itulah maksud dan tujuan tertinggi dari Al-Qur’an. Oleh karena itulah 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Yang dituntut dari Al-Qur’an adalah 
memahami makna-maknanya dan mengamalkan isinya, kalau bukan ini hasrat 
membaca Al-Qur’an maka seseorang bukanlah orang alim dan ahli agama”. 37 

36  Miftahud Daris Sa’adah, Ibnul Qayyim, 204.
37  Al-Fatawa Al-Kubra, Ibnu Taimiyah, 1/213.
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Ya, Allah bimbinglah kami untuk merealisasikannya dengan cara yang 
Engkau ridhai, wahai zat yang Maha Agung dan Mulia.

 
Adab Penghapal Al-Qur’an

Dahulu ahli ilmu dan para imam umat dan kebaikan memberikan 
perhatian khusus dan istimewa kepada adab pembaca Al-Qur’an karena 
dengan adab buah Al-Qur’an datang, diperoleh pahala yang besar dan 
baik. Dan tanpa adab ini maka pembacanya tidak mendapatkan buah yang 
diharapkan dan tidak mendapatkan kebaikan yang besar dan pahala yang 
banyak yang diharapkan bahkan terkadang Al-Qur’an menjadi bantahan 
padanya dan mendebatnya pada hari kiamat. 

Rasulullah n bersabda:

        
”Sesungguhnya Allah n mengangkat kaum dengan kitab ini dan 
merendahkan kaum dengan kitab ini”.

Rasulullah n bersabda:

    
”Al-Qur’an hujjah bagimu atau bantahan atasmu”.

Kedua hadits diriwayatkan oleh Muslim.38

Maka Al-Qur’an hujjah bagi orang yang mengamalkan dan beradab 
dengannya. Adapun orang yang menyia-nyiakan hukumnya, membiarkan hak-
haknya dan mengabaikan kewajiban-kewajibannya maka Al-Qur’an menjadi 
bantahan padanya pada hari kiamat.

Oleh karena itu Qatadah, seorang imam tafsir dari tabiin berkata: 
“Tidaklah seseorang duduk membaca Al-Qur’an kecuali ia berdiri dengan 

38  HR. Muslim no. 817 dan 223.
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tambahan atau kekurangan”.39 Yakni dengan tambahan iman dan kebaikan jika 
ia mengamalkannya atau kekurangan iman dan kebaikan jika ia mengabaikan 
dan menyia-nyiakan hak-haknya.

Para ahli ilmu telah menulis banyak kitab dalam masalah adab dan akhlak 
pembaca Al-Qur’an, mereka tulis kitab-kitab yang bagus dan bermanfaat, 
banyak dan bermacam-macam akan tetapi  di antara kitab itu yang terbaik 
adalah kitab Akhlaq Hamalatil Qur’an karya imam Abi Bakr Muhammad bin 
Hasan Al-Ajuri yang meninggal pada tahun 360 H. Satu kitab yang tinggi 
nilainya dan mulia faidahnya, sepatutnya bagi penghapal Al-Qur’an bahkan 
tiap muslim membaca dan mengambil faidahnya.

Sebelum menerangkan adab pembaca Al-Qur’an penulis menyebutkan 
keutamaan penghapal Al-Qur’an, keutamaan orang yang mempelajari dan 
mengajarkannya dan keutamaan berkumpul di masjid untuk mempelajarinya. 
Maksud penulis memulai dengan keterangan tersebut adalah dalam rangka 
mendorong kaum muslim membaca, mengamalkan dan berkumpul di dalam 
mempelajari Al-Qur’an. Setelah itu beliau memulai menuliskan keterangan 
tentang adab penghapal Al-Qur’an dan dengan mengambil dalil dari Al-Qur’an, 
hadits-hadits dan ucapan-ucapan salaf atas semua ucapannya.

Barangkali sebaiknya kami sampaikan beberapa adab yang bagus ini 
yang ahli dan penghapal Al-Qur’an bahkan tiap muslim hendaknya berhias 
diri dengannya. 

Termasuk adab penghapal Al-Qur’an:

Menghiasi diri dengan ketakwaan dalam kesendirian dan di keramaian, 
meniatkan membaca dan menghapal untuk mendapatkan wajah Allah l 
dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Umar bin Khathab z mengatakan: “Satu masa datang kepada kami 
dan kami tidak melihat seorang yang mempelajari Al-Qur’an yang ia inginkan 
kecuali menginginkan wajah Allah, setelah jaman berjalan aku takut banyak 
orang mempelajari Al-Qur’an dalam rangka mengharapkan manusia dan harta 
mereka, maka niatkan untuk Allah l dalam bacaan Al-Qur’an dan semua 
amalanmu”.

Termasuk adabnya: berakhlak dengan akhlak Al-Qur’an yang mulia, 

39  Akhlaqul Hamalatil Qura’an, Al-Ajuri, 73.
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beradab dengan adabnya, menjadikan Al-Qur’an penyejuk hati, membangun 
dan meluruskan kembali sebagian hatinya yang telah roboh dan rusak, 
mendidik diri, meluruskan kondisinya dan menguatkan imannya dengan Al-
Qur’an. Allah l berfirman:

            
     { }     

  { }        
124. Apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-
orang munafik) saling bertanya: “Siapakah di antara kamu yang 
bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?” Allah berkata: 
Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah 
imannya, sedang mereka merasa gembira.40

125. “Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada 
kemunafikan dan keraguan (terhadap kebenaran agama Rasulullah 
n, maka dengan surat itu bertambah keraguan mereka, di samping 
keraguannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan 
kafir”.41 

Maka penghapal Al-Qur’an menjadikan Al-Qur’an petunjuknya pada 
semua kebaikan, penuntunnya pada tiap akhlak yang baik dan indah, menjaga 
seluruh anggota badannya dari apa yang dilarang. Jika ia berjalan maka 
berjalan dengan ilmu, jika duduk maka duduk dengan ilmu, jika berbicara 
maka berbicara dengan ilmu, jika makan maka makan dengan ilmu, membuka 
lembaran dan membaca Al-Qur’an untuk mendidik diri dan membersihkan 
perilakunya dengan Al-Qur’an, menghiasai amalan dan menguatkan imannya 
dengan Al-Qur’an.

Untuk itulah Al-Qur’an diturunkan, tidak diturunkan hanya untuk 
dibaca tanpa mengilmui dan mengamalkan. Al-Fudhail bin ‘Iyadl berkata: 
“Sesungguhnya Al-Qur’an diturunkan untuk diamalkan, maka manusia 
menjadikan bacaannya sebagai amalan”.42 

 Makna ucapan Fudhail “Untuk diamalkan” yakni agar manusia 

40  Ayat ini adalah dalil bahwa iman bertambah dan berkurang. (Ibnu Katsir -penerj)
41  At-Taubah: 124-125. Inilah adzab bagi mereka, bahwa apa yang menunjuki hati menjadi sebab 

kesesatan dan kebinasaan. (Ibnu Katsir -penerj)
42  Akhlaqul Hamalatil Qura’an, Al-Ajuri, 43.



xviii

menghalalkan kehalalannya dan mengharamkan keharamannya dan makna 
manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan artinya mereka tidak 
memahami, mentadaburii dan mengamalkannya. 

Termasuk adabnya: Hendaknya hasrat orang yang membaca Al-Qur’an 
adalah memahami, mengikuti perintah dan menjauhi larangan, bukan sekedar 
berkeinginan segera menamatkannya akan tetapi hasratnya “Kapan aku 
membutuhkan Allah semata tidak membutuhkan yang lainnya, kapan aku 
menjadi orang yang bertakwa, baik, khusyu’, jujur, benar, mengetahui nilai 
kenikmatan-kenikmatan yang meruah dan mensyukurinya, bertaubat dari 
dosa, memahami pembicaraan Allah l mengambil hukum yang aku baca, 
mengagungkan hardikan, sibuk dengan mengingat Allah, mencintai apa yang 
Ia cintai dan membenci apa yang Ia benci”. Maka itulah hasratnya ketika 
membaca Al-Qur’an.

Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabiin, ia mensifati sebagian pembaca 
Al-Qur’an di jamannya yang sedang menerangkan pentingnya mentadaburi 
dan memahami Al-Qur’an berkata: “Demi Allah, Al-Qur’an bukan hanya 
menghapal huruf dan menyia-nyiakan hukumnya, hingga salah seorang dari 
mereka berkata: “Sungguh aku telah membaca Al-Qur’an dan tidak satu huruf 
pun yang tertinggal”, padahal Allah telah menggugurkan semuanya, tidak 
terlihat pengaruh akhlak dan amalan dari bacaannya. Salah seorang di antara 
mereka berkata: “Aku membaca satu surat dengan satu nafas”, demi Allah 
mereka itu bukan pembaca, ulama, orang-orang bijaksana dan yang berhati-
hati, kalau demikian keadaannya. Semoga Allah tidak memperbanyak jumlah 
orang-orang yang semisal mereka”.43

Demikianlah sebagian adab pembaca Al-Qur’an yang disampaikan 
Al-Ajuri t dalam kitab tersebut dan beliau mengakhiri kitabnya dengan 
perkataan: “Maka orang beriman yang berakal jika membaca Al-Qur’an maka 
ia menghadap Al-Qur’an, sehingga Al-Qur’an itu seperti cermin baginya yang 
melihat dengannya kebaikan dan kejelekan perbuatannya darinya. Apa yang 
diperingatkan maulanya maka ia berhenti, apa yang Ia ancamkan agar ia takut 
maka ia takut, apa Ia senangkan dan harapkan maka ia senang dan berharap 
padan-Nya. Barangsiapa demikian sifat bacaannya atau yang mendekatinya 
maka telah membacanya dan menjaganya dengan sebenar-benarnya, Al-
Qur’an menjadi saksi, pemberi syafaat, teman dan penjaganya, memberi 

43  Al-Mushannaf, Abdurrazaq, 3/363, Akhlaqul Hamalatil Qura’an, Al-Ajuri, 41.
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manfaat diri dan keluarganya, dan semua kebaikan kembali pada kedua orang 
tua dan anaknya baik di dunia dan akhirat”. 44

Hukum dan Metode Penerjemahan
Dalam bahasa Arab terdapat kata attarjumah yang bermakna 

mengungkapkan ucapan dengan bahasa selain bahasa Arab.

Terjemah Al-Qur’an artinya mengungkapkan Al-Qur’an dengan bahasa 
lain.

Adapun dalam menerjemahkan Al-Qur’an ini kami mempergunakan 
metode terjemah Al-Qur’an secara maknawiah bukan harfiah. Terjemah secara 
maknawi adalah menerjemahkan maksud satu atau beberapa ayat tanpa 
melihat tiap-tiap kata dan urutan katanya. Terjemah ini semakna dengan tafsir 
ijmaly (tafsir secara global/ringkas). Sedangkan terjemah secara harfiah adalah 
menerjemahkan kata-kata yang ada dalam satu ayat satu demi satu misalnya 
menerjemahkan kata:

       

“Sesungguhnya Kami menjadikan Qur’an bahasa Arab”.

Menurut keterangan ulama, seperti Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin, 
menerjemah Al-Qur’an secara harfiah mustahil karena dalam metode terjemah 
ini disyaratkan beberapa persyaratan yang tidak mungkin bisa terpenuhi 
yaitu:

- Adanya kosa kata dalam bahasa terjemah yang sama persis dengan 
bahasa yang diterjemahkan. 

- Adanya unsur-unsur makna dalam bahasa terjemah yang sama atau 
mirip dengan bahasa yang diterjemahkan.

- Menyamakan dua bahasa, terjemah dan yang diterjemahkan, dalam 
satu urutan kalimat.

Sebagian ulama menyatakan bahwa terjemah secara harfiah bisa 
terwujud dalam sebagian ayat, tetapi – walaupun mungkin – tetap dilarang 
karena terjemah ini tidak bisa mengungkapkan maknanya secara lengkap, 
tidak menyentuh hati sebagaimana Al-Qur’an dan tidak perlu memakai metode 

44  Akhlaqul Hamalatil Qura’an, Al-Ajuri, 29.
45  Surat Az-Zukhruf:3.
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terjemah ini disebabkan terjemah secara maknawiah sudah mencukupi.

Atas dasar itulah, terjemah secara harfiah meskipun memungkinkan 
dilakukan pada sebagian kata tetapi secara syariat terlarang (haram). Kecuali 
menerjemah satu kata saja dalam sebuah bahasa pada orang yang diajak 
bicara untuk memahamkan maknanya tanpa menerjemahkan susunan kata 
dalam sebuah kalimat atau paragraf. 

Adapun menerjemahkan Al-Qur’an secara maknawi diperbolehkan, tidak 
ada larangan, terkadang wajib ketika menjadi perantara dalam menyampaikan 
Al-Qur’an dan Islam kepada orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. 
Karena menyampaikan Al-Qur’an dan Islam adalah wajib. Dalam ilmu ushul 
fiqih terdapat kaidah, ”Apa yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya maka 
ia menjadi wajib”. Akan tetapi terdapat syarat-syarat bolehnya menerjemahkan 
Al-Qur’an yaitu: 

1. Tidak dijadikan ganti Al-Qur’an sehingga wajib menuliskan Al-Qur’an 
dengan bahasa aslinya dan di sampingnya dituliskan terjemahannya 
sebagai tafsir. 

2. Penerjemah mengetahui makna lafadz-lafadz yang dimaksudkan dalam 
dua bahasa (bahasa Arab dan bahasa penerjemah) sesuai dengan 
konteks kalimat.

3. Mengetahui makna-makna syar’i yang ada dalam Al-Qur’an.

Dan tidak diterima terjemah dari orang yang tidak amanah, penerjemah 
haruslah seorang muslim yang bertakwa, berpegeng teguh dengan Al-Qur’an 
dan As-Sunnah dan berakidah benar.46

Kebolehan menerjemahkan Al-Qur’an ke dalam bahasa lain dikuatkan 
oleh firman Allah l:

        
“Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa 
kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang 
kepada”. 47

Ibnu Katsir menerangkan: ”Ini termasuk tanda kasih sayang Allah l 

46  Ushul fi At-Tafsir, Asy-Syaikh MuhammadAl-Utsaimin, 31-32, Maktabah As-Salafiah tahun 
2001/1422 H)

47   Ibrahim: 4.
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terhadap hamba-Nya, adalah Ia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka 
dengan bahasa mereka agar mereka memahami apa yang rasul kehendaki dan 
apa yang ia dakwahkan”.48

Penerjemahan Al-Qur’an ke dalam bahasa Indonesia ini bertujuan lebih 
mendekatkan pemahaman syariat kepada pemahaman yang benar sesuai yang 
dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dan termasuk perkara yang darurat. Yakni 
kalau kita mampu memahami Al-Qur’an tanpa terjemah maka tidak perlu ada 
terjemah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: ”Menerjemahkan bahasa 
Arab ke dalam bahasa selain Arab satu kata demi satu kata, hanya untuk lebih 
memahamkan pendengar yang tidak tahu bahasa Arab, sebagaimana Nabi n 
menerjemahkan kata alhasan (  ) kepada Ummu Khalid ke dalam bahasa 
Habasyah atau Farisiah dengan sinnah (bagus), ketika beliau memberikan baju 
kepadanya, ”Hai Ummu Khalid ini baju bagus”.49  

Al-Imam Asy-Syafi’i berkata: ”Bagi orang yang mampu mempelajari 
bahasa Arab hendaknya mempelajarinya karena bahasa Arab adalah bahasa 
yang sebaiknya disukai walaupun tidak diharamkan berbicara dengan bahasa 
lain”.50

Ciri Khusus Terjemah Ini.
-  Terdapat keterangan dan komentar ayat pada catatan kaki yang kami 

nukilkan dari tafsir salaf.

- Langsung memasukkan tafsir kata ke dalam terjemahan ayat atau 
menempatkannya di dalam kurung akan tetapi kalau tafsirnya panjang 
maka kami buatkan catatan kaki.

-  Sebisa mungkin kalimat terjemah disusun sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia yang disempurnakan, tidak mengikuti susunan bahasa Arab, 
dengan tujuan lebih mudah dipahami dan menyentuh di hati.

- Telah diadakan studi banding terjemah Al-Qur’an Depag sebagai 
tambahan pengetahuan.

- Disebutkan turunnya surat apakah Makkiah atau Madaniah. 

- Judul-judul penggelan ayat kami ambil dari kesimpulan Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya. 

- Dipilihkan pendapat yang paling kuat dalam makna satu kata dalam ayat 

48  Tafsir Ibnu Katsir surat Ibrahim ayat 4.
49  HR. Bukhari. 
50  Iqtidha’ Ash-Shirath Al-Mustaqim, Ibnu Taimiyah, 217-218, Tahqiq Abu Malik Ar-Riyasyi, 2003 M 

/ 1424 H.
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yang diperselisihkan maknanya oleh ulama.

- Disebutkan ayat yang mansukh (yang dihapus hukumnya) dan yang 
memansukhnya (menghapus hukum ayat lainnya).

- Disebutkan penulis atau judul kitab yang kami jadikan rujukan keterangan 
ayat pada catatan kaki seperti Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani (Fathul 
Qadir dan Zubdatut Tafsir), As-Sa’di (Taisirul Karimir Rahman), 
Asy-Syanqithi (Adhwaul Bayan) dan ulama yang lainnya seperti Ibnul 
Qayyim dan Ibnu Taimiyah.

- Sengaja banyak catatan kaki yang sumbernya sama (dari Tafsir Ibnu Katsir) 
tidak kami sebutkan untuk menghindari banyak pengulangan kata.

- Mengambil ibrah dan hukum dari ayat yang kami tuliskan dalam catatan 
kaki

- Menerangkan ayat dengan ayat, hadits dan ucapan ahli tafsir salaf 
seringkas mungkin.

-  Sengaja sebagian besar makna ayat kami ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir 
karena setelah merujuk hampir semua kitab tafsir salaf maka tafsir Ibnu 
Katsirlah yang paling lengkap, tentunya tanpa mengabaikan kitab tafsir 
lainnya sebagai tambahan keterangan dan pengetahuan.

Keharusan Mengikuti Ajaran Salaf
Yang dimaksud salaf adalah para shahabat Rasulullah n tabiin dan 

tabiut tabiin serta orang-orang setelah mereka yang mengikuti jejak shahabat 
dengan baik. Merekalah orang-orang yang selamat dari kebid’ahan dalam 
akidah dan hukum-hukum. Sehingga mereka disebut golongan selamat dan 
golongan yang ditolong Allah l dengan dimenangkan dalil maupun dengan 
perang. Dalam firman-Nya, Ia memerintahkan muslimin agar mengikuti jalan 
hidup mereka yang Ia sebut sabilul mukminin

            
     

“Barangsiapa mencela rasul (Muhammad n setelah jelas baginya 
petunjuk (ilmu din) dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman 
maka Kami akan memalingkannya ke mana ia berpaling dan Kami 
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masukkan ia ke neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat 
kembali”.51

Dalam ayat ini Allah l mengancam dengan neraka orang-orang 
yang mengikuti selain jalan orang-orang beriman (shahabat), menunjukkan 
keharaman mengikuti selain jalan orang-orang beriman dan wajib hukumnya 
mengikuti jalan mereka dan tidak ada jalan ketiga dari dua jalan itu.52

Barangsiapa mencela rasul maka mengikuti selain jalan orang-orang 
beriman dan barangsiapa mengikuti selain jalan orang-orang beriman maka 
ia mencela rasul. Setiap perkara yang disepakati shahabat berasal dari 
syariat rasul, maka menyelisihi shahabat berarti menyelisihi rasul selanjutnya 
menyelisihi rasul berarti menyelisihi Allah l.53

Ibnu Katsir berkata: ”Yakni barangsiapa menempuh selain syariat yang 
dibawa Rasulullah n maka ia di satu sisi dan syariat di sisi lain, ia lakukan 
dengan sengaja setelah jelas kebenaran baginya. Firman-Nya: ”dan mengikuti 
selain jalan orang-orang beriman”, kelaziman bagi sifat pertama (mencela rasul). 
Terkadang ia menyelisihi dalil syariat dan terkadang menyelisihi kesepakatan 
ummat yang mana kesepakatan umat ini terjaga dari kesalahan”.54

Allah l menjelaskan sifat-sifat orang-orang beriman dan mendorong 
mengikuti mereka dalam firman-Nya:

        
            

    
“Dan orang-orang pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin 

dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah 
meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah, Ia sediakan bagi mereka 
surga-surga yang sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. 

51   An-Nisa: 115.
52   Ahkam Al-Qur’an, Asy-Syafi’i, 39.
53   Majmu’ Al-Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, 19/193-194.
54   Tafsir Ibnu Katsir, 1/568.
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Itulah keberuntungan yang besar”.55

Ibnu Katsir berkata: ”Allah l mengabarkan tentang keridhaan-Nya 
terhadap orang-orang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan 
anshar serta orang-orang yang mengikuti generasi awal dengan baik dan 
keridhaan mereka terhadap Allah l bersama surga dan kenikmatan abadi 
yang Ia janjikan buat mereka”.56

Asy-Syaukani berkata: ”Makna: ‘orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik’ adalah orang-orang yang mengikuti generasi pertama (muhajirin 
dan anshar), mereka adalah generasi setelah shahabat hingga generasi 
terakhir”.57

As-Sa’di berkata: ”Yakni mengikuti mereka (generasi awal) dalam hal 
keyakinan, ucapan dan amal-amal shalih. Mereka generasi yang selamat dari 
celaan dan telah meraih puncak pujian dan karamah terbesar dari Allah l”.58 

Sehingga menerjemahkan-Qur’an dengan metode dan pemahaman 
salaf merupakan suatu keharusan.

Sikap Salaf Terhadap Asma dan Sifat Allah l
Dalam Al-Qur’an banyak kita temukan nama dan sifat Allah l. 

Termasuk keimanan kepada Allah l adalah beriman kepada nama-nama 
dan sifat-sifat-Nya. Para salaf menempuh jalan selamat dalam menyikapinya 
sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiah: ”Dan termasuk 
iman kepada Allah l adalah beriman terhadap diri-Nya yang Ia sifatkan 
dalam Al-Qur’an dan Rasulullah n sifatkan dalam sabdanya tanpa ta’thil, 
tahrif, takyif, dan tamtsil”.59

Asy-Syaikh Fauzan menerangkan:

Tahrif adalah perubahan dan kecondongan dari sesuatu. Tahrif ada dua 
macam: tahrif lafadz yaitu berpaling darinya kepada selainnya apakah dengan 
menambah kata, huruf atau menguranginya, atau mengubah harakat seperti 
menambah satu huruf dalam kata istawa menjadi istawla yang bermakna 
menguasai menurut ahli bid’ah.

55   At-Taubah: 100.
56   Tafsir Ibnu Katsir, 2/239.
57   Fathul Qadir, 2/398.
58   Taisiri Al-Karim Ar-ahman, 2/281.
59  Syarh Al-Wasthiyah, Asy-Syaikh Fauzan, 13-14.
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Kedua: Bermakna berpaling dari hakikat dan memberikan makna lain 
pada satu lafadz seperti ucapan ahli bid’ah: “Makna rahmat adalah kehendak 
memberi nikmat dan makna marah Allah l adalah kehendak murka”.

Ta’thil adalah meniadakan sifat Allah l. Perbedaan antara tahrif dan 
ta’thil, tahrif meniadakan makna yang benar yang ditujunjukkan oleh nash-nash 
dan menggantinya dengan makna lain yang salah sedang ta’thil meniadakan 
makna yang benar tanpa mengganti dengan makna lain. Tiap orang yang 
mentahrif adalah menta’thil dan tidak sebaliknya. 

Takyif adalah menentukan bentuk sifat Allah l. Takyif tidak mungkin 
dilakukan manusia karena sifat Allah l tidak terlepas dari dzat-Nya.60

Tamtsil adalah menyerupakan, misalnya tangan Allah l seperti tangan 
manusia dan lainnya.61

Allah l berfirman:

           
          

“Dan orang-orang yang setelah mereka (generasi pertama) berdoa: 
”Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang 
telah mendahului kami dalam beriman dan janganlah Engkau jadikan 
kebencian di hati kami terhadap orang-orang beriman itu. Ya Rabb 
kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah dan Penyayang”.62

As-Sa’di berkata: ”Allah l memberikan sifat iman kepada generasi 
setelah shahabat berdasarkan ucapan mereka, ’yang telah mendahului kami 
dalam beriman’ dan ini menunjukkan kebersamaan mereka dalam keimanan, 
mereka mengikuti akidah, iman dan pokok keimanan shahabat dan mereka 
adalah ahlus sunnah wal jama’ah suatu nama dan karakter yang sempurna 
yang khusus disematkan di pundak mereka”.63

Perhatikan wahai pembaca, ucapan As-Sa’di “mereka adalah ahlus 
sunnah wal jama’ah”, akan jelas bagi anda bahwa Allah l memuji mereka, 

60   Sedangkan dzat dan sifat Allah l berbeda dengan dzat dan sifat mahluk-Nya – penerj.
61   Syarh Al-Wasthiyah, Asy-Syaikh Fauzan, 15-16
62   Al-Hasyr: 10
63   Taisiri Al-Karim Ar-Rahman, 5/209.
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maka mengikuti mereka adalah wajib sebagaimana yang diperintahkan Nabi 
n

         
           

  
”Kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah 
khulafaurrasyidin yang diberi petunjuk, peganglah dengan erat, 
gigitlah dengan gigi geraham dan jauhilah olehmu perkara-perkara 
baru dalam agama sesungguhnya tiap perkara baru dalam agama 
adalah bid’ah dan tiap bid’ah adalah sesat”.64 

Ibnu Mas’ud berkata: ”Bagi yang hendak menempuh jalan hidup maka 
tempuhlah jalan hidup orang-orang yang telah meninggal, sesungguhnya 
orang-orang yang masih hidup tidak aman dari perubahan dan kerusakan, 
para shahabat nabi adalah umat terbaik, terbaik hati, terdalam ilmu dan paling 
tidak suka memaksakan diri terhadap perkara yang di luar kemampuan…”65

Dan pada kesempatan ini juga saya ucapkan rasa syukur kepada Allah 
atas segala karunia dan nikmat-Nya kemudian kepada Syaikh kami syaikh ahli 
sunnah, ahli hadits Al-Imam Yahya bin Ali Al-Hajuri pengganti ulama besar Asy-
Syaikh Muqbil yang dengan penuh semangat membimbing, memberi ilmu dan 
memotifasi murid-muridnya untuk berkarya baik dengan bahasa Arab maupun 
terjemahan, para ulama Darul Hadits Yaman yang tidak bisa kami sebutkan 
satu per satu dan para ustadz yang telah menyetujui dan merekomendasi 
secara lisan terjemahan Al-Qur’an, kawan-kawan pencari ilmu khususnya 
yang sedang belajar di Yaman dan yang di dalam negeri pada umumnya yang 
banyak membantu dan memotifasi penerjemahan Al-Qur’an. Semoga Allah 
l memberikan keikhlasan dan pahala kepada mereka, penerjemah dan 
penyebar terjemahan ini dengan pahala yang banyak.

Shalawat dan salam semoga tercuarah kepada nabi Muhammad 
Rasulullah n shahabat, keluarga dan pengikutnya semuanya. Alhamdulillahi 

64   HR.Abu Dawud - Kitab As-Sunnah - Bab Luzum As-Sunnah 5/14-15.
65   Syarh ’Aqidah Ath-Thahawiah, 432.
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rabbil ‘alamin.

Penerjemah 

Ma’had Darul Hadits, Dammaj, Sha’dah, Yaman - Tangerang, Banten, 
Rajab 1424 H / 21 Agustus 2006 M.



xxviii

Amma ba’du: 
Allah Ta’ala mengutus rasul-Nya Muhammad n dengan membawa 

ilmu dan agama yang benar agar Ia memenangkan agama ini terhadap semua 
agama, meski yang demikian itu tidak disukai orang-orang kafir.

Risalah yang Rasulullah n bawa dengan kehendak Allah Ta’ala dapat 
menyebar ke seluruh penjuru dunia – yang sebelumnya dunia dalam kegelapan 
jahiliah – mempersatukan hati manusia, cahayanya menerangi seluruh jagat 
raya dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dengan 
suka cita. 

Setelah Allah Ta’ala menyempurnakan agama Islam melalui tangan 
Rasulullah n dan menyempurnakan nikmat-Nya terhadap hamba-hamba 
yang beriman, Ia angkat ruhnya yang mulia ke tempat tertinggi dalam kondisi 
umatnya di atas dalil yang putih bersih cemerlang, jelas dan di atas jalan yang 
lurus.

Kemudian penerusnya dari generasi sahabat, kelompok iman dan 
tentara AlQur’an : mereka  adalah orang-orang yang paling lembut hati, dalam 
ilmu, tidak suka memaksakan diri, paling baik keterangan ilmu dan paling 
benar keimanannya dari umat Islam, merekalah yang membuka hati manusia 
melalui cahaya AlQur’an dan iman, membuka negeri-negeri kufur dengan 
jihad, pedang dan tombak.


