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DI ATAS CAHAYA AL-QUR`AN1 

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. 

(Hakim Pratama Utama pada  Pengadilan Agama Kelas I B Rengat) 

 

Tulisan singkat dan sederhana ini terilhami oleh sebuah kitab berjudul fi 

Zhilal al-Qur`an
2
 yang merupakan kitab tafsir al-Qur`an yang disusun oleh Sayyid 

Qutb
3
  

 Al-Qur`an merupakan kitab petunjuk bagi seluruh manusia. Ia bagaikan 

oase penghilang dahaga para musafir di tengah padang pasir. Ia bagaikan pelita 

                                                           
1
 Dalam bahasa Arabnya `Ala Dhaui al-Qur`ân. Kata Dhaui al-Qur`ân dalam Ilmu Balaghah 

termasuk ke dalam kategori sejenis dengan idhafah Luzain al-Ma yakni meng-idhafat-kan 
musabbah bih(yang diserupai) kepada musyabbah (yang diserupakan) sehingga maknanya al-Mau 
kalluzaini (air itu bagaikan lempengan perak). Jadi makna Dhaui al-Qur`ân adalah al-qur`an 
kadhaui  (Al-Qur`an bagaikan Cahaya yang menyinari) 
2 Arti fi Zhilâl al-Qur`ân adalah Di Bawah Naungan Al-Qur`an. Fi Zhilâl al-Qur`ân nama Sebuah 
kitab tafsir yang memiliki  corak baru yang khas dan unik. Tafsir ini dapat dikatagorikan sebagai 
aliran khusus dalam tafsir yang dapat disebut sebagai “tafsir pergerakan”. Sebab, metode 
pergerakan (al-manhaj al-haraki) yang serius tidak ada didapati selain di tafsir ini. Orientasi 
pergerakan ini juga tampak konsisten dan pekat dalam karya-karya  Sayyid Qutb lainnya. Prof. Dr. 
Din Syamsuddin merekomendasikan umat Islam untuk membaca kitab tafsir tersebut. Lih. 
https://tafsir-quran.com/khazanah/makalah/fi-zhilal-al-quran-tafsir-modern-dengan-orientasi-
pergerakan.html diunduh hari Rabu, 10 Januari 2018 
3
 Seorang penulis, pendidik,ulama, penyair Mesir dan anggota utama Ikhwanul Muslimin Mesir 

pada era 1950 s/d 1960. beliau  lahir di Mūshā, 9 Oktober 1906 – meninggal di Mesir, 29 
Agustus 1966 pada umur 59 tahun dengan  cara dieksekusi / digantung karena dituduh terlibat 
dalam rencana pembunuhan presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Beliau menulis lebih kurang 24 
buku, termasuk novel, kritik seni sastra dan buku pendidikan, dia dikenal luas di dunia Muslim 
lewat karya-karyanya mengenai apa yang dia percaya sebagai peran sosial dan politik Islam, 
terutama bukunya Keadilan Sosial dan Ma'alim fi-l-Tariq . Karya magnum opus, Fi Zilal al-
Qur'an (Dalam bayangan Qur'an), adalah 30 jilid komentar terhadap Qur'an.  Karya-karya beliau 
tersebut sebagai berikut: Mahammat al-Sha'ir fi'l-Hayah wa Shi'r al-Jil al-Hadir, al-Shati al-
Majhul,  Naqd Kitab: Mustaqbal al-Thaqafa fi Misr, Al-Taswir al-Fanni fi'l-Qu'ran, Al-Atyaf al-
Arba'a, Tifl min al-Qarya , Al-Madina al-Mashura , Kutub wa Shakhsiyyat, Askwak, Mashahid al-
Qiyama fi'l-Qur'an , Al-Naqd al-Adabi: Usuluhu wa Manahijuhu, Al-Adala al-Ijtima'iyya fi'l-Islam, 
Ma'rakat al-Islam wa'l-Ra's Maliyya, Al-Salam al-'Alami wa'l-Islam, Fi Zilal al-Qur'an, Dirasat 
Islamiyya,  Hadha'l-Din, Al-Mustaqbal li-hadha'l-Din,  Khasais al-Tasawwur al-Islami wa 
Muqawamatuhu, Al-Islam wa Mushkilat al-Hadara, Ma'alim fi'l-Tariq, Basic Principles of Islamic 
Worldview,  The Islamic Concept and Its Characteristics dan Islam and universal peace. Lih. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb diunduh pada hari Rabu 10 Januari 2018 
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yang menyinari kegelapan malam. Ia hadir menawarkan dirinya sebagai penunjuk 

jalan agar orang-orang tidak tersesat dalam kehidupan dan sampai ke tujuan 

dengan membawa keberhasilan dan kesuksesan. Ia menjadi obat bagi jiwa serta 

penyejuk buat hati yang kering kerontang dalam kehampaan dan kebimbangan 

sekaligus penawar luka dan duka akibat hempasan gelombang ombak dalam 

kehidupan yang seringkali begitu mengerikan. Ia menjanjikan kebahagian dalam 

hidup sekarang dan nanti di akhirat yang pasti kan datang. 

Al-Qur`an memberikan jawaban yang sangat memuaskan terhadap 

pertanyaan-pertanyaan fundamental, radikal serta mendasar tentang eksistensi dan 

wujud manusia di muka bumi ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti darimana 

manusia berasal? Untuk apa manusia hidup? Siapakah Sang Pencipta kehidupan 

ini? Kemana kita akan pergi? Apa yang mesti kita bawa? Apa timbangan kebaikan 

dalam hidup ini?.  Beberapa  persoalan kehidupan tersebut, kalau kita baca buku 

sejarah Filsafat, ternyata pernah dikemukakan oleh filosof-filosof Yunani seperti 

Thales
4
, Anaximandros 

5
dan Anaximenes

6
. Mereka berupaya memberikan jawaban 

terhadap pertanyaan tersebut dengan berlandaskan pemikiran mereka saat itu. 

                                                           
4
 Seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat Barat pada abad ke-6 SM. Sebelum Thales, 

pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran 
Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan 
gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga 
dikenal sebagai salah seorang dari Tujuh Orang Bijaksana (dalam bahasa Yunani hoi hepta sophoi), 
yang oleh Aristoteles diberi gelar 'filsuf yang pertama'. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal 
sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, 
Thales digolongkan ke dalam Mazhab Miletos. . Lih. Simon Petrus L. Tjahjadi. 2004. Petualangan 
Intelektual. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 21-22 
5
Seorang filsuf dari Mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya 

dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat Barat. 
Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. 
Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To 
apeiron berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan a dan peras yang berartit tanpa 
batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu Ia bersifat 
ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu 
yang ada di dalam jagad raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan (yang panas dan dingin, yang 
kering dan yang basah, malam dan terang). Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada 
akhirnya akan kembali. 
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Hidup dalam naungan Alqur`an sejatinya adalah sebuah anugrah dan nikmat 

yang luar biasa besar karena selaras, sesuai serta seiring sejalan dengan kehendak 

Sang Pencipta kehidupan. Di dalam muqaddimah kitab Fi Zhilal al-Qur`an, 

Sayyid Qutub mengatakan:  

انحٍبح فً ظالل انمشاٌ َعًخ . َعًخ ال ٌعشفٓب اال يٍ رالٓب. َعًخ رشفع انعًش ٔرجبسكّ ٔرزكٍّ. ٔانحًذ هلل 

ثبنحٍبح فً ظالل انمشاٌ فزشح يٍ انزيبٌ. رلذ فٍٓب يٍ َعًزّ يب نى أرق لػ فً حٍبرً. رلذ ...نمذ يٍ عهً 

فٍٓب ْزِ انُعًخ انزً رشفع انعًش ٔرجبسكّ ٔرزكٍّ
7

 

“Hidup dalam naungan al-Qur`an adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan 

yang tidak akan diketahui kecuali oleh orang yang pernah merasakannya. 

Kenikmatan yang meninggikan, memberkahi dan mensucikan usia manusia. Dan 

Alhamdulillah. Allah telah memberikan anugrah kepada saya untuk merasakan 

saat-saat hidup dalam naungan/bimbingan Al-Qur`an. Di saat-saat itu, aku 

merasakan kenikmatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya dalam 

hidupku. Aku merasakan kenikmatan  yang meninggikan, memberkahi dan 

mensucikan umurku.   

Apa yang dirasakan oleh Sayyid Qutb sesuai dengan janji Allah yang 

terdapat dalam pelbagai al-Qur`an dan hadits Nabi Saw. Salah satunya adalah surat 

al-Isra ayat 9 yang berbunyi: 

ٌَّ نَ  بِنَحبِد أَ ٌَ انصَّ هُٕ ًَ ٍَ ٌَْع ٍَ انَِّزٌ ْؤِيٍُِ ًُ ُش اْن ٌُجَّشِ َٔ ُو  َٕ ًَ أَْل ِْ ِذي ِنهَّزًِ  ْٓ ٌَ ٌَ زَا اْنمُْشآ ََْٰ  ٌَّ ا  إِ ا َكجٍِشا شا ْْ ْى أَ ُٓ9( 

“Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang 

mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar” 

                                                                                                                                                                
6
Seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. 

Anaximenes hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut, kendati ia lebih muda dari 
Anaximandros. Ia disebut di dalam tradisi filsafat Barat, bersama dengan Thales dan 
Anaximandros, sebagai anggota Mazhab Miletos. Anaximenes adalah teman, murid, dan 
pengganti dari Anaximandros. Sebagaimana kedua filsuf Miletos yang lain, ia berbicara tentang 
filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar (arche) segala sesuatu. Lih. Simon Petrus L. 
Tjahjadi. 2004. Petualangan Intelektual. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 22-23.  
7
 Sayyid Qutb, Fi Zhilal al-Qur`an, (Kairo: Dar al--Syuruq), 2003, Jilid I, cet.1, hal. 11  
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Dan sejalan dengan salah satu sabda Nabi saw dalam sebuah hadits yang 

berbunyi: 

ِ اٌ سسٕل هللا لبل سظً هللا عُّأثً ْشٌشح عٍ  ب : ِكزَبَة َّللاَّ ًَ ُْ ا ثَْعَذ ٍْ رَِعهُّٕ ٍِ نَ ٍْ ٍْئَ : إًَِِّ لَْذ رََشْكُذ فٍُِكْى َش

ُسَُّزًِ   يسزذسكّ( سِٔ انحبكى فً َٔ

“ Dari Abu Hurairah
8
 ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Pernah bersabda:” 

sungguh aku telah tinggalkan pada kalian semua dua perkara yang kalian 

semuanya tidak akan pernah tersesat selamanya yaitu kitabullah dan sunnahku” 

(HR al-Hakim
9
 dalam kitabnya al-Mustadrak

10
) 

Berkaitan dengan tujuan pokok dari turunnya Alqur`an, Quraish Shihab
11

 

menyebutkan ada tiga tujuan pokok turunnya al-Qur`an yaitu: pertama, memberi 

                                                           
8
 Beliau adalah salah seorang shahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits.  Abu 

Muhammad Ibnu Hazm mengatakan bahwa, dalam Musnad Baqiy bin Makhlad terdapat lebih dari 
5300 hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. nama beliau adalah 'Abdurrahman bin Shakhr 
ad Dausi. Pada masa jahiliyyah, beliau bernama Abdu Syams. Kunyah-nya Abu Hurairah (inilah 
yang masyhur) atau Abu Hir, karena memiliki seekor kucing kecil yang selalu diajaknya bermain-
main pada siang hari atau saat menggembalakan kambing-kambing milik keluarga dan kerabatnya, 
dan beliau simpan di atas pohon pada malam harinya. Tersebut dalam Shahihul Bukhari, bahwa 
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memanggilnya, “Wahai, Abu Hir”.  Beliau Radhiyallahu 
'anhu wafat pada tahun 57 H menurut pendapat yang terkuat. Lih. 
http://pustakaimamsyafii.com/biografi-abu-hurairah-radhiyallahu-anhu.html diunduh pada hari 
Kamis, 11 Januari 2018 

9
 Dia adalah Al-Hafizh Muhammad bin Abdullah bin Hamdawaih bin Nu’aim bin Al-Hakim, Abu 

Abdillah Adh-Dhabi Ath-Thahmani An-Naisaburi Asy-Syafi’i. Dia terkenal dengan (sebutan) Ibnu Al-
Bayyi’. Dia lahir di Naisabur pada hari Senin, 3 Rabiul Awwal, tahun 321 H dan wafat pada tahun 
405 H. lih. http://tafsirhadits2012.blogspot.co.id/2016/02/al-mustadrak-imam-al-hakim-
naisaburi.html diunduh pada hari Kamis 11 Januari 2018 
10

 Nama lengkap kitab tersebut adalah al-Mustadrak `ala al-Shahihaini. Kitab Al-Mustadrak karya 
Al-Hakim ini telah menimbulkan kontroversi, ketika Al-Hakim mengaku telah mengkoreksi Al-
Bukhari dan Muslim dalam hampir 9000 hadits yang seharusnya dimasukkan keduanya dalam 
kitab Shahih mereka, karena hadits-hadits tersebut dianggap oleh Al-Hakim telah sesuai dengan 
syarat (kriteria) keduanya atau salah satunya, atau memiliki sanad yang shahih tetapi tidak 
memenuhi kriteria salah satu dari keduanya. Kritik terhadap kitab Al-Mustadrak ini disebabkan 

karena Al-Hakim terlalu mudah dalam menilai “shahih” terhadap hadits-hadits yang tidak shahih. 
Lih. https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Mustadrak_ala_ash-Shahihain diunduh pada hari Kamis 11 
Januari 2018 
11

 Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA (lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi 
Selatan, 16 Februari 1944; umur 73 tahun) adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-
ilmu Al Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Nama Quraish 
Shihab masuk dalam daftar '500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia'. Dalam 
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petunjuk tentang akidah dan keyakinan yang harus dipegang oleh manusia yang 

tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian 

akan adanya hari pembalasan. kedua, memberi petunjuk tentang syariat dan hukum 

dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia 

dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya dan ketiga, menjadi petunjuk 

mengenai akhlak yang murni dengan menjalankan norma-norma keagamaan dan 

susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya baik secara sendiri-

sendiri maupun secara bersama-sama.
12

 

Dalam buku Major Themes of the Quran  yang telah dialih bahasakan ke 

dalam bahasa Indonesia berjudul “Tema Pokok Al-Qur`an”, Fazlur Rohman
13

 

membagi isi pokok kandungan Al-Qur`an menjadi 8 tema, yaitu Tuhan, Manusia 

sebagai Individu, Manusia Anggota Masyarakat, Alam Semesta, Kenabian dan 

Wahyu, Eskatologi, Setan dan Kejahatan, Lahirnya Masyarakat Islam. Namun 

dalam makalah ini, secara khusus akan dijelaskan terkait tema Tuhan, Manusia 

sebagai Individu, Manusia Anggota Masyarakat, dan Alam Semesta.
14

 

                                                                                                                                                                
situs themuslim500.com namanya tertuang berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu 
keislaman dalam beragam kegiatan. Karya dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah 
dipahami, namanya melesat sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu al-Qur'an. 
Karya beliau kurang lebih ada 51 buah judul.lih. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab diunduh pada hari Kamis 11 Januari 
2018 
12

 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur`an, (Bandung: Mizan) 1994, cet.VI.hal. 4o  
13

  Salah satu pemikir neomodernis yang paling serius dan produktif. Ia dilahirkan pada tanggal 21 
September 1919 dan meninggal 26 Juli 1988 di Hazara, suatu daerah di Anak Benua Indo-Pakistan 
yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah Anak Benua Indo-Pakistan. Setelah beranjak 
dewasa, ia mengabdikan dirinya sebagai dosen salah satu Universitas di Chicago. Karya-karya 
beliau adalah sebagai berikut: Avicenna’s Psychology, Prophecy in Islam : Philosophy and 
Orthodoxy, Islamic Metodology in History, Islam, The Philosophy of Mulla Sadra, Major Themes of 
the Quran, Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Traditional dan Health and 
Madicine In Islamic Tradition : Change and Identity. lih. 
http://www.literasiinformasi.com/2017/11/tema-pokok-kandungan-al-quran- diunduh hari 
Rabu,10 Januari 2018 
14

http://www.literasiinformasi.com/2017/11/tema-pokok-kandungan-al-quranmenurut.html   
diunduh pada hari Rabu, 10 Januari 2018 
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Ketika Alqur`an membumi dalam kehidupan umat Islam, maka umat Islam 

mampu menjadi pemimpin peradaban manusia lebih kurang 6 s/d 7 abad. Umat 

Islam mampu menjadi pembawa obor peradaban manusia, namun ketika umat 

Islam menjauh dari al-Qur`an, maka saat itu umat Islam menjadi umat yang 

tertinggal dan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam pelbagai aspek 

kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya dan ilmu pengetahuan serta teknologi. 

Meski jumlah manusia yang memeluk agama Islam sangat banyak namun mereka 

bagaikan buih di lautan. 

Daya dobrak dan kekuatan Alqur`an dalam menginspirasi kemajuan suatu 

bangsa yang mengaplikasikan nilai-nilai ajaran yang terdapat dalam Alqur`an, 

diakui oleh tokoh-tokoh dunia meski mereka bukanlah seorang muslim.   

Syeikh Ali al-Ahmad al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmat al-Tasyrî` wa 

Falsafatuhu”mengutip perkataan beberapa ilmuwan dan tokoh non muslim tentang 

al-Qur`an diantaranya adalah: 

لبل انًسٍٕ  كبسنٍم( أٌ انمشاٌ كزبة ال سٌت فٍّ ٔاٌ االحسبسبد انصبدلخ انششٌفخ ٔ انٍُبد انكشًٌخ ٔ

كزبة َزجذ عُّ ًٍْع انفعبئم عهى . انفعم انزي ْٕ أل ٔ أخش فعم ْٔذ فً رظٓش نً فعم انمشاٌ 

اخزالفٓب. ال ثم ْٕ انكزبة انزي ٌمبل عُّ ٔ فً انخزبو فهٍزُفس انًزُب فسٌٕ نكثشح يب فٍّ يٍ انفعبئم 

انًزعذدح
15

 

“Monsieur Carlyle berkata: “Bahwa Alqur`an adalah sebuah kitab yang 

tidak ada keraguan di dalamnya. Sungguh intuisi yang jujur disertai niat yang  

mulia akan dapat memperlihatkan keutamaan Alqur`an. Keutamaan dalam al-

Qur`an bukanlah keutamaan pertama dan terakhir yang terdapat dalam sebuah 

kitab yang melahirkan beraneka ragam kelebihan dan keutamaan.  Al-Qur`an 

itulah kitab yang menjadi sumber yang pada akhirnya, hendaknya setiap orang 

berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan dan kelebihan yang terkandung di 

dalamnya”. 

 

                                                           
15

 `Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyrî` wa Falsafatuhu, (t.t: Dar al-Fikri), Juz I, hal.39 
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إُْٔ( لُصم انٍجبٌ فً يصش. أٌ انًسهًٍٍ فً يشبسق االسض ٔيغبسثٓب ارا رًسكٕا ثًب  -ٔلبل انذكزٕس  ح

ْبء فً انمشأٌ انكشٌى يٍ رعبنٍى فبٌ ْزا ٌكٌٕ سججب فً رمذيٓى فً َٕاحً انحٍبح االْزًبعٍخ ٔاالدثٍخ 

........ ْٔى اٌ كزبة ْبيع شبيم ٔانذٌٍُخ ٔانسٍبسٍخ . الٌ انمشاٌ لذ ًْع انًذٍَخ لذًٌٓب ٔ حذٌثٓب ْٕٔ 

سبسٔا عهى ْزا فبَٓى ال شك ٔاصهٌٕ انً غبٌزٓى انزً ٌشَْٕٓب 
16

 

“Doktor Ahino –Seorang konsul Jepang di Mesir pernah mengatakan: 

“bahwasanya jika orang-orang muslim baik di belahan timur maupun di belahan 

barat berpegang teguh kepada nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam 

Alqur`an, maka hal itu akan menjadi sebab kemajuan mereka dalam pelbagai 

aspek kehidupan baik sosial, moral, agama dan politik. Hal ini disebabkan 

Alqur`an telah menghimpun seluruh peradaban kuno maupun kontemporer. 

Alqur`an adalah sebuah kitab lengkap dan komprehensif........ dan umat Islam jika 

berjalan di atas Alqur`an tidak diragukan lagi mereka akan sampai ke tujuan yang 

mereka harapkan”. 

  Al-Qur`an begitu agung dan tinggi nilainya sehingga mampu mengantarkan 

generasi yang membaca memahami dan mengamalkan kandungan isinya meraih 

kesuksesan, kebahagian dan kejayaan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang 

terekam dalam sejarah peradaban Islam. Namun umat Islam sekarang dalam 

tataran praktis, banyak yang meninggalkan dan menjauhi Alqur`an. Alqur`an 

seringkali hanya menjadi hiasan pemanis ruangan dan pajangan indah di rumah-

rumah kebanyakan umat Islam. Sikap umat Islam yang acuh dan tidak 

memperdulikan Alqur`an ini sungguh sangat memprihatinkan. Alqur`an dalam 

surat Al-Furqan ayat 30 menyebutkan: 

 

 سا ٕا ْزا انمشأٌ يٓجٔيً ارخزٕسة اٌ ل شسٕلان ٔلبل

“Berkatalah Rasul:”Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan 

Alqur`an ini suatu yang tidak diperdulikan” 

                                                           
16

 Ibid. 
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Pada  ayat di atas, Rasulullah mengadukan sikap kaum Quraiys yang terus 

menerus mencerca Alqur`an.
 
Orang kafir quraish setiap kali dibacakan Alqur`an, 

mereka tidak pernah mau mendengar, menyimak bahkan mereka membuat suara 

hiruk pikuk untuk mengalihkan orang dari mendengar Alqur`an. Sikap mereka 

tersebut membuat perasaan Nabi Saw terasa sempit sehingga nabipun mengadukan 

sikap mereka kepada Allah. 
17

 Sikap orang Quraish itulah yang membuat mereka 

telah menjadikan Alqur`an sebagai sesuatu  “ سإيٓج ” .  

Meskipun berdasarkan asbâb al-nuzûl, ayat tersebut berkaitan dengan sikap 

orang Quraiys terhadap Alqur`an, namun ada kaidah dalam `Ulûm Al-Qur`ân yang 

berbunyi: 

ص انسجتٕال ثخص عفانعجشح ثعٕو انه
18

 

“Yang diperhitungkan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab” 

Meskipun sebabnya khusus, namun karena lafadznya umum, maka ayat 

tersebut tetap menjangkau peristiwa-peristiwa yang menyerupainya 

Kata سإيٓج  pada ayat di atas, merupakan bentuk isim maf`ul dari akar kata 

 ,yang secara bahasa artinya adalah memutuskan, meninggalkan ٌٓجشْجش 

mengingau, bermimpi dan mengikat.
19

jadi kata سإيٓج  artinya adalah yang 

diputuskan, yang ditinggalkan, yang diimpikan dan yang diikat.  

`Ali al-Shabuni
20

 dalam kitabnya al-Tibyân fi `Ulûm al-Qur`ân mengutip 

perkataan Ibn Taimiyyah
21

 dalam menafsirkan kata  سإيٓج  pada ayat tersebut 

sebagai berikut: 

                                                           
17

 Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim, (Beirut:Dar al-Kutub al-`Ilmiyyat), 1998 M, juz 6 hal 98. Lih 
juga Muhammad `Ali Ashabuni, Shafwat al-Tafâsir, (Beirut: Dar al-Qur`an Al-Karim)1981 M, cet 4 
hal. 361 
18

 Kaidah di atas merupakan kaidah yang dipegang oleh mayoritas ulama `Ulum al-Qur`an lih. 
Manna` Qaththan, Mabâhits fi `Ulûm Al-Qur`ân, (Kairo : Maktabah Wahbah), 1995, hal. 78-79 
19

 Ahmad Warson Munawwir, Qamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1997, hal. 
1489 
20

 Dosen Fakultas Syari`ah dan Studi Islam Universitas Malik `Abdul `Aziz di Mekah al-Mukarramah 
21

 Nama lengkapnya adalah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin 
Taimiyah al Harrani. (lahir: 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H – wafat: 26 September 1328 
M/22 Dzulqadah 728 H), adalah seorang pemikir dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/22_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1263
https://id.wikipedia.org/wiki/Hijriah
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ٔ يٍ لشأِ ٔ رذثشِ ٔنى ٌعًم ثًب  ,ٔ يٍ لشأِ ٔ نى ٌزذثش يعبٍَّ فمذ ْجشِ  ,يٍ نى ٌمشأ انمشأٌ فمذ ْجشِ

فٍّ  فمذ ْجشِ
22

 

“Orang yang tidak membaca Alqur`an maka ia telah meninggalkan 

Alqur`an, orang yang membaca Alqur`an namun tidak pernah mentadabburinya, 

maka ia pun termasuk orang yang meninggalkan Alqur`an dan orang yang 

membaca serta mentadabburi Alqur`an namun tidak pernah mengamalkan 

kandungannya maka ia telah meninggalkan Alqur`an” 

Berdasarkan pernyataan Ibn Taimiyyah tersebut, maka ada tiga kategori 

seseorang dipandang telah meninggalkan Alqur`an yaitu 

- Orang yang tidak pernah mau membaca Alqur`an sama sekali. 

- Orang yang membaca Alqur`an namun tidak pernah berupaya men-

tadabburi maknanya. 

- Orang yang membaca dan men-tadabburi maknanya, namun tidak 

pernah mengamalkan isinya. 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, agar kita tidak termasuk golongan orang 

yang meninggalkan Alqur`an maka langkah yang harus kita ambil adalah sebagai 

berikut:  

 Kita harus menyisihkan waktu untuk membaca Alqur`an dengan baik 

dan benar. Seorang mukmin yang membaca Alqur`an ibarat buah yang 

harum dan wangi baunya serta enak dan manis rasanya.sedangkan 

mukmin yang tidak pernah mau membaca Alqur`an ibarat buah kurma 

yang manis rasanya namun tidak memiliki bau yang wangi dan harum. 

                                                                                                                                                                
ulama Islam dari Harran, Turki.  Kepribadiannya Dia adalah orang yang kuat pendiriannya dan 
teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintah-Nya dan 
menjauhi segala larangan-Nya. Ia pernah berkata: ”Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, 
sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali 
atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku 
lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir 
dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku.” Lih. https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah 
diunduh hari Kamis 11 Januari 2018 
22

 Muhammad `Ali al-Shabuni, al-Tibyân fi `Ulûm al-Qur`ân, (Mekah: Dar Ihsân), 1390 H, cet 3 
hal.10 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Harran
https://id.wikipedia.org/wiki/Turki
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah
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Membaca Alqur`an merupakan sebuah kegiatan bernilai ibadah. Bahkan 

pahalanya dinilai persatu huruf sebagai sebuah kebaikan dan satu 

kebaikan mendapatkan balasan 10 x lipatnya. Al-Qur`an akan memberi 

syafaat bagi orang yang membacanya. Jangan sampai terjadi untuk 

membaca status di FB, WA, BBM dan lainnya tersedia waktu yang 

lapang, namun untuk Alqur`an tidak ada waktu sedikitpun. Dalam kitab 

Ihyâ `Ulûm al- Dîn
23

, Imam Al-Ghazali
24

 mengutip dari Kitab Taurat 

yang bunyinya menyindir dan menampar perilaku kita saat ini. 

                                                           
23

 Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip 
dalam menyucikan jiwa (Tazkiyatun Nafs) yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, 
dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Hanya 
saja kitab ini memiliki kritikan, yaitu meskipun Imam Ghazali merupakan seorang ulama namun 
dia bukanlah seorang yang pakar dalam bidang hadits, sehingga ikut tercantumlah hadits-hadits 
tidak ditemukan sanadnya, berderajat lemah maupun maudhu. Hal ini menyebabkan banyak 
ulama dan para ahli hadits yang kemudian berupaya meneliti, memilah dan menyusun ulang 
terhadap takhrij hadits yang termuat di dalam Ihya Ulumuddin. Di antaraulama ahli hadits yang 
menyusun ulang kitab hadits berdasarkan Ihya Ulumuddin ini adalah Imam Ibnul Jauzi dan 
Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang menulis kitab Minhajul Qashidin dan ikhtisarnya 
(Mukhtasar). Lih. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ihya_Ulumuddin diunduh pada hari Kamis 11 
Januari 2018 
24

 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 
450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang 
filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. 
Kepribadian :Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia 
digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam 
yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai pelbagai 
bidang ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup 
meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan 
kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia 
telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. Imam al-
Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah 
Islam yang luas seperti Mekkah, Madinah, Jerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat 
Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat 
bermutu tinggi. Sejak kecil lagi dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan 
dia benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat 
kuat beribadat, wara', zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan 
mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT. Beliau banyak meninggalkan karya tulis yang 
sampai sekarang masih menjadi rujukan.  
 Lih. https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hamid_Muhammad_al-Ghazali diunduh hari Kamis 11 
Januari 2018 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Al-Ghazali
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnul_Jauzi
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qudamah_Al-Maqdisi
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ihya_Ulumuddin
https://id.wikipedia.org/wiki/1058
https://id.wikipedia.org/wiki/1111
https://id.wikipedia.org/wiki/Hujjatul_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah
https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Akhlak
https://id.wikipedia.org/wiki/Riya
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ridha&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hamid_Muhammad_al-Ghazali
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اَذ فً انطشٌك رًشً فزعذل عٍ انطشٌك ٔ كزبة يٍ اخٕاَك كٌب عجذي أيب رسزحً يًُ ٌأرٍ

 شظاَ كنزّ انٍززبثً أَكْزا ٔشٍئ يُّ  كرٕرزذثشِ حشفب حشفب حزً ال ٌفٔرمشأِ ٔرمعذ ألْهّ ٔ

عشظّ ثى اَذ يعشض عُّ ٔنّ ٕفٍّ نززأيم غ كشسد عهٍكى كٔل ٕفٍّ يٍ انم كى فصهذ نك

 كيٍ ثعط اخٕاَ كُذ إٌْٔ عهٍكأف
25
  

“ Hai hamba-Ku tidakkah engkau merasa malu kepada-Ku, sampai 

kepadamu surat dari saudaramu padahal saat itu engkau sedang 

berjalan di jalan lalu engkau pun dengan segera berhenti dan 

menyingkir ke pinggir jalan lalu duduk untuk membaca dan berusaha 

memahami kata-kata perkata dalam surat tersebut sehingga tidak ada 

satupun yang tertinggal dari surat itu (semuanya isinya dibaca). Dan 

ini adalah kitab yang telah Aku turunkan kepadamu, lihatlah betapa 

banyak perkataan yang telah Aku jelaskan dan Aku ulang-ulang di 

dalamnya agar engkau merenungkan isinya, namun ternyata engkau 

malah berpaling darinya. Apakah (kedudukan) Aku lebih rendah dalam 

pandanganmu dibandingkan teman-temanmu”.   

 Kita harus belajar memahami kandungan makna Alqur`an dengan 

membaca kitab-kitab Tafsir yang telah ditulis oleh para ulama yang 

benar-benar pakar di bidangnya agar pemahaman kita tidak salah dan 

tersesat
26

 dan sekarang dengan kemajuan teknologi, kita dengan mudah 

dapat meperoleh kitab-kitab tafsir berbahasa Arab dengan cara 

mendownload dari situs-situs yang menyediakan kitab-kitab tersebut 

secara gratis seperti waqfeya.com
27

 maupun dengan aplikasi Maktabah 

                                                           
25

 Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, (Beirut:Dar Ibn Hazm), cet. 1, 2005 M, hal. 325 
26

 Dalam sebuah hadits ada ancaman terhadap orang yang menafsirkan Alqur`an berdasarkan akal 
pikiran semata tanpa disertai keilmuan yang memadai. Hadits tersebut berbunyi : من فسر القران  

يغعذِ يٍ انُبس  إٔفهٍزجبرأيه   “barangsiapa yang menafsirkan al-Qur`an berdasarkan akal semata maka hendaklah 

ia mempersiapkan dirinya menempati tempat di neraka”(HR Tirmidzi dari Ibn `Abbas) lih Muhammad `Ali 

Ashabuni, al-Tibyan...ibid, h. 156 
27

 Adalah sebuah situs menyediakan pelbagai kitab dalam pelbagai bahasa baik kitab klasik, 
maupun kitab kontemporer dalam pelbagai disiplin ilmu-ilmu keagamaan dan lainnya yang dapat 
didownload secara gratis. 
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al-Syamilah. Dan untuk yang tidak bisa membaca kitab tafsir berbahasa 

Arab jangan khawatir sekarang banyak tersedia terjemah kitab-kitab 

Tafsir berbahasa Indonesia bahkan banyak juga tafsir-tafsir yang 

dikarang oleh Ulama-ulama Tafsir Indonesia seperti Tafsir al-Mishbah
28

 

karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Azhar
29

 karya Hamka, atau dengan 

menonton kajian tafsir al-Ma`rifat oleh Musthafa `Umar
30

 di you tube. 

                                                           
28

 Tafsir al Misbah ini, sebagaimana di akui oleh penulisnya, Quraish Shihab, pertama kali ditulis di 
Cairo Mesir pada hari jum’at, 4 Rabiul Awal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 18 juni 1999. Dan 
saat pagi hari di Jakarta, Jum’at 8 rajab 1432H bertepatan dengan 5 september 2003, rampung 
usdah beliau menghidangkan kepada para pembaca Tafsir Al Qur’an.. Secara lengkap, buku ini 
diberi nama: Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an yang diterbitkan pertama 
kali oleh penerbit Lentera Hati bekerjasama dengan Perpustakaan Umum Islam Iman Jamapada 
bulan Sya’ban 1421 H / November 2000 M., pertama kali ditulis pada waktu menjelang atau 
sesudah shubuh. Lih. http://nuhudhiyyah.blogspot.co.id/2016/05/makalah-tafsir-indonesia-tafsir-
al.html diunduh pada hari kamis 11 Januari 2018 
29

 Tafsir ini ditulis oleh Hamka sewaktu ada dalam penjara di era Soekarno. Dalam Tafsir Al-Azhar-
nya, Hamka, seperti diakuinya, memelihara sebaik mungkin hubungan antara naqal dan ‘aql’; 
antara riwâyah dan dirâyah. Hamka menjanjikan bahwa ia tidak hanya semata-mata mengutip 
atau menukil pendapat yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan 
pengalaman pribadi.  Lih http://abusyahmin.blogspot.co.id/2012/07/tafsir-al-azhar-karya-agung-
hamka.html dan https://abualitya.wordpress.com/2011/12/30/studi-analisis-atas-tafsir-al-azhar-
karya-prof-dr-hamka/ diunduh pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 
30

 Dr. Musthafa Umar, Lc. MA dilahirkan di Riau, Indonesia pada tahun 1967 dan mendapatkan 

pendidikan awal di kampung kelahiran. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren 
Modern Darussalam Gontor, Ponorogo Jawa Timur, Indonesia dan tamat pada tahun 1987. 
Selanjutnya, mendapatkan gelar Sarjana Muda dari Universitas Al-Azhar, Mesir pada Fakultas 
Ushuluddin jurusan Dakwah tahun 1994. Setelah memperoleh gelar S1, Musthafa Umar 
melanjutkan pendidikan S2 ke Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia dan memperoleh ijazah 
Master jurusan Dakwah pada tahun 2000. Gelar Doktoral diperoleh di jurusan Al-Quran dan 
Hadits, Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Malaysia tahun 2009 dengan judul 
thesis“Metode ‘Aqliyyah Ijtima’iyyah: Kajian Terhadap Tafsir Al-Sya’rawi”. Saat ini Dr. Musthafa 
Umar, Lc. MA aktif berdakwah di Riau, Malaysia serta berbagai kota di Indonesia, dan membina 
kelompok belajar Tafaqquh di Pekanbaru, Riau. Beberapa karya tulis telah diterbitkan, 
diantaranya: Tafsir Al-Quran Al-Ma’rifah (3 juz), Sifat Dua Puluh, Asmaul Husna, Sunnatullah (3 
jilid), 30 Perkara Penting Dalam Hidup, Cara Mudah Belajar Bahasa Arab, Himpunan Zikir 
Daripada Al-Quran dan Hadits, Perjalanan Hidup Manusia, Sihir dan Cara Rawatannya Menurut 
Al-Quran dan Hadits, Hakikat Mati, Iktibar Daripada Perang Bosnia dan beberapa buku lainnya. 
Disamping itu, Dr. Musthafa juga ikut menyampaikan makalah di berbagai seminar, baik di 
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 Setelah memahami makna-makna al-Qur`an langkah selanjutnya adalah 

dengan berusaha men-tadabburi kandungan Alqur`an tersebut dengan 

merenung dan menghayati dengan segenap akal dan hati yang dipenuhi 

keikhlasan serta keyakinan kepada Allah SWT. 

 Setelah memahami dan mentadabburi maknanya, kita berupaya 

mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran yang terdapat dalam Alqur`an 

tersebut dalam kehidupan serta mendakwahkan dan menyebarkan nilai-

nilai dan ajaran Alqur`an tersebut kepada orang-orang belum 

memahaminya. 

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan kita bisa 

merasakan nikmat dan manisnya hidup di bawah naungan Al-Qur`an. Sebuah 

kenikmatan dan kelezatan yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang 

mengetahuinya  sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Qutb di atas. Semoga, 

Rengat, Kamis 11 Desember 2018. Selesai pukul 08.34  by. Kang Erlan   
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