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KATA PENGANTAR
Pertama dan utama pada kesempatan ini penulis panjatkan puji dan syukur
ke hadirat Allah swt., karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penelitian ini
berhasil diselesaikan, meski menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Shalawat
dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., para anggota
keluarganya, para shahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir
zaman.
Dengan selesainya penelitian ini, kami menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhigga kepada pihak-pihak yang
secara langsung atau tidak langsung telah memberikan bantuannya, baik secara
peroragan maupun kelembagaan. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan
kepada Ketua STAI Al Hidayah Bogor yaitu Dr. Rahendra Maya, M.Pd.I atas
motivasi, perhatian, dan kebijakannya, sehingga dapat terselenggara proyek penelitian
ini.
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak
Ketua Jurusan Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah dan kepada Kepala LPPM STAI
Al Hidayah Bogor, beserta jajaran pengurus yang telah memberikan bantuan dan
kemudahan kepada peneliti, mulai awal pengajuan proposal penelitian, seminar
proposal, seminar hasil penelitian, hingga penyelesain akhir laporan ini.
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekanrekan sejawat penulis di lingkungan STAI Al-Hidayah khususnya pada Jurusan
Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah. Harapan penulis semoga hasil penelitian
memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara luas
khususnya dalam pengembangan pendidikan.
Ucapan terima kasihkami sampaikan pula kepada jajaran pimpinan beserta
seluruh staf di perpustakaan STAI Al Hidayah, yang telah menyediakan sejumlah
literatur, serta memberikan fasilitas dan kemudahan kepada peneliti selama proses
penelitian ini.
Kiranya masih banyak pihak yang telah memberikan bantuan selama proses
penelitian dan nama mereka tidak sempat kami sebutkan satu persatu di sini. Kepada
mereka kami sampaikan banyak terima kasih, semoga mendapat pahala dari Allah swt.
Akhirnya, mudah-mudahan penelitian ini memberikan manfaat. Amin.
Bogor, 24 Desember 2018
Peneliti,
Romly, M.H.I
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur’an adalah perkataan Allah subhanahu wata’alah dan Al-Qur’an
merupakan kitab suci terakhir yang di wahyukan Allah kepada Nabi Muhammad
sallallahualaihi Wasallam untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Al-Qur’an
juga hudan li al-nas sebagai petunjuk dari setiap perkara yang ada di dunia dan sebagai
cahaya1 yang terang menderang yang dapat mengeluarkan manusia semua dari gelap
gulita menuju terang menderang.
Karakteristik Al-Qur’an adalah kitab yang tidak akan pernah hilang sampai
akhir zaman, tidak akan pernah berubah isi dan seluruhnya. Al-Qur’an merupakan kitab
yang abadi,bukan kitab yang suatu masa tertentu, atau khusus untuk generasi tertentu,
yang kemudian habis masa berlakunya kemudian hilang, hukum-hukum, perintah dan
larangannya tidak berlaku dengan suatu kurun waktu kemudian habis masanya2 Akan
tetapi Al-Qur’an akan ada sampai hari akhir zaman.
Al-Qur’an membawa ajaran-ajaran yang akan terus berlaku dan kekal, isi AlQur’an juga tidak akan pernah berubah, tidak ada kedustaan didalamnya. Tidak boleh
seorang pun mengatakan bahwa Al-Qur’an diturunkan hanya pada masa-masa islam
pertama yaitu pada masa kenabian atau masa sahabat atau masa-masa islam pertama.

Andana syahran, sesungguhnya Al-Qur’an adalah cahaya akan kebenaran hakiki,sumber:
https//muslim.or.id/24623-al-qur’an-adalah-cahaya.html, diakses Bogor,tgl-25, desember 2019 at 12:30.
2
Yusuf Qardhawi, berinteraksi dengan Al-Qur’an, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Gema insani
press, Jakarta, cet III 2001,hal.93
1

1

2

Sedangkan pada masa kita ini dan masa setelah kita akan terus terikat dengan
hukum yang berada di dalam Al-Qur’an. Kita senantiasa harus selalu berpegang teguh
serta melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Qur’an karena itu adalah
satu Konsekuensi keyakinan terhadap Al-Qur’an. Dalam firman Allah dalam surat alA’raf/7:171

َ ُخذُ ْوا َمآ َءاَت َ ْينَ ُك ْم ِبقُ َّو ٍة َو ْذ ُك ُر ْوا َما ِف ْي ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُ ْون...
Artinya :"... (dan kami katakan kepada mereka): "peganglah dengan teguh apa yang
telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah)apa yang tersebut di
dalamnya supaya kamu menjadi orang yang bertaqwa".
Dalam ayat ini, Allah berwasiat kepada manusia untuk melaksanakan segala
yang diwujudkan di dalam Al-Qur’an dan melaksanakan hukum-hukum syariat dengan
baik, agar manusia bertaqwa kepada Allah.3
Ayat ini menjelaskan bahwa ("peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan
padamu) Dengan sungguh-sungguh dan dengan segala kemampuan (serta ingatlah
selalu apa tersebut di dalamnnya) dengan mengamalkan (supaya kamu menjadi orangorang yang bertaqwa)".
Semua perkara di dunia ini tercantum dengan jelas di dalam Al-Qur’an dari
mulai masalah hukum-hukum, jilbab, bahkan sampai masalah yang banyak orang
keliru terhadapnya, yaitu masalah harta. Banyak orang menyangkal bahwa harta itu
tidak perlu dicari karena akan datang dengan sendirinya karena harta itu sudah
ditakdirkan, akan tetapi tidak banyak juga yang tau bahwa harta itu harus dicari tapi

3

M. Ashaf Shaleh, Taqwa Makna Dan Hikmahnya Dalam Al-Qur’an, Penerbit Erlangga
(2003), hal 28-29
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dengan cara apapun tidak mengapa yang penting dengan cara berusaha. Karena semua
makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal hartanya telah dijamin oleh Allah.
Sebagimana firman Allah dalam surat Hud: 6

علَى الَّل ِه ِر ْزقُ َها
ِ َو َما ِم ْن دَابَّ ٍة فِ ْي األ َ ْر
َ َّض إِال
Artinya: “Tidak satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang
menanggung hartanya.”(QS. Hud: 6).
Dan setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah
hartanya. Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah harta oleh Allah sampai dia
mati. Rasulullah Sallallahu’alaihi wasallam bersabda yang artinya :“wahai sekalian
manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah hartanya, karena
itu jangan kalian merasa harta kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah, wahai
sekalian manusia carilah harta dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang
haram.”(HR. Baihaqi dalam sunan al-Kubro 9640, disahihkan Hakim dalam alMustadrak 2070 dan di sepakati Ad-Dzahabi).
Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di rahimahullah menerangkan, “seluruh harta dan
ketentuannya hanya Allah yang semata-mata memilikinya. Simpanan harta tersebut
adalah ditangan Allah. Allah lah yang memberi pada siapa yang Allah kehendaki, Allah
pula yang menghalangi harta tersebut pada yang lain sesuaidengan hikmah dan
rahmatnya yang luas. Setiap harta termasuk di dalamnnya adalah hujan, Allah turunkan

4

sesuai dengan kadarnya. Tidak mungkin harta tersebut lebih atau kurang dari yang
Allah tentukan.” (Tafsir As-Sa’di, hal.452).4

س ِمي ُع ْالعَ ِلي ُم
َّ َو َكأَيِ ْن ِم ْن دَابَّ ٍة َال تَحْ ِم ُل ِر ْزقَ َها اللَّهُ يَ ْر ُزقُ َها َوإِيَّا ُك ْم َو ُه َو ال
“Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya
sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Ankabut: 60).
Syaikh Al-Sa’di rahimahullah menerangkan bahwa, Allah sang pencipta telah
menjamin harta seluruh makhluk, yang kuat maupun mereka yang lemah. Betapa
banyak “binatang melata”, muka di muka bumi yang lemah kekuatanny, rendah
akalnya, “yang tidak dapat membawa(mengurus) rizkinya sendiri,” dan tidak pula
dapat menyimpannya,bahkan ia senantiasa tidak dapat membawa hartanya sedikit pun,
namun Allah terus menyediakan harta untuknya pada setiap saat sesuai dengan
waktunya, “Allah lah yang membawa harta kepadanya dan kepadamu,” jadi kalian
semua menjadi tanggungan Allah yang mengatur harta kalian, sebagaimana dia telah
menciptakan dan mengurusi kalian. “Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”. Maka tidak ada satupun yang tersembunyi dariNya, tidak ada binatang
melata pun yang binasa karena keadaanya sesembunyi dariNya.5

4
’Muhammad Abduh Tuasikal, Hanya Allah yang memberi harta, diakses dari
https://rumaysho.com/10608-hanya-allah-yang-memberi-harta.html, pada tgl: 19,agustus 2020, pukul:
11:47.
5
Abd al-Rahman bin Nasir bin ‘Abd Allah al-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir alKalam al-Mannan (diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, Lc, dkk dengan judul Tafsir Al-Qur’an),
(Jakarta: Darul Haq, 2015), 468-469.

5

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, penulis akan menggali dan
memperdalam pengetahuan tentang konsep harta menurut Al-Sa’di dalam Al-Qur’an.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan dalam
penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Konsep harta menurut penafsiran al-Sa’di dalam Al-Qur’an
2. Perbedaan pendapat al-Sa’di dalam memahami konsep harta

C. Pembatasan Masalah
Adapun pembatasan-pembatasan tentang masalah yang akan diteliti, sebagai
berikut:
1. Konsep harta dalam Al-Quran.
2. Perbedaan pendapat dalam memahami harta itu seperti apa.

D. Rumusan Masalah
Adapun perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah:
Bagaimana penafsiran al-Sa’di tentang ayat-ayat harta?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, adalah:
Untuk mengetahui penafsiran Al-Sa’di tentang ayat-ayat harta.
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F. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:
1.

Untuk mengetahui dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang konsep harta
menurut al-Sa’di

2.

Memperkaya sumber kepustakaan tentang konsep harta menurut al-Sa’di

G. Penelitian yang Relevan
Dalam pengamatan penulis,ada banyak penelitian tentang masalah konsep harta
atau al-Sa’di di antaranya sebagai berikut:
Penelitian dengan judul Konsep Harta Dalam Perspektif Alqurȃn (Studi Tafsȋr
Fȋ Ẓilȃl Al-Qurȃn Karya Sayyid Quṭb) yang di tulis oleh Rosnita menyimpulkan bahwa
beberapa permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa: Tafsȋr fȋ Ẓilȃl Alqurȃn
termasuk salah satu kitab tafsir yang mempunyai terobosan baru dalam melakukan
penafsiran Alqurȃn. Hal ini dikarenakan tafsir beliau selain mengusung pemikiranpemikiran kelompok yang berorientasi untuk kejayaan Islam, juga mempunyai
metodologi tersendiri dalam menafsirkan Alqurȃn. Harta menurut Alqurȃn adalah
„Aṭa‟ yang berarti pemberian. Dalam Alqurȃn istilah “rizq” disebut sebanyak 112 kali
dalam 41 Sȗrah, 92 ayat. Dan juga menurut Sayyid Quṭb Harta adalah segala sesuatu
yang dapat diambil manfaatnya. Kata harta ini mengandung makna yang luas, tidak
hanya berbentuk uang, harta atau materi saja. Tetapi segala sesuatu yang kita pakai dan
kita miliki itu juga harta, seperti pakaian, makanan dan lain sebagainya.6

Rosnita, Konsep Harta Dalam Perspektif Alqurȃn (Studi Tafsȋr Fȋ Ẓilȃl Alqurȃn Karya Sayyid
Quṭb). (Banten Universitas Islam Negeri "SMH",2017).
6

7

Penelitian dengan judul Konsep Harta Dalam Al-Qur’an, yang di tulsi oleh
Achmad Kurniawan Pasmadi. Menyimpulkan bahwa, Harta memiliki kolerasi dengan
kehidupan manusia. Hakikat harta sering disalah pahami berupa harta semata. Sebagian
orang memandang Ketika seseorang kaya berarti dimuliakan Allah, sebaliknya jika
mendapati miskin orang tersebut dinilai hina di mata Allah. Seiring dengan lajunya
industrialisasi di era post modern ini, pandangan manusia terhadap materi sejalan
dengan keingian manusia untuk memenuhi Hasrat-hasrat hedonismenya. Oleh karena
itu, tuntutan terhadap mencari harta tidak tidak mengindahkan halal dan haram, dengan
persepsi harta adalah segala-galanya.7
Penelitian dengan judul Korelasi Harta Dengan Usaha Dalam Perpsektif AlQur’an, yang ditulis oleh Nina Rahmi. Menyimpulkan bahwa harta dan usaha sangat
erat kaitannya sehingga Allah mengatakan bahwa harta yag dijanjikan Allah itu harus
dijemput dengan usaha yang sungguh-sungguh, bukan berarti manusia hanya berdiam
diri dan mengharapkan bahwa harta yang kita dapatkan tergantung dari usaha yang
telah kita lakukan yaitu dengan bekerja keras dan disertai dengan doa dan berserah diri
kepada Allah. Berinfak dan bersedekah maka yakinlah bahwa usaha setiap makhluk
hanyalah sekedar perantara atau factor datangnya harta. Sebagimana Allah
memberikan hartaNya kepada hamba-hamba yang tawakkal kepadaNya secara tidak
disangka-sangka. Sesungguhnya Allah maha pemberi harta kepada makhlukNya. 8

7

Achmad Kurniawan pasmadi, Konsep Harta Dalam Al-Qur’an, (STIT) Muhammadiyah
Kendal, 2015.
8
Nina Rahmi, Korelasi Harta dalam Usaha dalam Perspektif Al-Qur’an, (Banda Aceh, UIN
Ar-Raniry, 2017).
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H. Kerangka Pemikiran
Harta berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk
serta dapat di manfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan, anugrah dan
karunia dari Allah. Akan tetapi harta itu terkadang di pahami berbeda-beda mulai dari
manusia sampai kelompok-kelompok sehingga ada yang berselisih dalam pemahaman
mengenai harta.
Dari perbedaan cara pandang al-Sa’di juga berbeda dengan pendapat yang lain ,
penulis mengkaji penelitian ini yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, dengan
demikian agar memperoleh gambaran pandangan tentang konsep harta menurut alSa’di .

I.

Metodologi Penelitian

1.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah yaitu metode

maudhu’i (tematik). Metode maudhu’i adalah metode berusaha mencari jawaban AlQur’an dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan cara mempunyai tujuan
yang satu, yang Bersama-sama membahas topik/judul tertentu dan menertibkannya
sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian
memperhatikan ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan
dan hubungan-hubungannya dengan ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan
hukum-hukum.9

Muh. Yunus Yamani, MEMAHAMI AL-QUR’AN DENGAN METODE TAFSIR MAUDHU’I,
Diakses.Bogor23,februari2020,at15:01http://ejournal.uinmalang.ic.id/index.php/jpai/article/view/3352
9

9

Metode tafsir maudhui memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing
serta terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Namun, dalam aplikasinya metodemetode ini sebaiknya di sesuaikan dengan situasi dan kondisi, sehingga dapat
memberikan manfaat.
Adapun corak penafsiran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah corak I’tiqadi, tafsir yang pembahasannya tentang aqidah.
Jenis

penelitian

ini

bersifat

kepustakaan

(library

research),

yaitu

mengumpulkan data-data tertulis, baik berupa literatur bahasa Arab atau bahasa
Indonesia yang relevan dengan tema yang dibahas. Terutama dalam kitab-kitab tafsir
dan ayat-ayat Al-Qur’an.
1.

Sumber Data

a.

Data Primer
Dalam penelitian ini, objek utama yang akan dikaji adalah tafsir al-Sa;di,

karya Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di. Akan

meneliti ayat-ayat yang ada di

dalamnya, khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan konsep harta menurut al-Sa’di.
b. Data Sekunder
Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian
adalah sebagai berikut:
1.

Kitab-kitab tafsir dan yang terkait dengan penelitian yang biasanya mencakup
pembahasan tentang konsep harta menurut al-Sa’di.

2.

Tafsir Ibnu Katsir

3.

Tafsir al-Muyassar

4.

Buku-buku tentag konsep harta.
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J.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima
bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah.
Dalam pembahasan ini menjelaskan alasan yang melatar belakangi penulis memilih
judul tentang konsep harta menurut tafsir al-Sa’di. Kemudian diidentifikasi dan
dibatasi permasalahan tersebut, kemudian dirumuskan masalahnya agar permasalahanpermasalahan yang akan diteliti jelas dan terfokus. Tujuan dan kegunaan penelitian ini
menjelaskan tujuan dan pentingnya penelitian ini. Penelitian yang relevan untuk
memperjelas letak perbedaan dalam penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.
Kemudian kerangka pemikiran untuk menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian ini.
Metodologi penelitian ini menjelaskan cara yang dilakukan oleh penulis dalam
penelitian. Dan sistematika penulisan ini menjelaskan poin-poin yang akan dibahas
dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui secara jelas.
BAB II Kajian Pustaka tentang Harta
Bab kedua ini akan menjelaskan mengenai kajian pustaka tentang harta, defisi
harta, pandangan mufassir dan petunuk islam tentang usaha mencari harta. BAB III
Biografi Syaikh Abdurrahman Bin Nashir Al-Sa’di
Bab ketiga ini akan dijelaskan mengenai biografi al-Sa’di, Proses menuntut
ilmu, murid-muridnya yang paling menonjol, karya ilmiyahnya dan wafat al-Sa’di.
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BAB IV Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Harta Menurut Al-Sa’di, menurut Ibnu Katsir
Dan menurut Al Muyassar. Bahwa harta Allah didapatkan dengan berbagai sebab dan
bentuk.
Bab keempat ini akan menjelaskan analisis penafsiran mengenai ayat-ayat
harta manurut al-Sa’di.
BAB V Penutup
Bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dari
penelitian yang telah dibahas, dapat menjawab permasalahan yang diajukan dirumusan
masalah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA TENTANG HARTA

A. Definisi harta
Makna Kebahasaan Al-Razzaq
Kata Al-Razzaq terambil dari akar kata razaqa atau rizq yakni “harta” yang
pada mulanya berarti “pemberian untuk waktu tertentu”.
“Harta” menurut ibnu Faris adalah “pemberian Allah” menurut ar Raghib yaitu
“ pemberian yang mengalir baik bersifat duniawi atau ukhrawi”. Bisa juga berarti:
“porsi dan bagian yang sampai ketonggorokan dan dijadikan makanan.10
Di dalam lisan al-Arab Ibnu al-Mandhur rahimahullah menjelaskan, ar-rizqu
adalah sebuah kata yang dimengerti maknanya, dan terdiri dari dua macam. Pertama,
yang bersiat zhahirah (Nampak terlihat), semisal bahan makanan pokok. Kedua, yang
bersifat bathinah bagi hati dan jiwa, berbentuk pengetahuan dan ilmu-ilmu11.
Arti kata harta menurut KBBI, Pertama: Segala sesuatu yag dipakai untuk
memelihara kehidupan (yang diberikan oleh tuhan): makanan (sehari-hari); nafkah;.

Muhammad Syafi’I Antonio, Asmaul Husna for success in business and life (sukses, kaya
dan Bahagia dengan asmaul Husna, Jakarta: TAZKIA publishing), hal 113.
11
Rizki, Tidak Mesti Berwujud Materi, diakses https://almanhah.or.id/3722-rizki-tidak-mestiberwujud-materi.html, pada tgl: 25, agustus 2020, pukul: 08.34.
10

12

13

Kedua: penghidupan: pendapatan (uang dan sebagainya untuk memelihara
kehidupan); keuntungan; kesempatan mendapat makan;.12
Mengacu pada penjelasan Ibnu al-Mandhur tersebut,maka hakikat harta tidak
hanya berwujud harta atau materi belaka seperti asumsi kebanyakan orang. Tetapi,
yang dimaksud harta adalah yang bersifat lebih umum dari itu. Semua kebaikan dan
maslahat yang dinikmati seorang hamba terhitung sebagai harta. Hilangnya kepenatan
pikiran, selamat dari kecelakaan lalu lintas, atau bebas dari terjangkiti penyakit berat,
semua ini merupakan contoh kongkret dari rizki. Bayangkan apabila kejadian-kejadian
itu menimpa pada diri kita, maka bisa dipastikan bisa menurus pundi-pundi uang yang
kita miliki. Tidak jarang, tabunan menjadi ludes untuk mendapatkan kesembuhan.
Imam an-Nawawi rahimahullah mengisyaratkan makna tersebut dalam kitab Syarh
Shahih Muslim.
Anugerah harta Allah Subhanahu wa Ta’ala meliputi setiap makhluk hidup.
Limpahan karunia itu cerminan rahmat dan kemurahannya. Porsi harta masing-masing
bahkan sudah ditentukan sejak dini, ketika manusai itu masih berupa janin berusia 120
hari.13

12

Arti kata harta menurut KBBI, diakses https://jagokata.com/arti-kata/harta.html, pada tgl
20,agustus 2020, pukul: 13.44.
13
Rizki, Tidak Mesti Berwujud Materi, diakses https://almanhah.or.id/3722-rizki-tidak-mestiberwujud-materi.html, pada tgl: 25, agustus 2020, pukul: 08.34.
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B. Pandangan Mufassir
Allah yang Menentukan dan Memberikan Harta Setiap Makhluk (Q.S.Hud: 6)

ين
ٍ ع َها ۚ ُك ٌّل فِي ِكت َا
ِ َو َما ِم ْن دَابَّ ٍة فِي ْاأل َ ْر
َ َعلَى اللَّ ِه ِر ْزقُ َها َويَ ْعلَ ُم ُم ْستَقَ َّرهَا َو ُم ْست َْود
َ ض إِ َّال
ٍ ِب ُمب
“Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi melainkan, Allahlah yang memberi
hartanya. Dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)”
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, bahwa maksudnya semua yang
merayap di muka bumi berupa manusia, binatang darat atau laut maka Allah telah
menjamin harta dan makanan mereka.” Maksudnya, Dia mengetahui tempat berdiam
diri binatang-binatang ini yaitu rumah tempat tinggalnya dan perlindungannya, dan
mengetahui tempat penyimpanannya yaitu tempat dimana ia berpindah kepadanya pada
waktu pulang perginya dan kondisi-kondisi tertentunya. “semuanya” seluruh perincian
tentang keadannya, “tertulis dalam kitab yang nyata.” Yakni lauh mahfudz yang
meliputi seluruh peristiwa yang terjadi di langit dan bumi. Semuanya diliputi oleh ilmu
Allah dicatat oleh pena-Nya, berlaku pada-Nya kehendak-Nya dan dicukupi oleh-Nya
harta-Nya. Hendaknya manusia tetap tenang kepada jaminan Allah yang menjamin
harta-Nya dan ilmu-Nya meliputi zat dan sifat-sifat-Nya.14

‘Abd al-Rahman bin Nasir bin ‘Abd Allah al-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir alKalam al-Mannan (diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, Lc, dkk dengan judul Tafsir Al-Qur’an),
(Jakarta: Darul Haq, 2015), 456.
14

15

Al-Muyassar berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, Sesungguhnya Allah telah
menjamin harta semua makhluk yang berjalan (bernyawa) diatas permukaan bumi,
sebagai bentuk kemurahan dariNya, dan Dia mengetahui tempat tinggalnya saat hidup
dan setelah matinya, dan ngetahui tempat dimana dia akan mati. Semua itu sudah
tertulis disatu kitab disisi Allah yang sudah menerangkan semua itu.15
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, Allah mengabarkan bahwa
Dia menjamin harta seluruh makhluk, dari segala jenis hewan melata yang ada di muka
bumi, yang kecil maupun yang besar, yang hidup di laut maupun di daratan. Dan
bahwasanya Allah mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpananya.
Maksudnya yaitu Allah mengetahui di mana kesudahan dari perjalananya di muka
bumi, dan kemana ia berlindung di sarang-sarangnya.
Ali bin Abi Thalhah dan ulama lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas
mengenai firman Allah “Dan Allah mengetahuitempat berdiam binatang itu”ia
berkata: “yaitu, dimana ia tinggal.” “Dan tempat penyimpanannya.” Yaitu, dimana ia
mati.”
Dan semua itu tertulis di dalam kitab “Kitab” yang ada disisi Allah. “yang
nyata,” tentang semua itu.16

15
Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu As-Syaikh, Tafsir Al-Muyassar,
(diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, dengan judul At-Tasir al-Muyassar),
(Jakarta: Darul Haq, 2018), 667.
16
‘Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsir Ibnu
Katsir, (diterjemahkan oleh Tim Pustaka Ibnu Katsir, dengan judul Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi
Tafsir Ibnu Katsir), (Jakarta:, Pustaka Ibnu Katsir, 2015),483 .
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Dalam pandangan mufassir bahwa semua makhluk tidak ada satupun yang
bergerak dimuka bumi ini melainkan Allah yang menjaminnya, bahkan Allah
megetahui hingga tempat tinggal dll. Jadi tidak ada alasan untuk makhluk ragu atas
harta Allah.

C. Petunjuk Islam Tentang Usaha Mencari Harta.
1. Berkah Waktu Pagi

 " اللهم بارك ألمتي في:  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن صخر الغامدي
 وكان صخر رجال، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار." بكورها
 فأثرى وكثر ماله، وكان يبعث تجارته من أول النهار،تاجرا
“Shahr Al-Ghamidi menjelaskan, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengutus pasukan perang di akhir waktu siang. Sementara itu Shahr sebagai seorang
pedagang, sering membawa barang dagangannya di pagi hari. Akhirnya ia sering
mendapakan keuntungan yang berlimpah hingga hartanya banyak.” (HR. Imam yang
empat).
2. Menjaga dan Menyambung Silarurahmi
"Siapa yang ingin diluaskan hartanya, dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah
tali silaturrahim." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai).
"Bersedekahlah kalian, dan jangan (terlalu) lama disimpan dan ditahan. Sebab jika
demikian, Allah Ta'ala akan menahan (karunia-Nya) untukmu". (HR. Al-Bukhari).
“Mereka yang mencari harta dunia (kekayaan) dengan jalan yang halal dan menahan
dirinya dari meminta-minta (tidak menjadi pengemis) dan berusaha mencari nafkah
untuk keluarganya serta belas kasihan. Niscaya di hari kiamat kelak ia akan berjumpa
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dengan Allah dengan wajah yang berseri-seri seperti bulan purnama pada waktu
malam.”(HR. At-Tabrani)
3. Rajin bersedekah
“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional
atau ahli). Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka
dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah ‘Azza wajalla” (HR. Ahmad)
4. Anjuran bekerja dan menjaga diri dari meminta-minta
“Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar
lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi
kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta
kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak.” (Mutafaq’alaih)
5. Waktu pemberian harta
Fatimah radhiallahu ‘anha (putri Rasulullah) berkata bahwa saat Rasulullah
melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, Beliau mengatakan
kepadanya, “Putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati tuhanmu, dan
janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah membagikan harta setiap harinya
pada waktu antara mulainnya subuh sampai terbitnya matahari.”(HR. Al-Baihaqi).
6. Harta seseorang telah ditulis oleh Allah sebelum dialahir
Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam hadits yang Panjang:

ْ َِإ َّن أ َ َحدَ ُك ْم يُجْ َم ُع خ َْلقُهُ فِي ب
ٍ الرو َح َويُؤْ َم ُر بِأ َ ْربَعِ َك ِل َما
ت
ُّ س ُل ْال َملَكُ فَيَ ْنفُ ُخ فِي ِه
َ ط ِن أ ُ ِم ِه ……ث ُ َّم ي ُْر
س ِعيد
َ ع َم ِل ِه َو
ِ ِْب َكت
َ ب ِر ْزقِ ِه َوأ َ َج ِل ِه َو
َ ي أ َ ْو
ٌّ ش ِق
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“Sesungguhnya salah seoang dari kalian dihimpun penciptaannya di perut ibunya…
lantas diutuslah malaikat dan meniupkan ruh padanya. Dan ia diperintah untuk
menuliskan empat ketetapan, (yaitu) menulis rizki, ajal, amalan dan apakah ia (nanti)
celaka atau bahagia …”.17
Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda.

َ س
ُص ْل َر ِح َمه
ِ َ فَ ْلي،ِسأ َ لَهُ ِفي أَث َ ِره
َ  َوأ َ ْن يُ ْن،ط لَهُ ِفي ِر ْز ِق ِه
َ س َّرهُ أ َ ْن يُ ْب
َ َم ْن
“siapa yang suka dilapangkan rezkinya dan dipanjangkan umurnya hendaknya dia
menyambung silatuhrahim.” (HR. Bukhari no. 5985 dan Muslim no. 2557).
Kata Imam Nawawi dilapangkan rezki adalah diluaskan atau diperbanyak
hartanya. Juga bisa maksudnya adalah Allah berkahi hartanya (Syarh Shahih, 16: 104)
Ibnu Hajar dalam Al-Fath menjelaskan, “silarurahmi dikhususkan untuk kerabat
yaitu yang mempunyai hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak, begitupula
masih ada hubungan mahram ataukah tidak.”18
Banyak cara yang dapat mendatangkan harta, contohnya dengan berdoa dan
usaha, istigfar dan silaturrahmi. Bahkan ketika keraguan manusia terhadap memiliki
anak banyak katanya anak dua lebih baik padahal itu pemikiran yang salah, karena anak
adalah harta yang harus disyukuri. Banyak anak banyak harta.

17

Rusman Siregar, Inilah Hadits-hadits yang Membangkitkan Semangat Mencari Harta 2,
diakses
dari
https://kalam.sindonews.com/berita/1555951/70/inilah-hadits-hadits-yangmembangkitkan-semangat-mencari-harta-2, pada tgl: 25, agustus 2020, pukul: 09.55.
18
6 Amalan Pembuka Pintu Harta, diakses dari https://umma.id/article/share/id/6/49322, pada
tgl: 25, agustus 2020, pukul: 10.22.
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D. Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah19
1.

Istighfar dan Taubat
Diantara sebab terpenting diturunkannya harta adalah istighfar (memohon

ampunan) dan taubat kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Menutupi
(kesalahan). Untuk itu, pembahasan mengenai ini terbagi menjadi dua:
a. Hakikat istighfar dan taubat.
b. Dalil syar’i bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci harta.
A. Hakikat Istighfar dan Taubat
Sebagian besar orang menyangka bahwa istighfar dan taubat hanyalah cukup
dengan lisan semata. Sebagian mereka mengucapkan,
“Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Nya”.
Tetapi kalimat-kalimat di atas tidak membekas di dalam hati, juga tidak berpengaruh
dengan perbuatan anggota20 badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat semacam ini
adalah perbuatan orang-orang dusta.
Imam Al-Raghib Al-Ashfahani menerangkan: “Dalam istilah syara’, taubat
adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan,
berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha untuk melakukan apa yang

Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41).
20
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41).Hal 10.
19

20

bisa diulangi (diganti). Jika keempat hal itu terpenuhi maka syarat taubatnya telah
sempurna.21
Adapun istigfar, sebagaimana diterangkan Imam Al-Raghib Al-Ashfahani
adalah “Meminta (ampunan) dengan ucapan dan perbuatan. Dan firman Allah:
“Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun.” (Nuh:
10).22
Tidaklah berarti bahwa mereka dierintahkan meminta ampun hanya dengan
lisan semata, tetapi dengan lisan dan perbuatan. Bahkan hingga dikatakan, memohon
ampun (istighfar) hanya dengan lisan saja tanpa disertai perbuatan adalah pekerjaan
para pendusta.
B. Dalil Syar’i Bahwa Istighfar dan Taubat Termasuk Kunci Harta23
Al-Qur’an menunjukkan bahwa istighfar dan taubat termasuk sebab-sebab harta
dengan karunia Allah.
Apa yang disebutkan Allah tentang Nabi Nuh ‘alaihis Salam yang berkata
kepada kaumnya: “Maka katakanlah kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada
Tuhanmu’, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan

Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41).Hal 11.
22
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41).Hal 12.
23
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41).Hal 12.
21

21

mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu
sungai-sungai.24”(Nuh: 10-12).
2.

Taqwa
A. Makna Taqwa
Para Ulam telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan taqwa. Di antaranya

Imam Al-Raghib Al-Ashfalani mendefenisikan: “Taqwa yaitu menjaga jiwa dari
perbuatan yang membuatnya berdosa, dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang,
menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan”.25
Sedangkan Imam An-Nawawi mendefenisikan taqwa dengan “Mentaati perintah
dan larangan Nya.” Maksudnya, menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah. Hal itu
sebagaiman didefinisikan oleh Imam Al-Jurjani “ Taqwa yaitu menjaga diri dari
pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau
meninggalkannya.”26
Oleh karena itu, siapa yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa berarti dia
bukanlah orang yang bertaqwa. Orang yang menceburkan diri ke dalam maksiat
sehingga dia pantas mendapatkan murka dan siksa Allah, maka dia mengeluarkan
dirinya dari barisan orang-orang yang bertaqwa.
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41).Hal 13.
25
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41). Hal 21.
26
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41). Hal 22
24
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B. Dalil Syar’i Bahwa Taqwa Termasuk Kunci Harta.27
Firman Allah: “Barangsiapa yang betaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan
jalan keluar baginya. Dan

memberinya harta dari arah yang tidak disangka-

sangkanya.28”(Ath-Thalaq:2-3).
3.

Bertawakkal Kepada Allah
Termasuk di antara sebab turunnya harta adalah bertawakkal kepada Allah

yang kepada Nya tempat bergantung.29
Allamah Al-Manawi berkata: “Tawakkal adalah menampakkan kelemahan
serta menyandarkan diri kepada Allah.30”
Menjekaskan makna tawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal,
Al-Mulla Ali Al-Qiri berkata: “ Hendaknya kalian ketahui secara yakin bahwa tidak
ada yang berbuat dengan alam wujud ini kecuali Allah, dan bahwa setiap yang ada,
baik makhluk maupun harta, pemberian ataupun pelarangan, bahaya atau manfaat,
kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sehat dan semua yang disebut sebagai sesuatu
yang ada, semuanya itu adalah dari Allah. 31

27
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41). Hal 22
28
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41). Hal 23
29
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41). Hal 29.
30
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41). Hal 30.
31
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41). Hal 31.
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Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa tawakkal tidaklah berarti
meninggalkan usaha. Dan sungguh setiap muslim wajib berpayah-payah, bersungguhsungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan, hanya saja dia tidak boleh
menyandarkan diri kepada kelelahan, kerja keras dan usahanya, tetai dia harus
meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah, dan bahwa harta itu dari Allah
semata.
4.

Beribadah Kepada Allah Sepenuhnya
Makna beribadah kepada Allah sepenuhnya adalah hendaknya seorang hamba
beribadah dengan hati dan jasadnya, khusyu’ dan merendahkan diri hanya kepada
Allah Yang Maha Esa, menghadirkan dalam hati tentang kebesaran Allah.32
Hadits yang diriwayatkan Imam Al-Hakim yang artinya: “Tuhan kalian berkata,
wahai anak adam, beribadalah kepada Ku dengan sepenuhnya, niscaya aku penuhi
hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan harta. Wahai
anak adam janganlah kalian jauhi Aku sehingga aku penuhi hatimu dengan
kefakiran dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan.33”

Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41). Hal 36.
33
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Hak terjemah
pada Yayasan Al-Sofwa, dengan judul: Kunci-kunci Harta Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah),
(diakses: Bogor, 4 November 2020, pukul: 21.41). Hal 38.
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BAB III
BIOGRAFI SYAIKH ABDURRAHMAN BIN NASHIR AS-SA’DI

A. Proses Menuntut Ilmu
Beliau berkembang dengan kehidupan yang shahih dan mulia, beliau telah
diketahui keshalihan dan ketakwaannya sejak usia dini. Lalu beliau menuntut ilmu
dengan sungguh-sungguh, bersemangat tekad yang kuat, dan cita-cita yang tinggi.
Beliau akhirnya mampu menghafal Al-Qur’an Al-Karim saat masih kecil dalam usia
sebelum baligh. Beliau sibuk dengan menuntut ilmu dari ulama-ulama negeri tetangga.
Beliau hanya menyibukkan waktu dengan menuntut ilmu, baik secara hafalan,
pemahaman, penelaahan, pengulangan dan mempelajari kembali, hingga dalam usia
yang masih kecil tersebut beliau mampu memperoleh segala apa yang tidak mampu
diperoleh oleh orang lain seusia beliau dalam masala yang Panjang.
Beliau mempelajari ilmu dari beberapa syaikh, di antara mereka adalah:
Muhammad al-Abd al-Karim asy-Syibl, Ibrahim bin Hamd al-Jasir, Abdullah bin
‘Ayidh, Muhammad Amin asy-Syinqithi, Shahih bin Utsman al-Qadhi.
Lalu ketika teman-teman sesama penuntut ilmu melihat keunggulan beliau dari
mereka dalam belajar dan kematangannya, akhirnya mereka belajar kepada beliau, dan
menuntut ilmu dari beliau sedangkan saat itu beliau masih berusia baru baligh, yang
pada akhirnya beliau pada saat itu (dalam usianya yang masih belia) telah menjadi
murid sekaligus guru.
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Kemudian beliau mulai menelaah karya-karya tulis Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, dan ketika beliau mulai mengkajinya, Allah
menerangi hati nurani beliau sehingga beliau bisa mengambil manfaat yang banyak
darinya, sehinggah bertambahlah ilmu beliau dan meluaslah jangkauan pengetahuan
beliau sampai kepada derajat ijtihad dan meninggalkan taklid; beliau mampu memilah
yang kuat dari dalil-dalil kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ, dan masyarakat
mendapatkan manfaat darinya dan beliau pun memudahkan bagi mereka perkaraperkara yang ruwet. Maksudnya, beliau telah menjadi tokoh referensi bagi negerinya
dan penopang mereka dalam berbagai kondisi dan urusan mereka. Beliau adalah guru
bagi murid, penceramah umum, imam masjid agung dan juru khutbahnya, muftih
negeri, penulis dokumen-dokumen penting, pemprakarsa wasiat dan wakaf, penghulu
pernikahan, dan beliau adalah tokoh penasihat mereka dalam segalah urusan mereka.
Banyak sekali murid-murid yang telah menuntut ilmu dari beliau, diantara
mereka adalah; Syaikh Sulaiman bin Ibrahim al-Bassam, Syaikh Muhammad bin
Abdul Aziz al-Muthawwa’, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, imam masjid
agung di Unaizah dan anggota dewan ulama besar, Syaikh Ali bin Muhammad bin
Zamil Alu-Sulaim, Syaikh Abdullah bin abdulAziz al-Aqil, mantan ketua al-Hai ‘ah
ad-Da’imah di Majelis al-Qadha al-A’la dan pensiunan anggota majelis al-Qadha’ alA’la, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalil al-Bassm, anggota dewan ulama
besar, Syaikh Muhammad bin Sulaiman Aziz al-Bassam, dan beliau juga pernah
mengajar di Makkah al-Haram beberapa waktu lamanya.
Karya tulis beliau lebih dari tiga puluh judul dalam berbagai disiplin ilmu
Syariah berubah tafsir, hadits, fikih, ushul, tauhid, yang kesemuanya dalah berguna dan
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terlepas dari kesia-siaan dan perkataan-perkataan yang kosong, yang akan menuntun
anda kepada makna yang jelas sekali menurut tujuannya, tanpaada yang dibuat-buat
dan yang dipikir Panjang, dan kebanyakannya beliau menjelaskan permasalahan yang
ada dengan memberikan contoh konkret, agar makna yang dikehendaki dapat sampai
kepada akal secara langsung tanpa kesulitan.

B. Murid-Murid Al-Sa’di yang Paling Menonjol
Banyak sekali orang yang telah mengambil ilmu dari beliau, di antara murid
beliau yang terkenal adalah sebagai berikut:
1. Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, guru besar di Univ. Islam
Muhammad bin Su’ud di Qashim dan menjadi pengganti gurunya sebagai imam
di Masjid Jami’ di ‘Unaizah, beliau juga termasuk salah seorang anggota
Lembaga Ulama Besar.
Ia adalah murid al-Sa’di yang paling menonjol dan populer, bahkan sebagian
kalangan di berbagai penjuru dunia Islam termasuk di indonesia mengklaim
bahwa kapabilitas dan akseptabilitas keilmuannya melibihi gurunya; terbukti
dengan penerimaannya yang luas terhadap berbagai karyanya dan sudah banyak
pula yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, kuantitasnya melebihi
karya Grand Syaikhnya, al-Sa’di.
2.

Syaikh Muhammad ibn Muhammad Al-Bassam, anggota Hai’ah Tamyiz alAhkam al-Shar’iyyah (semacam Komisi Yudisial Agama) di wilayah Barat
Saudi dan Hai’ah Kibar al-‘Ulama (Komite Ulama senior, semacam MUI).
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Ia salah satu murid al-Sa’di yang paling menonjol, terbukti dengan karyakaryanya dinilai terbobot dan berjumlah cukup banyak serta banyak pula yang
sudah diterjemahkan, termasuk beberapa kedalam bahasa indonesia.
3.

‘Abd al-Aziz ibn Muhammad al-Salman, staf pengajar di Ma’had Imam
Da’wah Riyad, ia memiliki banyak karya tulis dalam berbagai bidang ilmu
syar’i yang tidak diperjual belikan, namun dibagi-bagikan secara gratis.
Itu adalah sebagian kecil murid-murid “lokal” yang berguru kepada al-Sa’di;
yang menimba ilmu darinya dan di kemudian hari beperan besar menyebarkan
pemikirannya hingga ke berbagai negeri di seluruh penjuru dunia.
Di samping itu, pengaruh intelektualitas al-Sa’di juga merambah ke
berbagai negeri lainnya, melalui karya-karyanya yang telah tersebar luas,
khususnya yang dikaji oleh para ulama berbagai negeri yang perah berhijrah ke
Mekkah dan Madinah. Seperti karya-karyanya yang dikaji secara cermat oleh
para ulama yang berhijrah semisal (1) Muhammad ibn Sultan al-Ma’shumi alKhajandi al-Hanafi dari Bombai India yang pernah mengajar di Dar al-Hadits
Mekkah; (2) Muhammad Husain Jenzi dari Cina pernah mengajar di Masjidil
Haram; (3) Ibnu Bads dari Aljazair; (4) Husain Musa al-Shini dan anaknya
Mahmud Husain al-Shini dari Cina; dan ulama lainnya. Setelah mengkaji dan
mempelajari karya-karya al-Sa’di tersebut, mereka kemudia mengajarkan
kepada murid-muridnya yang berdomisili di negerinya masing-masing.34

Aceng Zakaria, Tafsir al-Sa’di Tentang Sifat Allah dan Takdir, diakses dari:
reposit.ory.uinjkt.ac.id, pada tgl: 25, agustus 2020, pukul: 14.33
34
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C. Karya Ilmiyah Al-Sa’di
Al-Sa’di termasuk ulama yang memiliki produktifitas tinggi dalam menulis
(tasnif). Karenanya, tidak mengherannkan bila ia mampu memproduksi banyak sekali
karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu agama, kini sekitar empat puluhan karyanya
telah dicetak.
Berikut daftar karya ilmiah Al-Sa’di dan tahun perampungan atau
perekomendasian terbitnya yang pertama kali35:
1.

Dalam Al-Qur’an , tafsir dan ilmu-ilmunya yang melambungkan popularitas

ilmiah dan otoritas intelektualitasnya di dunia Islam, karyanya adalah (a) al-Mawahib
al-Rabbaniyyah min al-Ayat al-Qur’aniyyah (1347 H); (b)Tafsir al-Karim al-Rahman
fi Tafsir Kalam al-Mannan (1354 H); (c) al-Qawaid al-Hisan liTafsir Al-Qur’an (1365
H); (d) Tafsir al-Latif al-Mannan fi Khulasah Tafsir Al-Qur’an (1368 H, ringkasan
tafsirnya); (e) al-dalail al-Quraniyyah fi anna al-ulum al-Nafi’ah al-Asriyyah Dakhilah
fi al-Din al-Islami (1375 H); dan (f) Fawaid Mustambatah min Qisah Yusuf alaihi alSalam (1375 H).
2.

Dalam bidang hadits, karyanya adalah Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurrah ‘Uyun

al-Akhyar fi Syarh Jawami al-Akhbar (1371 H), yaitu sharh atau ulusan terhadap 99
hadis Rasulullah.
3.

Dalam akidah islam yang menjadi fokus utama perhatiannya, karyanya adalah

(a) Risalah an Ya’juj wa ma’juj (1358 H); (b) Tawdhih al-Kafiyah al-Salafiyah (1365
H); (c) al-Haqq al-Wadhih al-Mubin fi Sharh Tauhid al-Anbiya wa al-Mursalin min al-

Aceng Zakaria, tafsir Al-Sa’di tentang sifat Allah dan takdir (studi pemikiran teologi Al-sa’di
dalam Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan). (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
35

29

Kafiyah al-Syafiyah (1368 H); (d) al-Tanbihat al-Latifah fi Ma Ihtawat alaihi alWasithiyyah min al-Mabahith al-Munifah (1369 H); (e) al-Tawdhih al-Qawati wa alBarahin fi Ibthal Ushul al-Mulhidin (1372 H); (f) al-Taudhih wa al-Bayan li syajarah
al-Iman (1374H); (g) al-Durrah al-Bahiyyah Sarh al-Qasidah al-Taiyah fi hall alMushkilah al-Qadariyyah (1376 H); (h) Fath al-Rabb al-Hamid fi Usul al-Aqaid wa alTawhid, (i) al-Qawl al-Sadid fi Maqashid al-Tawhid, dan (j) Su al wa Jawab fi Ahamm
al-Muhimmat.
4.

Dalam Bahasa Arab, karyanya yaitu (a) al-Ta’liq wa Kashf al-Niqab ‘ala

Nazhm Qawa’id al-I’rab (1334 H).
5.

Dalam Khutbah dan fatwa, yaitu (a) Majmu’ al-Khutbah fi al- Mawadhi’ al-

Nafi’ah (1365 H); (b) al-Fawakih al-Syahiyyah fi al-Khutbah al-Minbariyyah (1372
H); dan (c) al-Khutbah al-Minbariyyah ‘ala al-Munasabat.
6.

Dan dalam wawasan (tsaqafah) Islam, karyanya adalah (a) al-Durrah al-

Mukhtasharah fi MahasinDin al-Islam (1364 H); Tanzih al-Din wa Hamalatihi wa
Rijalihi mimma Iftarahu al-Qashimi fi Aghlalihi (1366 H) berupa radd atau (bantahan);
(c) Intishar al-Haqq (1367 H); (d) Tariq al-Wusul ila al-‘Ilm al-Ma’mul bi Ma’rifah alQawa’id wa al-Dhawabitwa al-Usul (1370 H); dan (e) al-Din al-Sahih Yahillu Jami’
al-Mashaki (1375 H).
Selain karya-karya tersebut di atas, adapula beberapa karya ilmiah Al-Sa’di
yang masih berbentuk manuskrip (makhtuthat), yaitu (1) Manzhumah fi Fadhl al-‘Ilm
wa al-Tajarrud lahu; (2) al-Dalil (manzhumah); dan (3) Hasyiyah ‘ala al-Fiqh
Istidrakan ‘ala Jami’ al-Kutub al-Mutadawilah wa al-Mu’allafah fi al-Madzhab alHanbali. Hingga kini, ketiga karya tersebut belum pernah diterbitkan.
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Selain sebagai ulama cendikia yang memiliki kapabilitas ilmiah dan otoritas
intelektual yang telah diakui dalam berbagai karyanya, karya al-Sa’di juga
mendapatkan akseptabilitas yang tinggi di dunia islam.

D. Wafatnya
Beliau wafat pada malam kamis 23 jumadil akhir 1376 H dalam usia 69 tahun
yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, memberikan manfaat kepada hambahamba Allah baik dengan ilmu, pengajaran, fatwa maupun menulis buku, dan beliau
dishalatkan pada esok harinya pada saat shalat Zhuhur masyarakat terkejut akan
wafatnya beliau dan mereka bersedih sekali atas kejadian itu hingga mata mereka
bercucuran air mata. Beliau meninggalkan tiga orang anak laki-laki, mereka adalah:
Abdullah, Muhammad, dan Ahmad, juga dua orang anak wanita. Sungguh banyak yang
berbela sungkawan dan menuliskan kenangan baik terhadap beliau, baik dari para
ulama maupun dari para sastrawan.
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BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN AL-SA’DI AYAT-AYAT HARTA
MENURUT AL-SA’DI
Tafsir Surat Hud: 6

ين
ٍ ع َها ۚ ُك ٌّل فِي ِكت َا
ِ َو َما ِم ْن دَابَّ ٍة فِي ْاأل َ ْر
َ َعلَى اللَّ ِه ِر ْزقُ َها َويَ ْعلَ ُم ُم ْستَقَ َّرهَا َو ُم ْست َْود
َ ض ِإ َّال
ٍ ب ُم ِب
“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan, Allahlah yang memberi
hartanya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam Nya binatang itu dan tempat
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. (Lauh Mahfudz)”
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, bahwa “Maksudnya semua yang
merayap di muka bumi berupa manusia, binatang darat atau laut maka Allah telah
menjamin harta dan makanan mereka.” Maksudnya, Dia mengetahui tempat berdiam
diri binatang-binatang ini yaitu rumah tempat tinggalnya dan perlindungannya, dan
mengetahui tempat penyimpanannya yaitu tempat dimana ia berpindah kepadanya pada
waktu pulang perginya dan kondisi-kondisi tertentunya. “semuanya” seluruh perincian
tentang keadannya, “tertulis dalam kitab yang nyata.” Yakni lauh mahfudz yang
meliputi seluruh peristiwa yang terjadi di langit dan bumi. Semuanya diliputi oleh ilmu
Allah dicatat oleh pena-Nya, berlaku pada-Nya kehendak-Nya dan dicukupi oleh-Nya
harta-Nya. Hendaknya manusia tetap tenang kepada jaminan Allah yang menjamin
harta-Nya dan ilmu-Nya meliputi zat dan sifat-sifat-Nya.”36

‘Abd al-Rahman bin Nasir bin ‘Abd Allah al-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir alKalam al-Mannan (diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, Lc, dkk dengan judul Tafsir Al-Qur’an),
(Jakarta: Darul Haq, 2015), 456.
36
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Al-Muyassar berkata dalam kitab tafsirnya bahwa , “Sesungguhnya Allah
telah menjamin harta semua makhluk yang berjalan (bernyawa) diatas permukaan
bumi, sebagai bentuk kemurahan dariNya, dan Dia mengetahui tempat tinggalnya saat
hidup dan setelah matinya, dan ngetahui tempat dimana dia akan mati. Semua itu sudah
tertulis disatu kitab disisi Allah yang sudah menerangkan semua itu.”37
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, “Allah mengabarkan bahwa
Dia menjamin harta seluruh makhluk, dari segala jenis hewan melata yang ada di muka
bumi, yang kecil maupun yang besar, yang hidup di laut maupun di daratan. Dan
bahwasanya Allah mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpananya.
Maksudnya yaitu Allah mengetahui di mana kesudahan dari perjalananya di muka
bumi, dan kemana ia berlindung di sarang-sarangnya.”
Ali bin Abi Thalhah dan ulama lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas
mengenai firman Allah “Dan Allah mengetahuitempat berdiam binatang itu”ia berkata:
“yaitu, dimana ia tinggal.” “Dan tempat penyimpanannya.” Yaitu, dimana ia mati.”
Dan semua itu tertulis di dalam kitab “Kitab” yang ada disisi Allah. “yang
nyata,” tentang semua itu.38
Dari pemaparan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah yang memberi
harta kepada hamba-Nya dan Allah menjamin itu, dan manusia tidak boleh ragu akan

37
Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu As-Syaikh, Tafsir Al-Muyassar,
(diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, dengan judul At-Tasir al-Muyassar),
(Jakarta: Darul Haq, 2018), 667.
38
‘Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsir Ibnu
Katsir, (diterjemahkan oleh Tim Pustaka Ibnu Katsir, dengan judul Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi
Tafsir Ibnu Katsir), (Jakarta:, Pustaka Ibnu Katsir, 2015),483 .
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jani Allah karena semua itu pasti benar adanya. Hendaknya manusia tetap tenang
dengan jaminan Allah karena takdir harta itu sudah dicatat dalam kitab yang nyata yaitu
lauh mahfudz.

Tafsir Surat Al-Imran: 14

َ ير ْٱل ُمقَن
َّ اس حُبُّ ٱل
س َّو َم ِة
ِ ش َه َٰ َو
َّ ب َو ْٱل ِف
ِ َت ِمن
ِ ط َر ِة ِمنَ ٱلذَّ َه
ِ َُّز ِينَ ِللن
َ ض ِة َو ْٱل َخ ْي ِل ْٱل ُم
َ ٱلن
ِ سا ٓ ِء َو ْٱلبَنِينَ َو ْٱلقَ َٰنَ ِط
ب
ِ َو ْٱأل َ ْن َٰعَ ِم َو ْٱل َح ْر
ِ ث ۗ َٰذَلِكَ َم َٰت َ ُع ْٱل َحيَ َٰوةِ ٱلدُّ ْنيَا ۖ َوٱللَّهُ ِعندَ ۥهُ ُحس ُْن ْٱل َمـَٔا
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,
yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda
pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia,
dan sisi Allah-lah tempat Kembali yang baik(surga)”.
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, “Manusia dalam menyikapi hal-hal di
atas terbagi menjadi dua golongan: Golongan pertama, golongan yang menjadikan
semua itu sebagai tujuan. Oleh karena itu, pikiran, hati dan perbuatan mereka tertuju
kepadanya sehingga membuat mereka lupa terhadap sesuatu yang karenanya mereka
diciptakan, yaitu ibadah. Mereka tidak ubahnya seperti binatang yang hanya mengejar
kesenangan. Mereka tidak peduli bagaimana cara memperoleh kesenangan itu, ke arah
mana mereka salurkan dan keluarkan. Semua yang mereka kejar ini sesungguhnya
bekal mereka ke negeri tempat kesengsaraan. Golongan kedua, mereka mengetahui
maksud dari semua itu, dan bahwa Allah menjadikannya sebaga ujian dan cobaan bagi
hamba-hamba-Nya agar diketahui siapa yang lebih mendahulukan ketaatan dan
keridhaan Allah daripada kesenangan itu, oleh karenanya mereka menjadikan semua
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itu sebagai sarana menuju akhirat. Mereka gunakan kesenangan itu untuk dapat
membantu memperoleh keridhaan-Nya. Memang mereka memegang semua itu, namun
hati mereka tidak memegangnya, dan mereka tahu bahwa semua itu merupakan
kesenangan kehidupan dunia. Dalam ayat ini terdapat hiburan bagi kaum fakir yang
tidak memperoleh kesenangan itu, ancaman bagi orang-orang yang terpedaya oleh
kesenangan tesebut dan membuat zuhud orang-orang yang berakal.”39
Al-Muyassar berkata dalam kitab tafsirnya, “Dijadikan indah bagi manusia
untuk mencintai apa saja yang mereka sukai, berupa wanita, anak-anak, kekayaan yang
melimpah, seperti emas, perak, kuda-kuda yang baik dan binatang-binatang ternak
semisal unta, sapi dan kambing , serta tanah yang dijadikan untukbercocok tanam dan
berladang. Semua itu adalah pesona kehidupan dunia dan perhiasaanya yang akan
sirna. Dan Allah disisinya terdapat tempat kembali dan pahala yang baik yaitu surga.”40
Ibnu Katsir berkata dalam kitabnya bahwa, “Allah mengambarkan tentang
suatu yang dijadikan indah dalam pandangan manusia pada kehidupan manusia pada
kehidupan duniayaitu wanita dan anaik keturunannya. Allah memulainya dengan
wanita,karena fitnah yang ditimbulkan oleh wanita sangatlah besar, sebagaimana di
sebutkan dalam sebuah hadits sohih, bahwa Rasulullah bersabda:

ساء
َ ض َّر
َ َ َما ت ََر ْكتُ بَ ْعدِي فِتْنَةً أ
َ ِالر َجا ِل ِمنَ الن
ِ علَى

39
Tafsir as-Sa’di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, pakar tafsir abad 14 H, diakses
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“Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dari
pada wanita.”
Jika keinginan terhadap wanita itu dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan
lahirnya banyak keturunan, maka yang demikian itu sangat diharapkan, dianjurkan, dan
disunnahkan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis tentang anjuran menikah
dan memperbanyak pernikahan.

سا ًء
َ ِفَإ ِ َّن َخي َْر َه ِذ ِه ْاأل ُ َّم ِة أ َ ْكث َ ُرهَا ن
"Dan sesungguhnya paling baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya.”
Dan juga sabda Nabi:
“Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah. Jika
suami memandangnya, makai ia (isteri) menyenangkan. Jika memerintahnya, makai ia
menaatinya, dan jika suami tidak berada di sisinya, maka ia senantiasa menjaga dirinya
dan menjaga harta suaminya.”
Dan ‘Aisyah berkata: “Tidak ada yang lebih dicinai oleh Rasulullah setelah
wanita kecuali kuda.” Dalam Riwayat lain disebutkan: “… selain kuda kecuali wanita.”
Apabila kecintaan kepada anak dimaaksudkan untuk berbangga-banggaan dan
sebagai perhiasan, maka kecintaan seperti itu termasuk dalam kategori kecintaan yang
tercela. Tetapi apabila kecintaan kepada anak itu dimaksudkan untuk memperbanyak
keturunan dan memperbanyak keturunan ummat Nabi

Muhammad yang hanya

beribadah kepada Allah semata, yang tiada sekutu bagiNya, maka kecintaan ini
merupakan suatu yang terpuji, sebagaimana tersebut dalam hadits:
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“Nikahilah wanita yang penyayang dan memiliki banyak keturunan, karena aku akan
berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lainya pada hari
kiamat kelak,”
Demikian halnya apabila kecintaan terhadap harta benda dimaksudkan untuk
berbangga-bangga, angkuh dan sombong kepada orang-orang lemah serta menindas
orang-orang kafir, maka hal itu merupakan perbuatan tercela. Tetappi apabila
manyukai harta benda tersebut dimaksdukan untuk memberikan nafkah kepada kaum
kerabat, mempertat tali silatuhrahmi, berbuat baik dan ketaatan, maka kecintaan seperti
ini merupakan kecintaan terpuji secara syar’i.
Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ukuran qinthar, tetapi ringkasannya,
qinthar adalah harta yang banyak, sebagaiman yang dimukakan oleh Adh-Dhahhak
dan lainya.
Kecintaan memelihara kuda ada tiga:
Pertama, kecintaan dengan maksud untuk persiapan perang di jalan Allah.
Kapan saja dibutuhkan, mereka akan menunggaingi kudanya. Maka bagi mereka
disediakan pahala yang besar.
Kedua, kecintaan dengan bermaksud untuk berbangga-bangga, memusuhu dan
menentang Islam. Maka kecitaan semacam ini termasuk perbuatan dosa.
Ketiga, jika dimaksudkan untuk mengembangkannya tanpa melupakan hak
Allah dalam penanfaatannya, maka hal ini dibolehkan untuk menunjang kebutuhannya,
sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang akan kami kemukakan pada
pembahasan firman Allah “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa
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saja yang kalian sanggup dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang.”(QS. AlAnfaal: 60)
Sedangkan mengenai makna kata (pilihan), diriwayatkan oleh IbnuAbbas, ia
mengatakan: “Al-musawwamah artinya yang digembalakan dan sangat bagus.”
Hal senada diriwayatkan juga dari mujahid, ‘Ikrimah, Sa’id bin Jubair,
‘Abdurrahman bin Abza, As-Suddi, ar-Rabi’ bin Anas, Abu Sinan, dan lain-lainya.
Firman Allah “Binatang ternak” yaitu unta, sapi dan kambing. Sedangkan
firmanNya, “sawah ladang” yakni tanah yang digukan untuk bercocok tanam dan
Bertani.
Selanjutnya Alla berfirman: “Itulah kesengan hidup di dunia.” Dengan kata
lain, itulah Bungan sekaligus perhiasan kehidupan dunia yang fana.
FirmanNya, “Dan disisi Allah lah tempat Kembali yang baik (surga).” Yaitu
tempat Kembali dan pahala yang baik.41
Harta dunia ada dua golongan, dalam tafsir Al-Sa’di dijelaskan bahwa ada dua
golongan yang menyikapi harta dunia itu seperti apa: Golongan pertama, golongan
yang menjadikan semua itu sebagai tujuan. Perasaan dan jiwa mereka hanya akan
selalu memikirkan tujuan itu sehingga mereka menjadi orang yang lalai dan mereka
lupa tujuan mereka diciptakan, Semua yang mereka kejar ini sesungguhnya bekal
mereka ke negeri tempat kesengsaraan. Golongan yang kedua, mereka mengetahui

41

Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsir Ibnu
Katsir, (diterjemahkan oleh Tim Pustaka Ibnu Katsir, dengan judul Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi
Tafsir Ibnu Katsir), (Jakarta:, Pustaka Ibnu Katsir, 2015),125-129 .

38

maksud dari semua itu, dan bahwa Allah menjadikannya sebaga ujian dan cobaan bagi
hamba-hamba-Nya, mereka menjadikan harta itu sebagai sarana untuk menambah
ketakwaan mereka kepada Allah sehingga tidak menjadikannya lalai karena mereka tau
apa tujuan mereka diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah.

Tafsir Surat Ath-talaq: 11

ُسنَ الَّه
ٍ صا ِل ًحا يُد ِْخ ْلهُ َجنَّا
ُ ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ ِت َها ْاأل َ ْن َه
َ ْار خَا ِلدِينَ ِفي َها أ َ َبدًا ۖقَ ْد أَح
َ َو َم ْن يُؤْ ِم ْن ِبالَّ ِه َو َي ْع َم ْل
لَهُ ِر ْزقًا
“(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang
menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang
beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa yang
beriman kepada Allah dan mengerjakan amal solih niscaya Allah akan memasukkanya
ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Sesungguhya Allah memberikan harta yang baik
kepadanya”.
Al-Sa’di

berkata

dalam

kitab

tafsirnya,

“bahwa

kemudian

Allah

mengingatkan hamba-hamba-Nya yang beriman dengan kitab-Nya yang diturunkan
kepada Rasul-Nya, Muhammad shallallahu ‘alaihi Wasallam agar mengeluarkan
manusia dari gelapnya kebodohan, kekufuran dan kemaksiatan menuju cahaya ilmu,
iman, dan ketaatan. Di antara manusia ada yang beriman kepada-Nya dan ada juga
yang tidak beriman. “dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal
sholih,” baik yang wajib maupun yang sunnah, “niscaya Allah akan memasukkannya
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ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, “yang di dalamnya
terdapat kenikmatan abadi” yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah
didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dibenak manusia. “mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan harta yang baik kepadanya.”
Maksudnya, siapa pun yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka itulah penghuni
neraka, mereka kekal di dalamnya.”42
Al-Muyassar berkata dala kitab tafsirnya bahwa, “peringatan ini adalah
Rasullah yang membacakan ayat-ayat Allah yang jelas dan membedakan antara yang
hak dan batil kepada kalian, agar Allah mengeluarkan orang-orang yang membenarkan
Allah dan rasulNya serta melaksanakan apayang Allah perintahkan dan menaatinya,
dari kegelapan-kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Barang siapa yang
beriman kepada Allah dan beramal salih, niscaya Allah akan memasukkan kedalam
surge-surga yang mengalir di bawahistana-istanaNya dan kebun-kebunNya sungaisungai, mereka tinggal selamanya di dalamNya. Sesungguhnya Allah telah
memberikan harta yang baik kepada orang mukmin yang shalih di surga.”43
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafirnya bahwa, “Sebelumnya Allah berfirman,
“Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.” Kemudia disusul

ً س
ٍ ت الَّ ِه ُمبَ ِينَا
firman Alah (ت
ِ علَ ْي ُك ْم آ َيا
ُ (“ ) َرDan mengutus) seorang Rasul yang
َ وال يَتْلُو
membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (macam-macam hukum).”
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Oleh karena itulah sebagian orang berpendapat bahwa kata rasuulan adalah manshub
(difat-hahkan harakat akhirnya) karena berposisi sebagai badal isytimal (pengganti
yang mewakili dan mencakup) dari kata dzikra (peringatan) di ayat sebelumnya.
Karena Rasulullah lah yang menyampaikan adz dzikr tersebut”.
Ibnu Jariri berkata, “Yang benar bahwa kata rasuulan adalah penafsiran dari
kata dzikraa.” Oleh karena itu Allah berfirman, “(Dan mengutus) seorang Rasul yang
membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam
hukum),” yakni dala posisi yang jelas dan gamblang. Tujuannya:

ُّ َت ِمن
(ور
ِ الظلُ َما
ِ صا ِل َحا
َّ ع ِملُوا ال
َ “ ) ِلي ُْخ ِر َج الَّذِينَ آ َمنُوا َوSupaya Dia mengeluarkan
ِ ُّت ِإلَى الن
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih dari kegelapan
kepada cahaya.”
Ayat ini sebagaimana firman Nya, “(ini adalah) kitab yang kami turunkan
kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang
terang benderang.” (QS. Ibrahim: 1)
Dan firman Nya, “Allah lah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).” (QS. AlBaqarah: 257) yakni dari kegelapan kekafiran dan kebodohan kepada acahaya
leimanan dan pengetahuan.
Firman Nya,

ٍ صا ِل ًحا يُد ِْخ ْلهُ َجنَّا
َسن
ُ ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاأل َ ْن َه
َ ْار خَا ِلدِينَ فِي َها أَبَدًا ۖقَ ْد أَح
َ ) َو َم ْن يُؤْ ِم ْن بِالَّ ِه َويَ ْع َم ْل
(الَّهُ لَهُ ِر ْزقًا
“Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal solih niscaya
Allah akan memasukanya kedalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-
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sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhya Allah memberikan
harta yang baik kepadanya”. Penafsiran ayat yang senada dengan ini telah banyak
dilakukan sebelumnya sehingga tidak perlu diulang kembali disini.44
Harta khusus, yaitu harta hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan harta halal
yang dapat memperbaiki agama seorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang
beriman sesuai dengan tingkatan mereka, sesungguhnya Allah memberikan harta yang
baik kepada hamba-Nya dan kekal didalamnya selama-lamanya dengan mengerjakan
amal soleh.
Dari pemaparan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kenikmatan akhirat
itu tidak akan bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, dan barangsiapa beriman
kepada Allah dan mengerjakan amal sholih maka Allah akan memasukannya ke dalam
surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang terdapat kenikmatan yang
abadi. karena di akhirat akan kekal selama-lamanya, Sungguh Allah memberikan harta
yang baik kepadanya.

Tafsir Surat al-Maidah: 88

َ َو ُكلُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم اللَّهُ َحالال
َط ِيبًا َواتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أ َ ْنت ُ ْم ِب ِه ُمؤْ ِمنُون
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah hartakan
kepadamu, dan bertaqwakal kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.
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Al-Sa’di berkata dalam tafsirnya, bahwa kemudia Dia memerintahkan
kebalikan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharamkan apa yang
dihalalkan oleh Allah, “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah
Allah hartakan kepadamu”, maksudnya makanlah harta yang dikirimkannya kepadamu
dengan berbagai jalan yang dimudahkan, jika itu halal bukan pencurian, bukan
perampasan hak orang dan bukan pula harta-harta yang lain yang diambil dengan cara
tidak benar. Dan makanan itu juga baik, yaitu yang tidak ada keburukan padanya, maka
tidak termasuk kedalamnya, binatang buas yang keji dan hewan-hewan yang
menjijikan. “dan bertawakawalah kepada Allah”, dengan menjalankan perintahperintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. “yang kamu beriman kepadaNya”, karena imanmu kepada Allah mengharuskanmu bertakwa kepada-Nya dan
menjaga hak-Nya, karena ia tidak sempurna kecuali dengan itu.
Ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang mengharamkan yang halal untuknya, baik
itu makanan atau minuman atau hamba sahaya wanita dan lain-lainya. Maka ia tidak
menjadi haram dengan pengharamannya, akan tetapi seandainya dia melakukannya,
maka wajib atasnya membayar kafarah sumpah.45
Al-Muyassar berkata dalam tafsirnya bahwa, “Dan bersenang-senanglah kalian
wahai kaum mukminin, dengan menikmatiyang halal lagi baik dari dari apa yang Allah
berikan kepada kalian dan anugrahkan kepada kalian. Dan bertakwalah kepada Allah
dengan menjaankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya.

‘Abd al-Rahman bin Nasir bin ‘Abd Allah al-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir alKalam al-Mannan (diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, Lc, dkk dengan judul Tafsir Al-Qur’an),
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Sesungguhnya keimanan kalian kepada Allah mengharuskan kalian bertakwadan selalu
mendekatkan diri kepadaNya.”46
Ibnu katsir berkata dalam kitab tafrinya bahwa, “Allah berfirman ( َو ُكلُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم
َ “ )اللَّهُ َحالالDan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezki
ط ِيبًا
kan kepadamu,” yakni asal makanan itu halal dan baik, (َ)واتَّقُوا اللَّه
َ “Dan bertakwalah
kepada Allah,” yakni dalam semua urusan; ikutilah ketaatan dan keridhaan Nya, serta
jangan menyelisihi dan mendurhakai Nya, “yang kepadaNya lah kamu beriman.”47
Ayat ini menjelaskan bahwa wajib bagi makhluk Allah untuk memakan
(mencari) harta dari Allah tetapi dengan cara baik, yaitu bukan dengan cara yang
dilarang dan diharamkan. Maka bertakwalah kepada Allah karena iman tidak akan
sempurna tanpa adanya ketakwaan.
Tafsir Surat al-An’am: 142

ُ شا ُكلُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم اللَّهُ َوال تَت َّ ِبعُوا ُخ
َ ش ْي
َّ ت ال
ً َو ِمنَ األ ْن َع ِام َح ُمولَةً َوفَ ْر
عد ٌُّو ُم ِبين
ِ ط َوا
َ ان إِنَّهُ لَ ُك ْم
ِ ط
“Dan diantara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang
bukan untuk pengangkutan. Makanlah dari harta yang telah diberikan Allah kepadamu,
dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh
yang nyata bagimu.”
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, “Dan” Dia menciptakan dan
menumbuhkan “Diantara binatang ternakitu ada yang dijadikan untuk pengangkutan
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dan ada yang bukan untuk pengangkutan”. Maksudnya, Sebagian kamu tunggangi dan
kamu beri beban pada punggungnya. Sebagian lain tidak layak untuk ditunggangi dan
dibebani karena belum cukup umur seperti anak unta dan sebagainya dan inilah yang
disebut al-Farsy. Jadi binatang ternak dilihat dari sisi ia ditunggangi dan dibebani
terbagi menjadi dua bagian ini. Adapun dari segi komsumsi dan manfaat yang lain
maka semuanya dimakan dan diambil manfaatnya. Oleh karena itu dia berfirman “
makanlah dari harta yang telah Allah berikan kepadamudan janganlah kamu mengikuti
Langkah-langkah setan.” Yakni jalan-jalannya dan amal perbuatannya dimana
diantaranya adalah pengharaman terhadap Sebagian yang dirizkikan oleh Allah
kepadamu. “ sesungguhnya setan itu musu yang nyata bagimu”. Dia hanya
memerintahkan mu kepada kerugian dan kesengsaraan abadi. 48
Al-Muyassar berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, dan Allah menciptakan dari
binatang-binatang ternak hewan yang di peruntukan guna mengangkut beban karena
bentuk fisiknya yang besar atau karena ukuran tubuhnya yang tinggi, seperti unta. Dan
adapula dari binatang-binatang ternak yang diperuntukkan melakukan pekerjaan selain
mengankut pekerjaan karena fisiknya yang kecil dan kedekatan habitatnya dengan
tanah seperti sapi dan kambing. Makanlah apa-apa yang di perbolehkan oleh Allah bagi
kalian dan yang diberikan kepada kalian dari apa yang Allah halalkan dariNya, demi
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mengikuti jalan bisikan setan, sebagaimana diperbuat oleh kaum musyrikin.
Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat tampak permusuhannya.49
Ayat-ayat ini mengingatkan kita menua akan harta Allah berupa hewan-hewan
ternak, karena pada hewan-hewan tersebut banyak sekali manfaat untuk manusia.
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, Firman Nya ( ًَو ِمنَ األ ْن َع ِام َح ُمولَة
ً )وفَ ْر
شا
َ “Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk mengangkut dan ada
yang untuk disembelih.” Yakni Aku ciptakan untuk kalian binatang ternak itu ada yang
berfungsi sebagai angkutan dan ada untuk disembekih. Ada yang mengatakan, yang
dimaksud dengan hamuulah adalah unta yang digunakan sebagai angkutan, sementara
farsy adalah yang lebih kecil darinya. Sebagaimana penuturan ats-Tsauri dari Abu
Ishaq dari Abu Ahwash, dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) tentang firmanNya (di atas),
“Hamuulah adalah unta yang digunakan sebagai angkutan, sedangkan farsy adalah
unta yang masih muda.” Atsar ini diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan,
“sanad-sanadnya shahih, akan tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.”
‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, “Hamuulah adalah apa yang
kalian tunggangi, dan farsy apa yang kalian makan dan perah susunya. Kambing tidak
digunakan sebagai angkutan, namun kalian memakan dagingnya dan menjadikan
bulunya sebagai selimut dan permadani.” Apa yang dikatakan ‘Abdurrahman tentang
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tafsir ayat ini merupakan sebuah penafsiran yang bagus karena diperkuat oleh
firmanNya,

ْ َع ِمل
ت أ َ ْيدِينَا أ َ ْنعَا ًما فَ ُه ْم لَ َها َما ِل ُكونَ َوذَلَّ ْلنَاهَا لَ ُه ْم فَ ِم ْن َها َر ُكوبُ ُه ْم َو ِم ْن َها
َ أ َ َولَ ْم يَ َر ْوا أَنَّا َخلَ ْقنَا لَ ُه ْم ِم َّما
َيَأ ْ ُكلُون
“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan
binatang ternak untu mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan
kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan Kami tundukkan binatangbinatang itu untuk mereka; maka sebagiannya menjadi tanggungan mereka dan
sebagiannya mereka makan.” (QS. Yasiin: 71-72)
Dan

firmanNya,

“Dan

sesungguhnya

pada

binang

ternak

itu

benar-

benarterdapatpelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam
perutnya (berupa) susu yang bersih antara daging dan darah yang mudah ditelan bagi
orang-orang yang meminumnya, “hingga firmanNya, “Dan (dijadikannya pula) dari
bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan alat perhiasan
(yang kamu pakai) hingga waktu (tertentu),”(QS. An-Nahl: 60-80)
Firman Nya, (ُ “ ) ُكلُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم اللَّهMakanlah dari rizki yang telah diberikan Allah
kepadamu,” berubah buah-buahan, tanaman dan binantang ternak. Sebab, semuanya
diciptakan oleh Allah sebagai harta untukmu. “Dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah syaitan.” Yakni jalan dan perintahNya, sebagaimana yang diikuti
oleh kaum-kaum musyrikin yang mengharamkan apa yang Allah karuniakan kepada
mereka berupa buah-buahan dan tanaman dengan mengada-adakan kedustaan terhadap
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Allah. “ Sesungguhnya syaitan itu bagimu,” Wahai manusia, “adalah musuh yang
nyata.” Yakni, permusuhannya sangat jelas, sebagaimana firmanNya,
“Sesunggunya syaitan itu musuh yang yata bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu)
karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka
menjadi penghuni neraka menyala-nyala. “(QS.Fathir: 6)
Dan firmannya,
“Hai anak adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimna dia
telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, ia meninggalkan dari keduanya
pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya,” hingga akhir ayat (QS.
Al-A’raf: 27)
Juga firmanNya, “ patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin
selainku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruk lah iblis itu sebagai
pengganti (Allah) bagi orang-orang yang dzalim” (QS. Al-Kahfi:50)
Dan ayat-ayat tentang masalah ini cukup banyak dalam Al-Qur’an.50
Carilah harta itu dengan cara di perintahkan telah Allah berikan kepadamu,
tidak dengan mengikuti Langkah-langkah setan yaitu dengan mencari harta dengan
cara haram karena sesungguhnya itu hanya akan mendatangkan kerugian dan
kesengsaraan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yangnyata bagi kita.
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Tafsir Surat al-Thalaq: 2-3

ع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم َوأَقِي ُموا
َ ي
ْ ارقُو ُه َّن بِ َم ْع ُروفٍ َوأ َ ْش ِهدُوا ذَ َو
ِ َفَإِذَا بَلَ ْغنَ أ َ َجلَ ُه َّن فَأ َ ْم ِس ُكو ُه َّن بِ َم ْع ُروفٍ أ َ ْو ف
ُ ع
َّ ال
ق الَّهَ يَجْ عَ ْل لَهُ َم ْخ َر ًجا
َ ش َهادَة َ ِللَّ ِه ۚ َٰذَ ِل ُك ْم يُو
ِ َّ ظ بِ ِه َم ْن َكانَ يُؤْ ِم ُن بِالَّ ِه َو ْاليَ ْو ِم ْاْل ِخ ِر َۚو َم ْن يَت
ُ َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َحي
ٍَيء
ُ ْث َال يَحْ تَس
َ ِب ۚ َو َم ْن يَت ََو َّك ْل
ْ علَى الَّ ِه فَ ُه َو َح ْسبُهُ ۚإِ َّن الَّهَ بَا ِل ُغ أ َ ْم ِر ِه ۚقَ ْد َجعَ َل الَّهُ ِل ُك ِل ش
قَد ًْرا
“Apabila mereka telah sampai masa akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan
baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah
demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan
baginya jalan keluar, dan memberinya rezki yang arah yang tidak di sangka-sangka.
Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan
keperluannya. Sesungguhnya Allah pasti mewujudkan urusan yang dikehendaki-Nya.
Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, Allah berfirman “Apabila mereka telah
sampai masa akhir iddahnya” maksudnya, jika mereka telah mendekati akhir iddahnya
karena seandainya ketika iddah mereka telah usai, tentu suaminya tidak lagi memiliki
pilihan antara merujuk atau melepas, “maka rujukilah mereka dengan baik”, dengan
cara pergaulan yang baik dan indah, bukan dengan cara yang membahayakan atau
menghendaki keburukan dan ingin menahannya, karena merujuk dengan cara seperti
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ini tidak dibolehkan, “atau lepaskanlah mereka dengan baik”, perpisahan yang tidak
terlarang, tanpa adanya celaan, permusuhan, intimidasi atas pihak wanita agar Sebagian
hartanya bisa diambil. “dan persaksikanlah”, atas talaq dan rujuk tersebut, “dengan dua
orang saksiyang adil diantara kamu”, yaitu dua laki-laki Muslim yang adil. karena
dalam persaksian yang disebutkan bisa menutup pintu sengketa kedua belah pihak,
serta bisa menghindari adanya sesuatu yang disembunyikan yang seharusnya
diberitahukan. “Dan hendaklah kamu tegakkan”, wahai para saksi, “kesaksian itu
karena Allah”. Maksudnya tunaikan kesaksian itu dengan benar, tanpa adanya
tambahan dan pengurangan. Niatkanlah karena Allah subhanahu wa ta’ala Ketika
menunaikan kesaksian jangan bertendensi kekeluargaan terhadap keluarga atau factor
persahabatan terhadap teman. “demikianlah”, hukum dan Batasan-batasan yang Kami
sebutkan kepada kalian. “diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah
dan hari akhirat”. Karena iman kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan hari akhir
mengharuskan orangnya untuk mengindahkan arahan dan nasihat-nasihat Allah
subhanahu wa ta’ala serta lebih mengedepankan akhirat dengan melakukan amalanamalan sholih sebisa mungkin. Lain halnya dengan orang yang tidak memiliki
keimanan di dalam hatinya, ia tidak memperdulikan keburukan yang dilakukan dan
tidak mengagungkan nasihat-nasihat Allah, karena tidak adanya keimanan (dalam
hatinya) yang mendorong kepada hal itu.
Ayat di atas meski dalam tekstual talaq dan cerai, namun kontekstual berlaku secara
umum. Maksudnya, siapapun yang bertakwa kepada Allah dan menaati rida-Nya dalam
berbagai kondisi, maka Allah akan memberinyabalasan pahala di dunia dan di akhirat.
Di antara balasannya secara garis besar adalah diberikannya pintu keluar dari berbagai
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kondisi sulit dan susah. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah akan
diberikan celah dan pintu keluar, sebaliknya, siapapun yang tidak bertakwa kepada
Allah akan jatuh dalam rantai dan belenggu yang tidak akan mampu terlepas dan keluar
dari ikatannya. Allah berfirman “dan memberinya harta dari arah yang tiada
disangka-sangkanya.” Maksudnya, Allah memberi harta bagi orang-orang yang
bertakwa dari arah yang tidak disangka dan dirasa. “dan barangsiapa yang bertawakal
kepada Allah,” dalam urusan agama dan dunianya dengan bergantung sepenuhnya
kepada Allah dengan maksud untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat dan
menghindari apa-apa yang mudarat, serta percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa ia
akan diberi kemudahan, bahwa “niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-Nya”.
Maksudnya, Allah akan mencukupi keperluan yang disandarkannya kepada Allah. Dan
Ketika suatu urusan berada dalam tanggungan Yang Maha Kaya, Maha Kuat, Maha
Perkasa lagi Maha Penyayang, maka dia paling dekat dengan hamba-Nya melebihi
segala sesuatu. Hanya saja mungkin hikmah ilahimengahruskan pemberian itu ditunda
sampai waktu yang tepat bagi hamba yang bersangkutan. Karena itu Allah berfirman
“sesungguhnya Allah pasti mewujudkan urusan (yang dikehendaki)-Nya”. Maksudnya
keputusan dan keteapan-Nya pasti berlaku, hanya saja Allah menciptakan “ketentuan
bagi tiap-tiap sesuatu.” Yaitu, waktu dan ketentuan yang tidak akan terlampaui dan
kurang darinya.51

‘Abd al-Rahman bin Nasir bin ‘Abd Allah al-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir alKalam al-Mannan (diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, Lc, dkk dengan judul Tafsir Al-Qur’an),
(Jakarta: Darul Haq, 2015), 277-279.
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Al-Muyassar berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, “ayat kedua yaitu: Bila para
istri yang ditalak yan mendekati masa akhir iddahnya, maka silahkan merujuk mereka
dengan tetap memperlakukan mereka dengan baik dan memberikan mereka nafkah,
atau berpisahlah dengan mereka dengan tetap memberikan hak-hak mereka tanpa
memudharatkan mereka. Persaksikanlah dua orang yang adil diantara kalian atas rujuk
dan perpisahan. Tunaikanlah wahai para saksi, kesaksian karena Allah semata, bukan
karena yang lainnya. Apa yang Allah perintahkan kepada kalian ini merupakan nasihat
kepada siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Barang siapa yang takut
kepada Allah lalu dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang
Allah larang, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesempitan. ‘Dan
memudahkan sebab-sebab harta baginya dari arah yang tidak terbetik dalam fikiranya
dan tidak pernah di duganya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka
Allah akan mencukupkan dari segala apa yang membuatnya besedih dari seluruh
urusannya. Sesungguhnya Allah menguasai urusanNya, tidak ada yang luput dari Allah
dan tidak ada yang melemahkanNya, Allah telah menetapkan bagi segala sesuatu masa
akhir sebagai ajalnya dan takdir yang tidak melampauinya”.52
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafisrnya bahwa, FirmanNya: “barang siapa
yang bertakwa kepada Alla niscaya dia akan mengadakan jalan keluar dan
memberinya harta dari arah yang tidak disangka-sangka”, yakni barang siapa yang
bertakwa kepada Allah terhadap perintahdan laranganNya, niscaya Allah akan
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memberinya jalan keluar bagi urusannya, dan menganugerahkan rizki kepadanya dari
arah-arah yang tidak disangka-sangka, yakni tidak terlintas dibenaknya.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata,
“sesungguhnya ayat yang paling menyeluruh (universal) di Al-Qur’an adalah ayat,
‘sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,’(Qs.AnNahl: 90) dan sesungguhnya ayat yang paling besar membuahkan kelegaan adalah ayat,
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan
keluar dan memberinya harta dari arah yang tidak disangka-sangka.”
Ikrimah berkata, “Barangsiapa mentalak sebagaimana yang diperintahkan oleh
Allah maka Allah akan memberinya jalan keluar.” Demikian pula yang diriwayatkan
dari Ibnu Abbas dan adh-Dhahhak.
Ibnu Mas’ud Masruq berkata, “Dari firmanNya “Barangsiapa yang bertakwa
kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan mengadakan baginya jalan keluar,”
diketahui bahwa Allah jika berkehendak, maka Dia membari, dan jika berkehendak,
Dia tidak memberi, “Dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yakni dari arah yang
tidak diperkirakan.”
Qatadah berkata, “FirmanNya ‘Barang siapa yang bertakwa kepada Allah
niscay dia akan mengadakan baginya jalan keluar , yakni dari kesamaran-kesamaran
atau kerancuan permasalahan, dan dari kesulitan menjelang mati , “Dan memberinya
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harta dari arah yang tidak disangka-sangka”. Yakni dari arah yang tidak diharapkan
atau diangan-anganka”.53
Penafsiran ini menjelaskan secara umum mengenai ketakwaan kepada Allah,
dan salah satu nikmat dari ketakwaan itu adalah siapapun yang bertakwa kepada Allah
dan menaati rida-Nya dalam berbagai kondisi, maka Allah akan memberinya balasan
pahala di dunia dan di akhirat. Di antara balasannya secara garis besar adalah
diberikannya pintu keluar dari berbagai kondisi sulit dan susah. Sebagaimana orang
yang bertakwa kepada Allah akan diberikan celah dan pintu keluar, sebaliknya,
siapapun yang tidak bertakwa kepada Allah akan jatuh dalam rantai dan belenggu yang
tidak akan mampu terlepas dan keluar dari ikatannya. Dan bahwa Allah memberi harta
bagi orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka dan dirasa. Yaitu dengan
bergantung dengan Allah dan menyerahkan segalah urusannya kepada Allah dengan
maksud untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat dan menghindari apa-apa yang
mudarat, karena Yang Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
maka dia paling dekat dengan hamba-Nya melebihi segala sesuatu.

Tafsir Surat al-A’raf: 96

ٍ علَ ْي ِه ْم بَ َر َكا
ض َولَ ِك ْن َكذَّبُوا فَأ َ َخ ْذنَا ُه ْم بِ َما
ِ س َم
َّ ت ِمنَ ال
ْ اء َو
ِ األر
َ َولَ ْو أ َ َّن أ َ ْه َل ْالقُ َرى آ َمنُوا َواتَّقَ ْوا لَفَتَحْ نَا
ََكانُوا يَ ْك ِسبُون
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“ Jika sekiranya penduduk negeri-negei beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan
(ayat-ayat kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka”.
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, “Manakala Allah menjelaskan bahwa
orang-orang yang mendustakan para rasul diuji dengan kesusahan sebagai nasihat dan
peringatan, dan dengan kemudahan sebagai istidraj dan tipuan, Maka kemudian Allah
menjelaskan bahwa seandainya penduduk negeri itu beriman dengan hati mereka
secara benar dibuktikan dengan amal, mereka bertakwa kepada Allah lahir dan batin,
dengan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah, niscaya Allah akan
membukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, Dia akan menurunkan
hujan dengan deras dan menumbuhkan bumi dengan apa yang mereka bisa hidup
dengannya juga ternak-ternak mereka dalam kehidupan paling subur dan rizki paling
melimpah tanpa kelelahan, tanpa kesusahan tanpa kelebihan dan tanpa kesulitan. Akan
tetapi mereka tidak beriman dan bertakwa, “maka kami siksa mereka disebabkan oleh
perbuatan mereka”, dengan azab, musibah dicabutnya keberkahan dan banyaknya
penyakit, dimana ia adalah merupakan Sebagian dari balasan amal mereka, sebab jika
tidak demikian, maka seandainya Dia menghukum mereka karena semua dosa mereka,
niscaya Dia tidak akan menyisakan satu binatang melata pun diatas muka bumi. Allah
berfirman,

۟ ُع ِمل
َ
ْ َسب
َوا لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ِجعُون
ِ َّت أ َ ْيدِى ٱلن
َ ض ٱلَّذِى
َ سادُ فِى ْٱلبَ ِر َو ْٱلبَحْ ِر ِب َما َك
َ َظ َه َر ْٱلف
َ اس ِليُذِيقَ ُهم بَ ْع
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“Telah Nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan
mereka, supaya Allah merasakan kepada mereka Sebagian dari (akibat) perbuatan
mereka, agar mereka Kembali (ke jalan yang benar).” (Qs. Ar-Rum: 41).54
Al-Muyassar berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, “seandainya para penduduk
negeri-negerimengimani para rasul mereka dan mengikuti mereka serta menjauhi apa
yang Allah melarang mereka darinya, pastilah Allah akan membuka pintu-pintu harta
bagi mereka dari setiap sudut. Akan tapi mereka mendustakan, maka Allah pun
menjatuhkan siksaan yang mematikan pada mereka akibat kekafikar dan maksiat
mereka.”55
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tasirnya bahwa, “Allah memberitahukan
tipisnya keimanan penduduk yang kepada mereka diutus para Rasul. Di antaranya
seperti firman Nya. “Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman,
lalu imannya itu bermanfaat bagi mereka, selain kaum Yunus. Tatkala mereka
(kaum Yunus itu) beriman, kami hilangkan dari mereka adzab yang menghinakan
dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu
yang tertentu.”(QS. Yunus: 98)
Yakni tidak ada suatu negeri yang beriman seluruh penduduknya, kecuali kaum
Yunus. Keimanan yang merata itu terjadi tatkala mereka melihat adzab dengan mata
mereka, sebagai mana firmanNya, “Dan kami utus dia (Yunus) kepada seratus ribu
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orang atau lebih, lalu mereka beriman, karena itu kami anugerakan kenikamtan hidup
kepada mereka hingga waktu yang tertentu.”(QS. Ash-shaffat: 147-148)56

Tafsir Surat ath-thalaq: 3

ُ َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َحي
ٍَيء
ُ ْث َال يَحْ تَس
َ ِب َۚو َم ْن يَت ََو َّك ْل
ْ علَى الَّ ِه فَ ُه َو َح ْسبُهُ ۚإِ َّن الَّهَ بَا ِل ُغ أ َ ْم ِر ِه ۚقَ ْد َجعَ َل الَّهُ ِل ُك ِل ش
قَد ًْرا
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya
jalan keluar, dan memberinya harta dari arah yang tidak di sangka-sangka. Dan
barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan
keperluannya. Sesungguhnya Allah pasti mewujudkan urusan yang dikehendaki-Nya.
Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, “Dan memberinya harta dari arah yang
tiada disangka-sangkanya.” Maksudnya, Allah memberi harta bagi orang-orang yang
bertakwa dari arah yang tidak disangka dan dirasa. “dan barangsiapa yang bertawakal
kepada Allah,” dalam urusan agama dan dunianya dengan bergantung sepenuhnya
kepada Allah dengan maksud untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat dan
menghindari apa-apa yang mudarat, serta percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa ia
akan diberikemudahan, bahwa “niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-Nya”.
Maksudnya, Allah akan mencukupi keperluan yang disandarkannya kepada Allah. Dan
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ketikasuatu urusan berada dalam tanggungan Yang Maha Kaya, Maha Kuat, Maha
Perkasa lagi Maha Penyayang, maka dia paling dekat dengan hamba-Nya melebihi
segala sesuatu. Hanya saja mungkin hikmah ilahi mengahruskan pemberian itu ditunda
sampai waktu yang tepat bagi hamba yang bersangkutan. Karena itu Allah berfirman
“sesungguhnya Allah pasti mewujudkan urusan (yang dikehendaki)-Nya”. Maksudnya
keputusan dan keteapan-Nya pasti berlaku, hanya saja Allah menciptakan “ketentuan
bagi tiap-tiap sesuatu.” Yaitu, waktu dan ketentuan yang tidak akan terlampaui dan
kurang darinya.”57
Al-Muyassar berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, “Dan memudahkan sebabsebab harta baginya dari arah yang tidak terbetik dalam fikiranya dan tidak pernah di
duganya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan
mencukupkan dari segala apa yang membuatnya besedih dari seluruh urusannya.
Sesungguhnya Allah menguasai urusanNya, tidak ada yang luput dari Allah dan tidak
ada yang melemahkanNya, Allah telah menetapkan bagi segala sesuatu masa akhir
sebagai ajalnya dan takdir yang tidak melampauinya.”58
Ibnu katsir berkata dalam kitab tafsinya bahwa, FirmanNya: “Barangsiapa yang
bertakwa kepada Alla niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar dan memberinya
harta dari arah yang tidak disangka-sangka”, yakni barang siapa yang bertakwa kepada
Allah terhadap perintahdan laranganNya, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar
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bagi urusannya, dan menganugerahkan rizki kepadanya dari arah-arah yang tidak
disangka-sangka, yakni tidak terlintas dibenaknya.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata,
“sesungguhnya ayat yang paling menyeluruh (universal) di Al-Qur’an adalah ayat,
‘sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,’(Qs.AnNahl: 90) dan sesungguhnya ayat yang paling besar membuahkan kelegaan adalah ayat,
‘Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan
keluar dan memberinya harta dari arah yang tidak disangka-sangka.”
Ikrimah berkata, “Barangsiapa mentalak sebagaimana yang diperintahkan oleh
Allah maka Allah akan memberinya jalan keluar.” Demikian pula yang diriwayatkan
dari Ibnu Abbas dan adh-Dhahhak.
Ibnu Mas’ud Masruq berkata, “Dari firmanNya "Barangsiapa yang bertakwa
kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan mengadakan baginya jalan keluar,”
diketahui bahwa Allah jika berkehendak, maka Dia membari, dan jika berkehendak,
Dia tidak memberi, ‘Dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yakni dari arah yang
tidak diperkirakan.”
Qatadah berkata, “FirmanNya “Barang siapa yang bertakwa kepada
Allah niscay dia akan mengadakan baginya jalan keluar , yakni dari kesamarankesamaran atau kerancuan permasalahan, dan dari kesulitan menjelang mati , ‘Dan
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memberinya harta dari arah yang tidak disangka-sangka’, yakni dari arah yang tidak
diharapkan atau diangan-anganka”59
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, “dan barangsiapa yang bertawakal kepada
Allah,” dalam urusan agama dan dunianya dengan bergantung sepenuhnya kepada
Allah dengan maksud untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat dan menghindari
apa-apa yang mudarat, serta percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa ia akan diberi
kemudahan, yaitu Allah akan mencukupkan (keperluan)-Nya”.
Tafsir Surat Nuh: 10-12

َ َفَقُ ْلتُ ا ْست َ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ِإنَّهُ َكان
ارا َوي ُْم ِد ْد ُك ْم ِبأ َ ْم َوا ٍل َوبَنِينَ َويَجْ َع ْل
َّ ارا ي ُْر ِس ِل ال
ً علَ ْي ُك ْم ِمد َْر
ً َّغف
َ س َما َء
ٍ لَ ُك ْم َجنَّا
ارا
ً ت َو َيجْ َع ْل لَ ُك ْم أ َ ْن َه
“Maka Nabi Nuh ‘alaihis Salam berkata (kepada mereka) “Mohonlah ampunan kepada
Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan
kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan
untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”.
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, “Maka aku katakana kepada mereka,
‘mohonlah ampun kepada Rabbmu”. Yakni, tingggalkan dosa kalian dan memintalah
ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kalian itu, “sesungguhnya Dia maha
pengampun,” Yang banyak ampunannya bagi orang yang bertaubat dan meminta
ampun. Nabi Nuh ‘alaihis Salam mendorong kamumnya untuk meminta ampunan atas
segala dosa serta melakukan apa-apa yang mendatangkan pahala dan terhindar dari
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siksa. Nabi Nuh ‘alaihis Salam juga mendorong mereka juga kepada kebaikan dunia
yang di segerakan seraya berkata, “Niscaya mereka mereka akan hujan kepadamu
dengan lebat,” yakni, hujan lebat yang menghidupkan negeri dan manusia, “dan
membanyakkan harta dan anak-anakmu,” yakni memperbanyak harta yang dengan
harta kalian bisa mendapatkan apa saja yang kalian inginkan dan juga anak-anak kalian,
“Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan(pula di dalamnya)
untukmu sungai-sungai” inilah diantara puncak kenikmatan dan tuntutan dunia.60
Al-muyassar berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, “Mintalah ampunan dari
dosa-dosa kalian kepada tuhan kalian, bertaubatlah kepdaNya dari kekafiran kalian,
sesungguhnya Allah maha pengampun bagi siapa yang bertaubat dari hambahambaNya dan Kembali kepadaNya. Bila kalian bertaubat dan beristigfar, niscaya
Allah menurunkan kepada kalian hujan deras yang terus menerus, memperbanyak
anak-anak dan harta kalian, membuatkan kalian untuk kebun-kebun yang indan dengan
buah-buahan yang kalian nikmati, membuatkan untuk kalian sungai-sungai yang
darinya kalian, menyiram kebun-kebun kalian dan memberikan minum kepada ternakternak kalian.”61
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, Allah berfirman, “Maka aku
kataka kepada mereka; ‘Mohonlah ampunan kepada Rabmu, sesuggunya Dia adalah
Maha Pengamppun,” yakni kembalilah kepadaNya. Barangsiapa yang bertaubat
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kepadaNya maka Dia akan menerimanya, sebesar apapun dosa-dosanya, dan walapu
dosa itu adalah kekufuran dan kesyirikan.
Oleh karena itu Allah berfirman “Maka aku katakan kepada mereka:
“Mohonlah ampunan kepada Rabmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun,
niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,” yakni hujan terus
menerus.
Oleh karena itu dianjurkan membaca surat ini dalam shalat Istisqaa’,
sebagaiman yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khaththab ketika
dia naik mimbar untuk meminta hujan. Ketika itu Umar hanya beristigfar dan membaca
yat-ayat ini. Setelah itu dia bekata, “Saya telah meminta hujan dengan mujaadiihus
samaa” yang dengan diharapkan hujan bakal turun.
Ibnu ‘Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwa maksud dari “yang lebat”
adalah hujan yang sebagian darinya mengikuti sebagian yang lain (susul menyusul).”
FirmanNya, “Dan membanyakan harta dan anak-ankmu, dan mengadakan
untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai,”
yakni jika kalian bertaubat kepadaNya, beristigfar dan menaatiNya niscaya Dia akan
melimpahkan harta, mengucurkan berkah langit kepada kalian, menumbuhkan barakah
bumi untuk kalian, menumbuhkan tanaman-tanaman, menjadikan air susu mengalir
deras bagi kalian, memberi kalian harta benda dan keturunan, menumbuhkan kebun-
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kebun berbagai macam buah-buahan, dan menjadikan sungai-sungai yang mengalir di
antara kebun-kebun itu. Ini adalah dakwah dengan metode anjuran.62
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, mohon ampunlah kepada Allah dan Allah
akan mengampunimu karena sesungguhnya Allah maha pengampun, niscaya Allah
akan memberikan dan memudahkan dalam pemberian harta-Nya.

Tafsir Surat Ibrahim: 7
شدِيد
َ َشك َْرت ُ ْم َأل َ ِزيدَ َّن ُك ْم َۖولَئِ ْن َكفَ ْرت ُ ْم إِ َّن َعذَابِي ل
َ َوإِذْ تَأَذَّنَ َربُّ ُك ْم لَئِ ْن
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema’lumkan: “Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu
mengingkari (nikmat), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, “Dia berkata kepada kaumnya untuk
menghimbau mereka supaya mensyukuri nikamt-nikmat Allah, “Dan (ingatlah juga),
tatkala rabmu memaklumkan”. Maksudnya memberitahukan dan menjanjikan
“sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu”,
dari nikmat-nikmatKu, “Dan jika kamu mengingkari (nikmatKu, maka sesungguhnya
azabKu sangat pedih”, dan diantara bentuk siksaNya, adalah Allah akan melenyapkan
nikmat yang telah Allah curahkan dari mereka. Bersyukur hakikatnya, pengakuan hati
terhadap
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nikmat-nikmat

Allah

dan

menyanjung

Allah

karenanya,

serta
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mempergunakannya dalam keridhaan Allah. Sementara, pengingkaran terhadap nikmat
Allah mempunyai pengertian yang berlawanan dengannya. 63
Al-Muyassar berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, “Musa berkata kepada
mereka, “Dan ingatlah Ketika tuhan kalian memberi tahukan dengan pemberitahuan
yang tegas”, jika kalian bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatNya, pastilah Dia
akan memberikan tambahan karunia kepada kalian, dan jika kalian mengingkari
nikmat-nikmat Allah, niscaya Dia benar-benar akan menyiksa kalian dengan siksaan
yang pedih’.”64
Ibnu Katsir berkata dalam kitabnya bahwa, Firman Allah ( )وإِذْ تَأَذَّنَ َربُّ ُكم
َ “Dan
(ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan” yakni ketika Rabbmu mengumumkan
dan memberitahukan janji Nya kepada kalian. Kemungkinan lain, penggalan ayat
tersebut bermakna: Ingatlah ketika Rabbmu bersumpah dengan kemuliaan, keagungan
da kesombonganNya, sejalan dengan firmanNya disurat yang lain: “Dan (ingatlah)
ketika Rabbmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirimkan
kepada mereka (orang-orang yahudi) sampai hari kiamat orang-orang akan
menimpahkan kepada mereka adzab yang seburuk-buruknya .”(QS. Al-A’raf: 167)
firmanNya; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan
menambahkan (kenikmatan) kepadamu,”yakni, jika kamu sekalian mensyukuri
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nikmatKu, niscaya Aku benar-benar menambahkan kenikmatan tersebut. “Dan jika
kamu mengingkari,” yakni menutup-nutupi kenikmatan-kenikmatan tersebut. “Maka
sesungguhnya adzabKu sangat pedih.” Adzab itu dengan cara diambilnya kenikmatan
tersebut dari neraka, lalu diganti dengan siksaan.
Firman Allah “Dan musa berkata ; jika kamu dan orang-orang yang ada di muka
bumi semuanya mengingkari (nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji” yakni Allah Maha Kaya (tidak memerlukan) ucapan syukur hambahambaNya. Dia Maha terpuji sekalipun semua makluk ingkar kepadaNya,
Sebagaimana firman Allah, “Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak
memerlukan (iman)mu,”(QS. Az-Zumar:7) Dan firmanNya; “Lalu mereka ingkar dan
berpaling, dan Allah tidak memerlukan (mereka). Allah Maha Kuasa lagi Maha
Terpuji.” (Qs.At-Taghaabun: 6)65
Dalam penjelasan ayat ini bahwa, Bersyukur hakikatnya, pengakuan hati
terhadap

nikmat-nikmat

Allah

dan

menyanjung

Allah

karenanya,

serta

mempergunakannya dalam keridhaan Allah. Sesungguhnya Ketika selalu bersyukur
maka Allah akan menambahkan nikmat-Nya (harta).
Kemudia Harta ada Dua Macam, Harta yang Umum dan Harta yang Khusus.
Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Tafsir Surat al-Mu’minun: 55-56.

ُ ار
َت ۚبَ ْل َال يَ ْشعُ ُرون
ِ ع لَ ُه ْم فِي ْال َخي َْرا
َ ُسبُونَ أَنَّ َما نُ ِمدُّ ُه ْم ِب ِه ِم ْن َما ٍل َوبَنِينَ ن
َ ْأَيَح
ِ س
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“Apakah mereka mengira bahwa Kami memberikan harta dan anak-anak kepada
mereka itu (berarti bahwa), Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada
mereka? (Tidak), tetapi mereka tidak menyadarinya.”
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, “Apakah mereka mengira bahwa harta
dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa) Kami bersegera
memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka,” maksudnya apakah mereka mengira
bahwa tambahan yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak merupakan
tanda jika mereka termasuk dari kalangan orang-orang yang baik dan (akan berhasil
merengkuh) kebahagiaan, serta meraih kebaikan dunia dan akhirat. Apakah semua ini
curahkan kepada mereka (karena itu)? Masalah ini tidak demikian adanya.
“Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar.” Kami mengulur waktu dan menunda
kesempatan bagi mereka serta menambah untuk mereka dengan kenikmatankenikmatan, agar mereka semakin bergelimang dalam dosa, dan hukuman mereka pun
semakin bertambah di akhirat. Tujuannya, supaya mereka terlena dengan apa yang
mereka raih, sampai pada suatu masa Ketika mereka menikmati kegembiraan dengan
apa yang mereka dapatkan, tiba-tiba Allah menghukum mereka dengan seketika.66
Al-Muyassar berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, “Apakah orang-orang kafir
itu menyangka bahwa sesungguhnya kami melimpahkan kepada mereka harta benda
dan anak-anak di dunia ini, merupakan penyegeraan kebaikan bagi mereka yang pantas
mereka terima? Sesungguhnya kami menyegerakan kebaikan bagi mereka sebagai
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sumber fitnah bagi mereka dan penangguhan waktu semata. Namun, mereka tidak
menyadarinya.”67
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, Firman Allah, ( سبُونَ أَنَّ َما
َ ْأ َ َيح
ت ۚ َب ْل َال َي ْشعُ ُرونَ نُ ِمدُّ ُه ْم ِب ِه ِم ْن َما ٍل َو َب ِنين
ُ ار
ِ ع َل ُه ْم ِفي ْال َخي َْرا
َ ُ“ )نApakah mereka mengira bahwa
ِ س
harta dan anak-anak yang kami berikan kepada kepada mereka itu (berarti bahwa),
Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya
mereka tidak sadar.” Maknanya, “Apakah orang-orang terperdaya itu mengira bahwa
harta dan anak yang telah kami berikan kepada mereka merupakan merupakan pertanda
bahwa kami telah menganugrahkan kebaikan dan seluruhnya kepada mereka? Tidak,
apa yang mereka kira itu sepenuhnya tidak benar. Klaim yang mereka katakan, “Kami
lebih banyak mempunya harta dan anak-anak (dari pada kamu) dan kami tidak sekalikali akan diadzab,” (QS. Saba’: 35) sungguh salah, dan persangkaan mereka tersebut
sangat keliru. Bahkan kenyataan bahwa apa yang telah Kami (Allah) berikan kepada
mereka sejatinya merupakan tipu daya yang akan menjerumuskan mereka kedalam
siksa yang pedih dengan cara istidraj (berangsur-angsur) atau ditangguhkan.
Oleh karena itu, Alah menegaskan, “Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar.”
Sebagaimana firman Allah pada ayat lainnya,

س ُه ْم َو ُه ْم
ُ ُفَ َال ت ُ ْع ِجبْكَ أ َ ْم َوالُ ُه ْم َو َال أ َ ْو َالدُ ُه ْم ۚ ِإنَّ َما ي ُِريدُ اللَّهُ ِليُ َع ِذ َب ُه ْم ِب َها ِفي ْال َح َيا ِة الدُّ ْن َيا َوت َْزهَقَ أ َ ْنف
ََكا ِف ُرون
“Maka janganlah anak dan harta benda mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah
menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka
dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka
dalam keadaan kafir.” (QS. At-Taubah: 55) Dan firman Allah,

عذَاب ُّم ِهين
َ سبَ َّن ٱلَّذِينَ َكفَ ُر ٓو ۟ا أَنَّ َما نُ ْم ِلى لَ ُه ْم َخيْر ِألَنفُ ِس ِه ْم ۚ إِنَّ َما نُ ْم ِلى لَ ُه ْم ِليَ ْزدَاد ُٓو ۟ا ِإثْ ًما ۚ َولَ ُه ْم
َ َْو َال يَح
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Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu As-Syaikh, Tafsir Al-Muyassar,
(diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, dengan judul At-Tasir al-Muyassar),
(Jakarta: Darul Haq, 2018), 113.
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“Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambahtambah dosa mereka.” (QS.Ali-‘Imran:178) dan firman Allah,

ٓ
ٓ َ َو َما ٓ أ َ ْم َٰ َولُ ُك ْم َو
ِ ٱلض ْع
ِ ص ِل ًحا فَأ ُ ۟و َٰلَئِكَ لَ ُه ْم َجزَ آ ُء
َ ال أ َ ْو َٰلَدُ ُكم ِبٱلَّتِى تُقَ ِربُ ُك ْم ِعندَنَا ُز ْلفَ َٰ ٓى إِ َّال َم ْن َءا َمنَ َو
َ َٰ ع ِم َل
۟ ُع ِمل
َت َء ِامنُون
ِ وا َو ُه ْم فِى ْٱلغُ ُر َٰ َف
َ ِب َما
“Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamuyang mendekatkan
kamu dengan Kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman yang mengerjakan
amal shalih, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan
apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang
tinggi (dalam surga). (QS. Saba’: 37).68
Dalam tafsiran ayat ini menjelaskan bahwa kenikmatan (harta) ada yang
berbentuk umum yaitu, tidak semua kenikmatan yang diberikan Allah bertanda bahwa
Allah menyayangi kita, akan tetapi diberikannya kenikmatan itu agar mereka semakin
bergelimang dalam dosa, dan agar hukuman mereka pun bertambah di akhirat. Ketika
mereka semakin terlena dengan kenikmatan-kenikmatan itu kemudia Allah
menghukum merekadengan seketika.
Sedangkan harta khusus, yaitu harta hati dan siramannya berupa ilmu, iman,
dan harta halal yang dapat memperbaiki agama seorang hamba. Dan ini khusus bagi
orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka, sesuai degan ketentuan
hikmah dan rahmatnya. Allah menyempurnakan keilmuannya bagi mereka dan
menganugrahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari
kiamat.
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Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Al-Misbaahul Muniir fii tahdziibi Tafsir Ibnu
Katsir,(diterjemahkan oleh: Tim Pustaka Ibnu Katsir, dengan judul Al-Misbaahul Muniir fii tahdziibi
Tafsir Ibnu Katsir), (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2015), 264-266.
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Tafsir Surat Ath Thalaq: 11

ُّ َت ِمن
ً س
ٍ ت الَّ ِه ُمبَيِنَا
ت إِلَى
ِ الظلُ َما
ِ صا ِل َحا
ِ علَ ْي ُك ْم آيَا
َّ ع ِملُوا ال
ُ َر
َ ت ِلي ُْخ ِر َج الَّذِينَ آ َمنُوا َو
َ وال يَتْلُو
ٍ صا ِل ًحا يُد ِْخ ْلهُ َجنَّا
ار َخا ِلدِينَ فِي َها أَبَدًا ۖقَ ْد
ُ ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاأل َ ْن َه
َ ور َۚو َم ْن يُؤْ ِم ْن بِالَّ ِه َويَ ْع َم ْل
ِ ُّالن
سنَ الَّهُ لَهُ ِر ْزقًا
َ ْأَح
“(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang
menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang
beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa yang
beriman kepada Allah dan mengerjakan amal solih niscya Allah akan memasukkanya
ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Sesungguhya Allah memberikan harta yang baik
kepadanya”.
Al-Sa’di berkata dalam kitab tafsirnya, “emudian Allah mengingatkan hambahamba-Nya yang beriman dengan kitab-Nya yang diturunkan kepada Rasul-Nya,
Muhammad agar mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, kekufuran dan
kemaksiatan menuju cahaya ilmu, iman, dan ketaatan. Di antara manusia ada yang
beriman kepada-Nya dan ada juga yang tidak beriman. “Dan barang siapa beriman
kepada Allah dan mengerjakan amal sholih,” baik yang wajib maupun yang sunnah,
“niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai, “yang di dalamnya terdapat kenikmatan abadi” yang belum
pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah
terlintas dibenak manusia. “mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah
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memberikan harta yang baik kepadanya.” Maksudnya, siapa pun yang tidak beriman
kepada Allah, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”69
Al-Muyassar berkata dala kitab tafsirnya bahwa, “peringatan ini adalah
Rasullah yang membacakan ayat-ayat Allah yang jelas dan membedakan antara yang
hak dan batil kepada kalian, agar Allah mengeluarkan orang-orang yang membenarkan
Allah dan rasulNya serta melaksanakan apayang Allah perintahkan dan menaatinya,
dari kegelapan-kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Barang siapa yang
beriman kepada Allah dan beramal salih, niscaya Allah akan memasukkan kedalam
surge-surga yang mengalir di bawahistana-istanaNya dan kebun-kebunNya sungaisungai, mereka tinggal selamanya di dalamNya. Sesungguhnya Allah telah
memberikan harta yang baik kepada orang mukmin yang shalih di surga.”70
Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya bahwa, “Sebelumnya Allah
berfirman, “Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.” Kemudia

ً س
ٍ ت الَّ ِه ُمبَيِنَا
disusul firman Alah (ت
ِ علَ ْي ُك ْم آيَا
ُ (“ ) َرDan mengutus) seorang Rasul
َ وال يَتْلُو
yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (macam-macam
hukum).” Oleh karena itulah sebagian orang berpendapat bahwa kata rasuulan adalah
manshub (difat-hahkan harakat akhirnya) karena berposisi sebagai badal isytimal
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(Jakarta: Darul Haq, 2015), 386
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Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu As-Syaikh, Tafsir Al-Muyassar,
(diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, dengan judul At-Tasir al-Muyassar),
(Jakarta: Darul Haq, 2018), 812.
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(pengganti yang mewakili dan mencakup) dari kata dzikra (peringatan) di ayat
sebelumnya. Karena Rasulullah lah yang menyampaikan adz dzikr tersebut.
Ibnu Jariri berkata, “Yang benar bahwa kata rasuulan adalah penafsiran dari kata
dzikraa.” Oleh karena itu Allah berfirman, “(Dan mengutus) seorang Rasul yang
membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam
hukum),” yakni dala posisi yang jelas dan gamblang. Tujuannya:

ُّ َت ِمن
(ور
ِ الظلُ َما
ِ صا ِل َحا
َّ ع ِملُوا ال
َ “ ) ِلي ُْخ ِر َج الَّذِينَ آ َمنُوا َوSupaya Dia mengeluarkan
ِ ُّت ِإلَى الن
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih dari kegelapan
kepada cahaya.”
Ayat ini sebagaimana firman Nya, “(ini adalah) kitab yang kami turunkan
kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang
terang benderang.” (QS. Ibrahim: 1)
Dan firman Nya, “Allah lah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).” (QS. AlBaqarah: 257) yakni dari kegelapan kekafiran dan kebodohan kepada acahaya
leimanan dan pengetahuan.
Firman Nya,

ٍ صا ِل ًحا يُد ِْخ ْلهُ َجنَّا
َسن
ُ ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاأل َ ْن َه
َ ْار خَا ِلدِينَ فِي َها أَبَدًا ۖقَ ْد أَح
َ ) َو َم ْن يُؤْ ِم ْن بِالَّ ِه َويَ ْع َم ْل
(الَّهُ لَهُ ِر ْزقًا
“Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal solih niscya
Allah akan memasukanya kedalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungaisungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhya Allah memberikan
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harta yang baik kepadanya”. Penafsiran ayat yang senada dengan ini telah banyak
dilakukan sebelumnya sehingga tidak perlu diulang kembali disini.71
Harta khusus, yaitu harta hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan harta halal yang
dapat memperbaiki agama seorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang
beriman sesuai dengan tingkatan mereka, sesungguhnya Allah memberikan harta yang
baik kepada hamba-Nya dan kekal didalamnya selama-lamanya dengan mengerjakan
amal soleh.
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Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Al-Misbaahul Muniir fii tahdziibi Tafsir Ibnu
Katsir,(diterjemahkan oleh: Tim Pustaka Ibnu Katsir, dengan judul Al-Misbaahul Muniir fii tahdziibi
Tafsir Ibnu Katsir), (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2015), 170-172.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan
yang penting berikut:
1. Harta terbagi menjadi dua kategori, yaitu harta khusus dan umum. Harta umum
adalah pemberian Allah kepada hambanya, mencakup orang-orang Kafir dan orangorang Mukmin. Sedangkan harta khusus yaitu harta dihati, tambahan hidayah dan
surga.
2. Menurut al-Sa’di dalam menyikapi harta manusia menjadi dua golongan: yaitu
mereka yang menjadikan dunia sebagai kesenangan sebagai tujuan

sehingga

mereka lalai dari penciptaan mereka. Dan satu golongan lain yang
menjadikan kesenangan dunia sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah dan
kehidupan akhirat.
3. Ada beberapa sebab yang akan mengandung beberapa hartadan keberkahan dari
Allah, diantaranya adalah: bertakwa kepada Allah, bertawakkal kepadanya dan
memperbanyak istigfar serta selalu bersyukur kepada Allah.
4. Semua yang merayap di muka bumi berupa manusia, binatang darat, binatang laut
dan semua makhluk yang hidup lainny. Sesungguhnya Allah telah menjamin
hartanya maka hendaklah manusia merasa tenang dengan jaminan Allah tersebut.
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B.

Saran-Saran
Dalam memahami konsep harta merupakan ilmu yang sangat penting

pembahasannya dan sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Karena ternyata tidak
banyak orang memahami konsep harta yang benar seperi apa.
Masih banyak pembahasan yang belum penulis jelaskan, sehingga perlu
dilengkapi dengan pembahasan yang lebih mendalam dan dapat difahami. Diharapkan
kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji dan membahas mengenai konsep harta
secara rinci, agar mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan benar.
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