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BAB III

Z{ULM DALAM AL-QUR’AN

Bab III akan membahas term-term yang sepadan dengan z}ulm. Bab III juga
membahas derivasi kata z}ulm serta konteks ayat yang berkaitan dengan kezaliman
berdasarkan pendapat para mufasir al-Qur‟an.

A. Term-term yang sepadan dengan Kezaliman
Kata z}ulm adalah istilah yang majemuk baik dalam bahasa Indonesia
maupun dalam bahasa Arab yang mempunyai keragaman makna ketika
dikontekskan dengan kata yang lainnya. Dalam pembahasan ini ada beberapa
istilah yang penulis pandang sebagai suatu kata yang memiliki kesepadanan
makna yang dekat dengan kezaliman.
1.

Al-Baghyu

Kata baghyu merupakan bentuk masd}ar dari akar kata bagha>-

yabghi>-baghyan mempunyai arti aniaya akan tetapi ada unsur lain yaitu
pelampauan batas. Makna lain dari kata itu ialah menghendaki. Dalam
perkembangannya, kata ini sering digunakan untuk makna yang negatif;
kadang-kadang

diartikan

durhaka,

melanggar

hak,

permusuhan,

penganiayaan atau pelacuran. Dalam al-Qur‟an kata al-baghyu diulang
sebanyak 11 kali, dengan arti yang berbeda-beda sesuai dengan
konteksnya. Kata al-baghyu sering diartikan perbuatan yang negatif
seperti dalam surat Al-Baqarah; (2): 90, An-Nisa>; (4): 19, dapat
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diartikan: penganiayaan atau perzinaan. Pada surat Hu>d; (11): 23, dapat
diartikan “durhaka”, pada surat Al-An’a>m dapat diartikan “dosa”.1 Kata
ini dengan berbagai derivasi dan bentuknya dan turunannya disebutkan di
dalam al-Qur‟an sebanyak di dalam 119 kali.2 Rinciannya adalah sebagai
berikut.
a.

Dalam bentuk fi'il ma>d}i> disebutkan sebanyak 34 kali
Dilihat

dari

konteksnya,

kata

bahyu>kum

bermakna

pelampauan batas dalam kezaliman dikaitkan dengan bencana
berjumlah 34 ayat.3 Di antaranya dalam Q.S. Al-Isra>; (17): 110,
Yu>nus; (10): 23. Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

ِ
ِ َاأر
ََعلَى
ْ ِْْ َضَبِغ
َ ّاسَإَِّاَبػَ ْغيُ ُك ْم
ْ َِِ فَػَل ّماَأ ََْْا ُ ْمَإ َذاَ ُ ْمَيػَْبػغُو َف
َ َاَْ ِّق
ُ َََأَيػّ َهاَال
ِ ْ أَنْػ ُف ِس ُكمَمتاع
ِ
اَم ْرِجعُ ُك ْمَفَػُػَبِّئُ ُك ْم ََِِاَ ُكْػتُ ْمَتَػ ْع َملُو َف
َ ََ ْ
َ ََاَْيَاةَال ّدنْػيَاََُُّإلَْيػ
Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tibatiba mereka membuat kelaliman di muka bumi tanpa (alasan)
yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana)
kelalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil
kelalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi,
kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Yu>nus; (10):
23)
Menurut Quraish Shihab kata yabghu>na terambil dari kata
baghyu yaitu pelampauan batas dalam kezaliman. Namun, ada yang

membatasi pengertiannya di sini hanya dalam arti mempersekutukan
Tuhan. Tetapi dari segi redaksi, kata ini dapat mencakup bermacam

Louis Ma’luf, al-Munjid fi> al-Lughah wa al-A’lam, 44.
Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufah}ras, 167-169.
3
Lihat al-Qur‟an; Q.S. Al-An'a>m; (6): 146, (6): 145, (6): 114, Al-Jumu'ah; (62): 10, S{a>d;
(38): 22, Al-Kahfi; (18): 108, Ash-Shu>ra>; (42): 42, Al-Qas}as; (28): 77, dan sebagainya.
1

2

38

kedurhakaan. As-Sya‟rawi memberikan contoh seperti membuang
sampah di sungai dan pencemaran lingkungan dan sebagainya.
Sehingga segala aktifitas yang mengakibatkan sesuatu dalam
keadaan tidak baik setelah sebelumnya baik. Senada dengan sabda
Nabi s.a.w. bahwa; “Kebaikan yang paling cepat ganjarannya
adalah al-baghyu> dan pemutusan hubungan keluarga .” (HR. Ibnu
Majah). Allah swt, tidak menunda sampai ke akhirat terhadap yang

membuat kerusakan, tetapi Allah menjatuhkan sanksi-Nya di dunia
ini agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat. Allah swt,
memperlihatkan kepada manusia akibat buruk yang dialami oleh
orang yang melakukan al-baghyu dan ketika itu diharapkan manusia
sadar sehingga tidak terjadi penganiayaan sehingga terjadi
keseimbangan dalam masyarakat.4
b. Dalam bentuk fi'il mud}a>ri' diulang 14 kali
Dilihat dari konteksnya, makna dari kata yabtaghu>na adalah
pelampauan batas. Kata ini ditemukan sebanyak 41 ayat5 di
antaranya adalah Q.S. An-Nah}l; (16): 14, Fa>tir; (35): 12, dan Q.S.
An-Nu>r; (24): 33 berikut:

ِ ّ ِ ِ ََاّ َِمنَف
ِّ ِ ِ
ِ ِ
َينَيػَْبػتَػغُو َف
ْ ْ ُّ اَح َّّيػُ ْغِيَػ ُه ُم
َ اح
ً ينَاَ َ ُدو َفَن َك
َ ضل ََوالذ
َ َولْيَ ْستَػ ْعففَالذ
ِ ِ الْ ِكتاب َِِّاَملَ َكتَأَْ اَنُ ُكمَفَ َكاتِبو مَإِ ْف
َاَوآتُوُ ْم َِم ْن ََم ِاؿ
َ ُْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ َعل ْمتُ ْمَفي ِه ْم
َ َخْيػًر

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h: Tafsir Al-Mis}bah}: Pesan Kesan dan Keserasian AlQur‟an, Vol.6 (Jakarta: Lentera Hati: 2000), 55.
5
Lihat al-Qur‟an; Q.S. Al-An’a>m; (6): 146, Al-A’ra>f; (7): 140, (7): 86, Al-Qas}as}; (28):
77, A<li-‘Imra>n; (3): 99, Al-H{ujura>t; (49): 9, dan sebagainya.
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ِ
ِ ّ ََ
ِ ّ
ِ
َض
َ اَِّالّذ
ََ َعلَىَالْبِغَاءَإِ ْفَأ ََرْد َف
َ صًاَلتَػْبػتَػغُو
َ يَآَ ُك ْم ََواَتُ ْك ِرُ واَفَػتَػيَات ُك ْم
َ اَعَر
ِ ِ ِ ِ ّ اْياةَِال ّدنْػياَومنَي ْك ِرّ ّنَفَِإ ّف
ٌَ ور ََرِح
يم
ٌ َاََّم ْنَبَػَ ْعدَإ ْكَرا ِه ّنَ َغ ُف
ُ ْ ََ َ
ََْ
Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin
hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak
yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah
kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka
sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu
untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri
mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari
keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka
dipaksa (itu).”(Q.S. An-Nu>r; (24): 33)
Kata al-bigha> adalah bentuk mas}dar (kata jadian) dari kata
kerja (ba>gha>) yang terambil dari kata bagha>

yang mempunyai

makna lain melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang
perempuan, maka itu menunjukkannya sebagai perempuan yang
profesinya dalam perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi
berkali-kali yang disertai imbalan materi. Perempuan yang
melakukannya dinamai baghiyyah. Beberapa ulama menjadikan ayat
ini sebagai salah satu ayat yang berbicara tentang pentahapan
penetapan hukum. Memang al-Qur‟an melakukan pentahapan dalam
sekian banyak tuntunan syariatnya, baik yang berkaitan dengan
larangan meminum khamr , kemudian larangan pada saat-saat
tertentu sampai dilarang total. Menurut ulama ayat ini merupakan
tahap pertama dari larangan perzinahan dan hubungan tidak sah yang
dimulai dengan larangan memaksa, tetapi membolehkan kawin
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mut‟ah dan membatasi pernikahan yang sah adalah hanya bertujuan
menjalin hubungan yang langgeng bukan bersifat sementara
sebagaimana halnya nikah mut‟ah. Sebagian orang, menerima
pendapat tersebut dan sebagian yang lain menolaknya. Maka kalimat
bila mereka sendiri menginginkan kesucian merupakan syarat, tetapi
syarat yang berlaku sementara, yakni sebelum turunnya larangan
seks kecuali melalui pernikahan yang kita kenal selama ini.6
c.

Dalam bentuk mas}dar diulang 9 kali
Dilihat dari konteksnya, kata baghyan bermakna dengki
dikaitkan dengan menjual diri berjumlah 9 ayat yaitu; Q.S. AlBaqarah; (2): 213, A<li-Imra>n; (3): 19, Maryam; (19): 20, (19): 28,
An-Nah}l; (16): 90, Yu>nus; (10): 90, Ash-Shu>ra>; (32): 14, (32): 39,
Al-Ja>thiyyah; (45): 17, Al-Baqarah; (2): 90. Salah satu konteks
ayatnya adalah sebagai berikut:

ِ بِْئسماَا ْشتَػرواَبَِِأَنْػ ُفسهمَأَ ْفَي ْك ُفرو
َِ َُّا
َِ ِضل
ّ َاَُّبػَ ْغيًاَأَ ْفَيػَُِّزَؿ
ّ اََِاَأَنْػَزَؿ
ْ ََم ْنَف
َْ َ َ
ُ َ َُْ
ِ ِ ٍ بَعلَىَ َغ
ِِ ِ ِ
ٌَ َم ِه
ي
َ
َ َىَم ْنَيَ َشاءَُم ْنَعبَاد َفَػبَاءُواَبِغ
َ ين
َ ٍض
ٌ َع َذ
ُ اب
َ ََعل
َ ضب ََول ْل َكاف ِر
Artinya: “Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang
menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang
telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah
menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya
di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat
murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orangorang kafir siksaan yang menghinakan.” (Q.S. Al-Baqarah;
(2): 90)
Dalam tafsir al-Azhar ayat ini dimaknai penjualan diri, yaitu
penggadaian pendirian yang sangat merugikan dan tindakan yang
6

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h, Vol.9, 340-341.
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hina dengan mempertukarkan kebenaran dengan kebatilan. Allah
memilih Nabi tidak hanya berasal dari golongan dari kaum Bani
Israil saja. Ini menyebabkan kaum Bani Israil menjadi dengki
sehingga menjadikan mereka sesat dan berlarut-larut. Kemudian
Allah mengirimkan azab yang menghinakan bagi orang kafir tanpa
memandang bangsa manapun. Begitulah keadilan Allah berlaku
untuk

semua

makhluk-Nya.

Supaya

manusia

tidak

hanya

menghinakan orang Yahudi yang bersalah. Akan tetapi hendaknya
bisa menjadi I‟tibar bagi manusia supaya menjauhi kekufuran.7
d. Dalam bentuk fa>‘il diulang 4 kali
Dilihat dari konteksnya, kata ba>ghin bermakna orang yang
terpaksa dikaitkan dengan kedhorurotan (tidak ada pilihan lain)
berjumlah 4 ayat. Dalam surat: An-Nah}l; (16): 115, Al-Baqarah; (2):
173, Al-An'a>m; (6): 145, An-Nah}l; (16): 115. Salah satu contohnya
adalah sebagai berikut:

ِ
ََاضطُّر
ْ َعلَْي ُك ُمَالْ َمْيػتَةَ ََوال َّد َـ ََو َْْ َم
ّ ِْْ ََاِْْ ِزي ِر ََوَماَأُ ِ ّلَلِغ
ْ َاَِّبَِِفَ َم ِن
َ اَحّرَـ
َ َّإ
ٌَ ور ََرِح
يم
ّ اَع ٍادَفَِإ ّف
َ ََ ٍغ ََو
ٌ َاََّ َغ ُف
َ َغْيػَر
Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu
(memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang
disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang
siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya
dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-Nah}l;
(16): 115)

7

Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Juz I, cet. VII, 313-314.
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Kata ba>ghin diambil dari kata bagha yang berarti menghendaki
atau menginginkan sesuatu. Yang dimaksud tidak menginginkan
dalam ayat di atas adalah tidak memakan padahal ada makanan yang
halal yang dapat ia makan, tidak pula memakannya untuk memenuhi
selera.8
e.

Dalam bentuk Isim diulang 19 kali
Dilihat dari konteksnya, kata al-baghyu bermakna melanggar
hak manusia dikaitkan dengan dosa berjumlah 19 ayat9 yaitu; Q.S.
An-Nah}l; (16): 90, Ash-Shu>ra>; (42): 39, salah satu di antaranya
adalah sebagai berikut: Al-A’ra>f; (7): 33.

ِ
ِْ ش ََماَظَ َهر َِمْػ َهاَوَماَبَطَنَو
ََاَْ ِّق
ْ ِْْ َاْ َُْ ََوالْبَػ ْغ َيَبِغ
َ قُ ْلَإَِّاَ َحّرَـ ََرََِِّالْ َف َواح
ََ
َ
َ
ِّ َاًَوأَفَتَػ ُقولُواَعل
ِ ِ
ِِ
اَاَتَػ ْعلَ ُمو َف
َ ىَاّ ََم
َ
ُ َوأَفَتُ ْش ِرُكواََ ّّ ََماَََْيػَُِّزْؿَب
َ ً ََس ْلط
Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan
perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang
tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia
tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan
Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah
untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap
Allah apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-A’ra>f; (7): 33)
Kata baghyu disandingkan dengan kata al-istm. Kata ini
dipahami oleh ulama dalam arti dosa yang dampaknya terhadap diri
sendiri. Kata al-baghy> bermakna melampaui batas kewajaran dalam
perlakuan buruk yang menyangkut hak-hak orang lain. Bahwa
perbuatan tersebut disertai dengan kata-kata tanpa haq dipahami oleh
Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h, 115.
Lihat al-Qur‟an; Q.S. Al-Baqarah; (2): 173, Al-An’a>m; (6): 145, An-Nah}l; (16): 115,
An-Nu>r; (24): 33, Al-Baqarah; (2): 207, (2): 265, ( 2): 272, A<li-‘Imra>n; (3): 7, An-Nisa>; (4): 104,
(4): 114, Ar-Ra’d; (13): 17, (13): 22, Al-Isra>; (17): 28, Al-H{adi>d; (57): 27, dan sebagainya.
8
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sementara

ulama

sebagai

isyarat

bahwa

pelampauan

batas

menyangkut sesuatu haq dapat ditoleransi. Namun pendapat ini
ditolak oleh sebagian ulama yang lain dengan alasan pelampauan
batas menyangkut sesuatu yang h}aq tidak dinamai baghyi. Kata
tanpa haq dalam ayat di atas menurut mereka adalah untuk
menggarisbawahi bahwa pelampauan batas selalu merupakan
perbuatan yang tidak didasari oleh kebenaran atau haq.10
2.

Al-Makr

Kata makar merupakan bentuk masd}ar dari akar kata makara-

yamkuru-makran memiliki arti tipu daya.11 Secara semantis berarti akal
busuk atau tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang
orang, perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah.12 Kata ini dengan
berbagai derivasinya diulang sebanyak 38 kali di dalam al-Qur‟an.13
a.

Dalam bentuk fi'il ma>d}i> diulang 22 kali
Dilihat dari konteksnya, kata makar bermakna tipu daya yang
dikaitkan dengan tipu daya Allah sebanyak 22 ayat.14 Beberapa di
antaranya adalah Q.S. A<li-Imra>n; (3): 45, Yu>nus; (10): 21, An-Naml;
(27): 50, A<li-‘Imra>n; (3): 45, Ibra>h}i>m; (14): 46, Al-Anfa>l; (8): 30.
Salah satu konteks ayatnya sebagai berikut:

10

Ibid., 77-74.
Louis Ma‟luf, al-Munjid fi> al-Lughah wa al-A’lam, 770-771.
12
Ahsin W. Al-Hafidz , Kamus Ilmu Al-Qur‟an (Jakarta: Amzah, 2006), 172.
13
Abdul Ba>qi>, Mu’jam Mufahras, 845-847.
14
Lihat al-Qur‟an; Q.S. Ar-Ra’d; (13): 42, An-Nah}l; (16): 26, Al-A’ra>f; (7): 123, AnNaml; (27): 50, Ibra>h}i>m; (14): 46, An-Nah}l; (16): 45, Gha>fir; (40): 45, dan sebagainya.
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ِ ّ َ ِوإِ ْذََْ ُكرَب
ََُّا
ّ وؾ ََوَْ ُك ُرو َف ََوَْ ُك ُر
َ وؾَأ َْوَ ُْ ِر ُج
َ ُوؾَأ َْوَيػَ ْقتُػل
َ ُينَ َك َف ُرواَلِيُػثْبِت
َ ُ
َ
َ كَالذ
ََ َخْيػ ُرَالْ َماكِ ِر
ين
ّ َو
َ ُّا
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy)
memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan
memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu.
Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu
daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.” (Q.S.
Al-Anfa>l; (8): 30)
Kata makar dalam ayat tersebut dalam bahasa al-Qur‟an berarti
“mengalihkan pihak lain dari apa yang dikehendaki dengan cara
tersembunyi atau tipu daya.” Dari sini kata makar digunakan untuk
sesuatu yang tidak jelas. Siapa yang melakukan makar maka dia
telah melakukan kegiatan yang tidak jelas hakikatnya bagi yang
dilakukan terhadap makar itu. Makar dapat terbagi dalam dua
macam dilihat dari tujuannya yaitu makar yang bertujuan baik dan
makar yang bertujuan buruk. Seperti yangdijelaskan dalam Q.S. AnNaml; (27): 50. Makar yang buruk dampaknya akan diterima bagi
orang yang merencanakan saja.15
b. Dalam fi'il mud}a>ri diulang 10 kali
Dilihat dari konteksnya, kata yamkuru>na bermakna membuat
tipu daya yang dikaitkan dengan tipu daya kepada Nabi berjumlah
13 ayat.16 Di antaranya adalah sebagai berikut: Al-A’ra>f; (7): 99, (7):
213, Yu>nus; (10): 21, Al-An’a>m; (6): 123-124.

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h,} Vol.5, 411-412.
Lihat al-Qur‟an: Al-Anfa>l; (8): 30, An-Nah}l; (16): 127, An-Naml; (27): 70, Fa>t}ir; (35):
10 Yu>suf; (12): 102.
15
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ِ
ِ
ِ
ِ ىَمثْل ََماَأ
َث
ّ َِّا
ّ ُوَِ َُر ُس ُل
ُ َحْي
َ َاَُّأ َْعلَ ُم
َ اَجاءَتْػ ُه ْمَآيَةٌَقَالُواَلَ ْنَنػُ ْؤم َن
َ ََوإذ
َ ََح َّّنػُ ْؤت
ِّ َعْ َد
ِ صيبَالّ ِذينَأَجرمواَصغَار
ِ ََ علَ ِرسالَت
َش ِدي ٌد ََِِاَ َكانُواََْ ُك ُرو َف
َ اب
ٌ َاّ ََو َع َذ
ٌ َ ُ َ ْ َ ُ َُسي
َ ُ َ ُ َْ
Artinya: “Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka
berkata: "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada
kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada
utusan-utusan Allah". Allah lebih mengetahui di mana Dia
menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa,
nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras
disebabkan mereka selalu membuat tipu daya.” (Q.S. AlAn’a>m; (6): 123)
Kata kufur dalam ayat di atas disandingkan dengan siksaan
yang keras. Siksa itu didatangkan karena seringnya mereka
melakukan perbuatan tipu daya secara sembunyi-sembunyi dan
halus. Dan balasan dari perbuatan tersebut adalah siksaan keras dari
Allah pada hari Kiamat kelak, sebagai balasan yang setimpal.
Hikmah yang bisa diambil dari hal tersebut adalah karena
pengkhianatan itu dilakukan sembunyi-sembunyi, yang tidak terlihat
oleh orang lain, maka pada hari Kiamat kelak akan terlihat sebagai
tanda yang jelas pada pelakunya akibat perbuatannya.17
c.

Dalam bentuk Isim diulang 7 kali
Dilihat dari konteksnya, kata makrun bermakna menantang
tipu daya yang dikaitkan dengan tipu daya Allah berjumlah 7 ayat.
Yaitu dalam Q.S. An-Naml; (27): 50, Nu>h; (71): 22, Ibra>hi>m; (14):
46, An-Naml; (27): 51, Yusu>f; (12): 31, Yu>nus; (10): 21. Konteks
ayatnya adalah sebagai berikut:

17

Ibnu Kathi>r, Tafsir Ibnu Kathi>r, Jilid.3, 291.
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ِ ِ
ِ
ِ
ََُسَرع
ّ َآَتَِاَقُ ِل
َ ّاس ََر َْْةًَم ْنَبػَ ْعد
ْ َاَُّأ
َ َِِ َضّراءَ ََم ّسْتػ ُه ْمَإذَاََُْم ََمكٌْر
َ َوإذَاَأَذَقْػَاَال
َمكًْراَإِ ّف َُر ُسلََاَيَ ْكتُػبُو َف ََماَََْ ُك ُرو َف
Artinya: “Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu
rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tibatiba mereka mempunyai tipu daya dalam (menentang) tandatanda kekuasaan Kami. Katakanlah: "Allah lebih cepat
pembalasannya (atas tipu daya itu)". Sesungguhnya malaikat
Kami menuliskan tipu dayamu.”( Q.S. Yu>nus; (10): 21)
Kata tamkuru>n atau melakukan tipu daya terambil dari kata
makr /makar telah dijelaskan maknanya dalam Al-A’ra>f; (7): 99.

Menurut Quraish Shihab kata tersebut dalam bahasa al-Qur‟an
berarti mengalihkan pihak lain dari apa yang dikehendaki dengan
cara tersembunyi atau tipu daya. Kata ini pada mulanya digunakan
untuk menggambarkan keadaan sekian banyak pada daun dari satu
pohon yang lebat yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga
tidak diketahui dahan mana daun itu bergantung. Dari sini kata
makar digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas. Siapa yang

melakukan perbuatan makar maka dia telah melakukan satu kegiatan
yang tidak jelas hakikatnya bagi yang dilakukan terhadapnya makar
tersebut. Salah satu bentuk makar antara lain menolak kebenaran
ayat-ayat al-Qur‟an serta mendorong dan mengelabuhi orang lain
agar tidak mempercayainya.18

18

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h, Vol.6, 51.
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d. Dalam bentuk fa’>il diulang 2 kali
Dalam bentuk ini mempunyai bentuk 2 kata ini diulangi 2 kali
dalam Q.S. A<li-Imra>n; (3): 54, Al-Anfa>l; (8): 30. Konteks ayatnya
adalah sebagai berikut:

ِ ّ ِوإِ ْذََْ ُكرَب
ََُّا
ّ وؾ ََوَْ ُك ُرو َف ََوَْ ُك ُر
َ وؾَأ َْوَ ُْ ِر ُج
َ ُوؾَأ َْوَيػَ ْقتُػل
َ ُينَ َك َف ُرواَلِيُػثْبِت
َ ُ
َ
َ كَالذ
ََ َخْيػ ُرَالْ َماكِ ِر
ين
ّ َو
َ ُّا
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy)
memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan
memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu.
Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu
daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.”(Q.S.
Al-Anfa>l; (8): 30)
Muhammad bin Ishaq berkata dari Muhammad bin Ja‟far bin
az-Zubair, dari „Urwah bin az-Zubair, menyebutkan berkenaan
dengan firman Allah pada ujung ayat terakhir di atas. Menurut
mereka maksudnya adalah, lalu Allah menerapkan makar -Nya yang
kokoh, kepada kaum Quraisy yang membuat makar yang akan
menyakiti Rasulullah dan sahabatnya. Ketika rasul pergi bersama
sahabatnya ke dalam gua Tsur untuk menyelamatkan diri dari
gangguan kaum Quraisy maka kaum Quraisy tidak menemukan
mereka sehingga kaum Quraisy tidak dapat menerapkan makar
kepada Rasulullah. Tujuan makar Allah dalam ayat di atas adalah
untuk menyelamatkan Rasul dari gangguan kaum Quraisy.19

19

Ibnu Kathi>r, Tafsir Ibnu Kathi>r, Jilid.4, 33.
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3. Al-Isra>f
Kata isra>f merupakan bentuk masd}ar dari akar kata sarafa-yusrifu-

isra>fan yang mempunyai arti melampaui batas.20 Dalam al-Qur‟an kata
isra>f dengan berbagai bentuk kata jadiannya disebutkan sebanyak 24
kali21, dengan berbagai bentuk yang terbagi dalam beberapa I‟rab yaitu:
a.

Dalam bentuk fi'il ma>d}i>
Kata ini diulang sebanyak 1 kali dalam Q.S. T{ah> a>; (20): 127.

ِ
ِ
ِ تَربَِِولَع َذاب
ِ
َّوأَبْػ َقى
َ َسَر
َ َاآخَرِةَأ
َْ ك
َ َوَك َذل
ْ يَم ْنَأ
ُ َ َ َّ ََ ِِ َؼ ََوََْيػُ ْؤم َْن
َ َْ ِز
َ َشد
Artinya: “Dan demikianlah Kami membalas orang yang
melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat
Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat
dan lebih kekal.” (Q.S. T{ah> a>; (20): 127)
Dalam konteks ayat ini kata isra>f dimaknai sebagai
pelampauan batas dalam mengikuti hawa nafsu. Sehingga terjadilah
pelampauan batas dalam hal akidah mempersekutukan Allah, tidak
mensyukuri nikmat-Nya. Dan kelak semua yang dilakukan akan
mendapatkan balasan di Padang Mahsyar sebelum masuk neraka.22
b. Dalam bentuk fi'il mud}a>ri’
Kata ini diulang 7 kali dalam Q.S. Az-Zumar; (39): 35, AlAn’a>m; (6): 141, Al-Furqa>n; (29): 67, An-Nisa>; (4): 6, Al-A’ra>f; (7):
31. Salah satu konteks ayatnya sebagai berikut:

Louis Ma‟luf, al-Munjid fi> al-Lughah wa al-A’lam, 331.
Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufah}ras, 444.
22
Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h, Vol.8, 394.

20

21
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ٍِ
ِ
ِ ُ َآد َـ
َب
ّ ُِ َاَواَتُ ْس ِرفُواَإِنّ َُا
َ ََََِِب
َ اَوا ْشَربُو
َ َخ ُذواَزيَػتَ ُك ْمَعْ َدَ ُك ِّل ََم ْسجد ََوُكلُو
ََ ِالْ ُم ْس ِرف
ي
Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di
setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan
janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S.Al-A‟raf;
(7): 31)
Dalam ayat ini mengajak manusia untuk memakai pakaian
minimal dalam bentuk menutup aurat karena membuka aurat adalah
sesuatu yang buruk. Memakainya setiap memasuki masjid maupun
dalam arti bangunan khusus, maupun dalam pengertian yang luas
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan anjuran untuk
memakan makanan yang baik, yang halal berdampak baik dan
meminum minuman yang tidak memabukkan sehingga tidak
mengganggu kesehatan dan tidak melakukannya secara berlebihan,
baik beribadah dan juga dalam hal makan dan minum atau apa saja,
karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan dalam
hal apapun.
Ayat di atas merupakan salah satu prinsip yang diletakkan
agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuan
terlepas apapun pandangan hidup atau agama mereka. Perintah
makan dan minum secara tidak berlebih-lebihan, yakni tidak
melampaui batas, merupakan tuntunan, yang harus disesuaikan
dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai
cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau
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belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, dapat kita dapat berkata
bahwa ayat tersebut mengajarkan keseimbangan dalam makan dan
minum. Dalam konteks berlebih-lebihan bisa ditemukan dalam pesan
Nabi saw. yaitu: “Tidak ada wadah yang dipenuhkan manusia buruk
dari perut. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang
dapat menegakkan tubuhnya. Kalau pun harus (memenuhkan perut),
maka hendaklah beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya.
Kalaupun harus (memenuhi perut) maka hendaklah sepertiga untuk
makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk
pernafasannya. (HR. at-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban

melalui Miqdam Ibn Ma‟dikarib).23
c.

Dalam bentuk Isim fa>‘il kata ini diulang sebanyak 3 kali
Dilihat dari konteksnya, kata Musrifu>n dikaitkan dengan

kad}za>b yang bermakna pendusta berjumlah 3 ayat yaitu; Q.S. A<li‘Imra>n; (3): 147, A<li-‘Imra>n; (3): 14, Gha>fir; (40): 28; (40): 34.
Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

ِ اؿَرجلَ ّم ْؤِمن َِمن
ََُّا
َ َآؿَفِْر َع ْو َفَيَكْتُ ُمَإِ َانَ َُأَتَػ ْقتُػلُو َف ََر ُج ًًَأَفَيػَ ُق
ّ َِِّوؿ ََر
ْ ّ ٌ ٌ ُ َ َ ََوق
ِ
ِ
ِ ِ وقَ ْدَجاء ُك
ََص ِادقًا
ُ َكَ َكاذ ًََفَػ َعلَْي َِ َكذبَُُ ََۖوإِفَي
ُ َمََلْبَيَِّات َِمنَ ّربِّ ُك ْمَ ََۖوَإِفَي
َ ك
ََ َ
ِ
ِ
ِ
َاب
ّ ضَالّذيَيَعِ ُد ُك ْمََۖإِ ّف
ٌ َم ْس ِر
ٌ ؼَ َك ّذ
ُ يُصْب ُكمَبػَ ْع
ُ يَم ْنَ ُ َو
َ َاَّ ََاَيػَ ْهد
Artinya: “Dan seorang laki-laki yang beriman di antara
pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya
berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki
karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah padahal dia
telah datang kepadamu dengan membawa keteranganketerangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka
23

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h, Vol.5,72-73.
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dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia
seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang
diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya
Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi
pendusta.”(Q.S. Gha>fir; (40): 28)

Kata musrif dalam ayat di atas berarti melampaui batas
kewajaran. Kata tersebut disandingkan dengan kata kadhab.
Sementara ulama‟ lainnya memahami kata kadhab pada ayat ini
mempunyai arti pembohong. Menurut sebagian ulama, percakapan
yang wajar adalah percakapan dalam menyatakan kebenaran. Jika
tidak demikian maka orang tersebut disebut pembohong atau dengan
kata lain melampaui batas kewajaran itu. Kebohongan yang
dilakukan sehari-hari merupakan perbuatan buruk tetapi jika
sesorang

berbohong

dengan

mengatasnamakan

Allah,

atau

berbohong menyangkut sesuatu yang memang bisa berdampak
buruk, maka tidak lagi disebut melainkan melampaui batas dalam
kebohongan.24
d. Dalam bentuk Isim maf’u>l
Kata isra>f diulang sebanyak 13 kali.25 Di antaranya yaitu; Q.S.
Ad-Dukha>n; (44); 31, Adh-Dha>riya>t; (51): 34, Ash-Shu’ara>; (26):
151. Dilihat dari konteksnya, kata musrifi>n bermakna

melewati

batas dikaitkan dengan larangan mengikuti pemimpin yang
melampaui batas berjumlah 13 ayat.

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}bah}, Vol.12, 314-315.
Al-Ma>idah; (5): 32, Al-A’ra>f; (7): 81, Ya>si>n; (36): 19, Al-An’a>m; (6): 141, Al-A’ra>f;
(7): 31, Yu>nus; (10): 12/83, Al-Anbiya>; (21): 9, Gha>fir; (40): 43, Az-Zukhruf; (43): 5.
24

25
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Salah satunya adalah sebagai berikut:

ِ
ِ
َي
َ َواَتُطيعُواَأ َْمَرَالْ ُم ْس ِرف
Artinya: “dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang
yang melewati batas.” (Q.S. Ash-Shu’ara>; (26): 151)
Kata musrif dikaitkan dengan kata amr yang menerangkan
bahwa di kalangan manusia ada orang-orang yang mengajak untuk
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Allah. Sehingga
nikmat yang diberikan berupa harta kekayaan semua tidak digunakan
kepada hal yang bermanfaat dan berfaedah, seperti berfoya-foya
yang tidak jelas tujuannya, boros, durhaka, maksiat, menyembah
berhala dan sebagainya. Jika seseorang mengikuti nasihat dan
perintah

pemimpin yang mempunyai sifat tersebut, maka akan

menuai kecelakaan bagi orang yang mengikutinya.26
4.

Al-Kidb

Kata kadhab merupakan bentuk masd}ar dari akar kata kadhaba-

yukdhibu-kadhban yang mempunyai arti dusta, berdusta (laki-laki) dan
(berdusta perempuan). Lawan dari kata kadhab (dusta) adalah jujur.27
Istilah ini terdapat dalam al-Qur‟an disebutkan 292 kali dengan berbagai
bentuknya.28 Rinciannya adalah sebagai berikut:
a.

26

Dalam bentuk fi'il ma>d}i> (bentuk lampau)

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz XIX, 132.
Fr. Louis Ma‟luf al-Yassu‟ui dan Fr. Bernaed Tottel al-Yassu‟I, al-Munjid fi> al-Lughah
wa al-A‟lam, ( Lebanon: Dar al-Mashriq, 1968), 678.
28
Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufah}ras, 760-765.
27
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Kata ini dalam bentuk fi’il ma>d}i> diulang sebanyak 139 kali.
Dilihat dari konteksnya, kata az}lamu bermakna lebih zalim dikaitkan
dengan dusta berjumlah 139 ayat29 di antaranya dalam Q.S. AzZumar; (39): 32, An-Najm; (53); 11, Yu>suf; (12): 27, Al-Ana>m; (6):
24, At-Tawbah; (9): 90. Salah satunya adalah sebagai berikut:

ِ ِّ َومنَأَظْلَم َِِّ ِنَافْػتػرىَعل
َوؿ
ُ ىَرِِِّ ْم ََويػَ ُق
َ ِىَاَّ َكذ ًََأُولَئ
ُ كَيػُ ْعَر
َ ضو َف
َ ََ
َ ََعل
ُ ْ ََ
ِّ ِ
ِّ ُاَعلَىَرِِِّمَأَاَلَع ة
ََ َعلَىَالظّالِ ِم
ي
َ ْ ْ َ ََ ينَ َك َذبُو
ُ اأ ْش َه
َ َّا
َ ادَ َ ُؤاءَالذ

Artinya: “Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang
membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan
dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan
berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap
Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas
orang-orang yang lalim.”(Q.S. Az-Zumar; (39): 32)

Kata kadhab dalam ayat di atas dikaitkan dengan kezaliman.
Ayat tersebut merupakan satu pertanyaan yang mengandung
kecaman, sehingga jawaban dari pertanyaan semacam itu tidak lain
kecuali “tidak ada”. Bahwa mereka yang diuraikan kelakuannya di
atas dinilai sebagai orang yang zalim, karena kezalimannya adalah
pelanggaran hak, sedang hak paling agung adalah hak Allah swt.,
dan salah satu pelanggaran yang paling besar yang menyangkut hak
Allah swt., yakni mendustakan apa yang disampaikan-Nya atau
menyampaikan sesuatu atas nama-Nya padahal yang disampaikan itu
adalah kebohongan. Bila kedua hal di atas mendustakan dan
29

Lihat al-Qur‟an; Q.S. Gha>fir; (40): 28, (40): 37, (40): 5, An-Nu>r; (39): 60, Ya>si>n; (36):
15, Al-Ana>m; (6): 148, Hu>d; (11): 93, Az-Zumar; (39): 3, At-Tawbah; (9): 42, Hu>d; (11): 18, AlA’ra>f; (7): 37, Yu>nus; (10): 17, (10): 39, Al-Hajr; (15); 80, Al-Isra>; (17): 59, T{ah}a; (20): 38, (20):
48, Al-Furqa>n; (25): 11, Ash-Shu‘ara>; (26): 176, Al-‘Ankabu>t; (29): 18, (29): 68, dan sebagainya.
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mengada-adakan atas nama-Nya jika sudah dimiliki seseorang, maka
kezalimannya lebih besar lagi karena ketika itu dia melakukan dua
pelanggaran, Pertama menghalangi apa yang diperintahkan Allah
S.W.T. Kedua, mengelabuhi manusia tentang tuntunannya.30
b. Dalam bentuk fi'il mud}a>ri' kata ini diulang sebanyak 67 kali
Dilihat

dari

konteksnya

kata

takdzibu>na

bermakna

mendustakan dikaitkan dengan pendustaan hari keputusan yang
berjumlah 67 ayat31. Di antaranya adalah sebagai berikut: AlBaqarah; (2): 10, Saba>; (34): 42, At}-T{ur> ; (52): 14, As}-S{a>ffa>t; (37):
21. Salah satu konteks ayatnya adalah berikut:

َص ِلَالّ ِذيَ ُكْػتُ ْمَبَِِتُ َك ِّذبُوف
ْ َ َذاَيػَ ْوُـَالْ َف
Artinya:
“Inilah
keputusan
yang
kamu
mendustakannya .” (Q.S. As}-S{a>ffa>t; (37): 21)

selalu

Menurut Quraish Shihab, didahulukannya kata bihi yang
bermakna terhadapnya atas kata takdhibu>n yang bermakna kamu
dustakan adalah untuk mengisyaratkan besarnya dosa pendustaan itu
dan bahwa apa yang didustakan adalah sesuatu yang sangat penting.
Kepercayaan tentang keniscayaan hari keputusan atau hari
kebangkitan ini mengundang ketulusan seseorang untuk beramal.
Sebaliknya mengingkari hari keputusan menjadikan visi seseorang
hanya dalam kehidupan saat ini, sehingga aktivitasnya sangat

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h,Vol.6, 215.
Lihat al-Qur‟an; Q.S. At-Tawbah; (9): 77, Yu>suf; (12): 110, Ar-Rahman; (55): 13,16,
18, 210, 230, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47,49, 51, 53, 55, dan sebagainya.
30

31
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terbatas dan menjadikan ia selalu memperhitungkan untung rugi
yang bersifat material.32
c.

Dalam bentuk mas}dar kata diulang sebanyak 15 kali
Dilihat dari konteksnya, kata kadziban bermakna berbuat dusta
berkaitan dengan mendustakan Allah berjumlah 15 ayat. Di
antaranya adalah sebagai berikut: Al-An’a>m; (6): 21, 93, 144, 89,
Yu>nus; (10): 17, Hu>d; (11): 18, Al-Kahfi; (18): 5; (18) 15, T{ah> a>;
(20): 61, Al-Mu’minu>n; (23): 38, Al-‘Ankabu>t; (29): 68, Saba>; (34):
8, Al-Jin; (72): 5, Ash-Shu>ra>; (42): 24, Al-A’ra>f; (7): 37.

ِ
ِ ِِ ِ ىَاَِّ َك ِذََأَوَ َك ّذ
ِ َكَيػَا َُمَن
َصيبُػ ُه ْم َِم َن
َ فَ َم ْنَأَظْلَ ُمَِّ ِنَافْػتَػَر
َ ْ ً ّ َىَعل
ُْ َ َ بَِ ََت َأُولَئ
ِ ابَح َّّإِ َذاَجاءتْػهمَرسلَُاَيػتَػوفّػونػَهمَقَالُواَأَينَماَ ُكْػتُمَتَ ْدعو َف َِمنَد
ِ ِ
َوف
ُ ْ ُ ْ َ َْ
َ َالْكت
ُْ ْ َ َ ُُ ُْ َ َ
ِّ
ََ اَعلَىَأَنْػ ُف ِس ِه ْمَأَنػ ُّه ْمَ َكانُواَ َكافِ ِر
ين
ََ اَضلّو
َ اَّقَالُو
َ ّاَو َش ِه ُدو
َ اَع
Artinya: “Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang
yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan
ayat-ayat-Nya? Orang-orang itu akan memperoleh bahagian
yang telah ditentukan untuknya dalam Kitab (Lohmahfuz);
hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami
(malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan
Kami bertanya: "Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu
sembah selain Allah?" Orang-orang musyrik itu menjawab:
"Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami," dan
mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah
orang-orang yang kafir .”(Q.S.Al-A’ra>f; (7): 37)
Kata kadhab dalam ayat tersebut dipahami dalam dua arti.
Pertama kaum musyrik Mekah yang dibicarakan dalam ayat ini ada
dua kelompok. Yang pertama, mengada-ada atas nama Allah.
32
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Mereka adalah tokoh-tokoh kaum musyrik yang boleh jadi sebagian
besar telah meninggal sebelum turunnya ayat ini. Mereka
mengajarkan penyembahan berhala dan lain-lain. Sedangkan
kelompok kedua yang sekedar mendustakan ayat-ayat Allah, sambil
mengikuti kesesatan yang diadakan oleh tokoh-tokoh masyarakat
musyrik kelompok pertama adalah masyarakat umum kaum musyrik.
Kedua kelompok tersebut adalah orang-orang zalim, masing-masing
tidak ada yang lebih zalim dari mereka, baik yang pertama maupun
kedua, meskipun kezaliman kelompok pertama melebihi yang kedua.
Menurut az-Zarkasyi, berpendapat bahwa kata “aw” sebelum kata
kadhab pada penggalan ayat di atas bukan berarti atau tetapi berarti,

maka ayat ini menilai manusia paling zalim adalah mereka yang
menggabungkan kedua keburukan di atas.33
d. Dalam Isim fa>‘il sebanyak 24 kali
Dilihat dari konteksnya, kata ka>dhiban bermakna pendusta
berkaitan dengan musrif dalam hal berdusta berjumlah 24 ayat.34 Di
antaranya adalah sebagai berikut: An-Nah}l; (16): 36, Az-Zukhruf;
(43): 25 Gha>fir; (40): 24; 28.

ِ اؿَرجلَم ْؤِمن َِمن
ََاُّ ََوقَ ْد
َ َآؿَفِْر َع ْو َفَيَكْتُ ُمَإِ َانَ َُأَتَػ ْقتُػلُو َف ََر ُجًَأَ ْفَيػَ ُق
ّ َِِّوؿ ََر
ْ ٌ ُ ٌ ُ َ َ ََوق
ِ
ِ
ِ كَص ِادقًاَي
ِ ِ ِ
َصْب ُك ْم
ُ ََجاءَ ُك ْمَ ََِلْبَيَِّات َِم ْن ََربِّ ُك ْم ََوإِ ْفَي
ُ َ ُ َكَ َكاذ ًََفَػ َعلَْي َ َكذبُُ ََوإ ْفَي
ِ
ٌَ ؼَ َك ّذ
اب
ّ ضَالّ ِذيَيَعِ ُد ُك ْمَإِ ّف
ٌ َم ْس ِر
ُ بػَ ْع
ُ يَم ْنَ ُ َو
َ َاََّاَيَػ ْهد
Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h., Vol.5, 87-88.
Lihat al-Qur‟an: S{a>d; (38): 4, Al-Qamar; (54): 25-26, An-Naba>; (78): 28. 35, Hu>d;
(11): 65, Al-Buru>j; (85): 11, Al-Wa>qi’ah; (56): 51, A<li-Imra>n; (3): 137, Al-An’a>m; (6): 11.
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Artinya: “Dan seorang laki-laki yang beriman di antara
pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya
berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki
karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah, padahal dia
telah datang kepadamu dengan membawa keteranganketerangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka
dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia
seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang
diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya
Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi
pendusta.” (Q.S. Gha>fir; (40): 28)
Menurut Quraish Shihab, ini merupakan komentar al-Qur‟an
terhadap ucapan orang mukmin yang mengisyaratkan bahwa dia
bukan seorang yang melampaui batas atau bukan pula seorang
pembohong. Karena jika seseorang mempunyai sifat melampaui
batas dan pembohong maka tidak akan lahir sifat-sifat terpuji seperti
yang dicerminkan dalam ayat di atas. Jika seseorang menunjukkan
sikap buruk dan memberikan penolakan terhadap seorang yang
berkata benar maka ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang
melampaui batas. Kata musrif yang bermakna melampaui batas oleh
sementara ulama kata itu dalam ayat ini memahaminya dalam arti
pembohong. Karena percakapan yang wajar adalah menyatakan
kebenaran. Jika dia berbohong, maka dia sudah melakukan suatu
kebohongan yang melampaui batas. Sebagaimana kata kadha>b dalam
ayat ini, mungkin mufasir mengartikannya lebih dari sifat
pembohong yaitu dimaknai sebagai pengukuhan atau penjelas dari
kata musrif tersebut.35

35
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e.

Dalam bentuk Isim maf'’u>l diulang 47 kali
Dilihat dari konteksnya kata az}lamu bermaknya lebih z}alim
berkaitan dengan perbuatan dusta berjumlah 47 ayat.36 Di antaranya
adalah dalam Q.S. Al-An‘a>m; (6): 24, At-Tawbah; (9): 90, Hu>d;
(11): 18, Az-Zumar; (39): 32. Contoh konteks ayatnya sebagai
berikut:

ِ ِّ َومنَأَظْلَم َِِّ ِنَافْػتَػرىَعل
َاد
ُ ىَرِِِّ ْم ََويػَ ُق
َ ِىَاَّ َكذ ًََأُولَئ
ُ كَيػُ ْعَر
ُ وؿَاأ ْش َه
َ ضو َف
َ ََ
َ ََعل
ُ ْ ََ
ِ
ِّ ِ
ِ
ََ َعلَىَالظّال ِم
ي
ّ ُىَرِِِّ ْمَأَاَلَ ْعَة
َ َّا
َ ينَ َك َذبُو
َ َاَعل
َ َ ُؤاءَالذ
Artinya: “Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang
membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan
dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan
berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap
Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas
orang-orang yang lalim.”(Q.S. Hu>d; (11): 18)
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa akan terjadi pembantahan dan
pertengkaran di hari Kemudian. Keputusan yang jelas dan adil dari
Allah yaitu memberi ganjaran terhadap yang berbuat baik yang
menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan menjatuhkan sanksi bagi
yang bersikap sebaliknya atau dengan kata berlaku aniaya dengan
berbagai bentuk dan macamnya. Yang paling buruk adalah yang
berlaku aniaya terhadap Allah swt, seperti halnya kaum musyrikin.
Ayat di atas menjelaskan putusan terhadap mereka dengan
menyatakan bahwa: jika pada hari Kemudian kamu semua
berbantah-bantahan sehingga Allah memberi putusan dengan

Lihat al-Qur‟an; Q.S. Al-An’a>m; (6): 11, (6): 28, An-Nah}l; (16): 36, Az-Zukhruf; (43):
25, At}-T{u>r; (52): 11, Al-Wa>qi’ah; (56): 92, Al-Qalam; (68): 8, dan sebagainya.
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menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan, yaitu kepada
kaum musyrikin karena mereka memiliki sekutu atau ajaran agama
melalui para rasul, dan tanpa memikirkan serta merenungkannya
mereka disiksa karena mereka kafir dan mengingkari keesaan Allah
dan mendustakan para rasul, baik kaum musyrikin Makkah maupun
para pendurhaka serupa sebelum atau sesudah mereka.37

5. Al-Kufr
Kata kufr berasal dari akar kata kafara, kafran, wa kafran yang
mempunyai arti mengingkari. Kata kufr merupakan lawan dari kata
syukur. Pada umumnya kata kufr dekat dengan kafir serta maksiat. Kata
ini juga menjadi lawan dari kata iman dan taat. Kata ini dimaknai juga
sebagai tertutupnya rasa nikmat karena berpalingnya iman.38 Kata ini
terdapat dalam al-Qur‟an dan terulang dalam 523 ayat39 dengan berbagai
kata derivasinya. Berikut dijelaskan bentuk-bentuk derivasi dari kata kufr
yang ditemukan.
a.

Dalam bentuk fi'il ma>d}i> diulang sebanyak 381 kali
Dilihat dari konteksnya, kafaru> berasal dari kata kafara yang
berararti kafir dilawankan dengan iman berjumlah 381 ayat. 40 Kata

kufur dikontekskan dengan iman, yaitu dalam Q.S. Al-Mumtah}}anah;

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h, Vol.5, 227.
Louis Ma‟luf, al-Munjid fi> al-Lughah wa al-a’lam, 791.
39
Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufah}ras, 769-778.
40
Lihat al-Qur‟an; Q.S. Al-Baqarah; (2): 102; (2): 162; (2): 253; (2): 358; (2): 26; (2):
39, (2): 89, (2): 102, (2): 105; (2): 161; (2): 171; (2): 212; (2): 257, A<li-‘Imra>n; (3): 97, (3): 102,
(3): 4, (3): 10, (3): 12, (3): 55, (3): 56, (3): 86, (3): 90, (3): 91, (3): 112, (3): 127, (3): 149, (3):
151, (3): 156, Al-Ma>idah; (5): 12, (5): 17, (5): 72, (5): 73, An-Nah}l; (12): 106, dan sebagainya.
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(60): 1-5, Al-Muna>fiqu>n; (63): 3. Contoh konteks ayatnya sebagai
berikut:

ِ
ََعلَىَقػُلُوِِِ ْمَفَػ ُه ْمَاَيػَ ْف َق ُهوف
َ ذَل
َ َآمُواََُُّ َك َف ُرواَفَطُبِ َع
َ كَ َِنػ ُّه ْم
Artinya: “Yang demikian itu adalah karena bahwa
sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir
(lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak
dapat mengerti.” (Q.S. Al-Muna>fiqu>n; (63): 3)
Dalam ayat ini kata kafir disandingkan dengan kata iman. Kata

a>manu> tsumma kafaru> yang artinya mereka kemudian kafir tidak
harus dipertentangkan dengan ayat berikutnya yang menegaskan
kepalsuan iman mereka, karena yang dimaksud di sini adalah
pengakuan iman hanya dengan lidah saja. Dapat juga dipahami kata
beriman dipahami dalam pengertian hakiki, tetapi dalam peringkat
rendah. Karena keimanan seseorang memang bertingkat dan
beraneka ragam, ada dari hari ke hari meningkat keimanan mereka
menuju kesempurnaan, dan ada yang sebaliknya berkurang
keimanan mereka hingga menjadikan orang tersebut menjadi kafir.
Ayat di atas menggambarkan hal tersebut. Yakni orang-orang
munafik ada yang pada awalnya disentuh oleh keimanan, tetapi
setelah berlalu sekian lama, keimanan mereka semakin pudar dan
akhirnya membawa mereka jatuh pada kekufuran.41
Mungkin mufasir memaknai kata kafir disini adalah seseorang
yang gelap hatinya. Bagaimana tidak menjadi kafir jika hatinya
gelap sehingga tidak mampu menerima
41
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Tuhan. Sehingga mereka pun menolak setiap datangnya sebuah
kebenaran.
b. Dalam fi'il mud}a>ri' diulang 10 kali
Dilihat dari konteksnya, kata yakfuru> berasal dari kata kafara
yang bermakna kekafiran dikaitkan dengan isytarau> yang bermakna
rendahnya perbuatan menjual (menjual diri) berjumlah 19 ayat yaitu;
An-Nisa>; (4): 140, Ali-Imra>n; (3): 190, Al-Ma>idah; (5): 12, Al‘Ankabu>t; (29): 7, Al-Baqarah; (2): 271, Al-Anfa>l; (8): 29, AzZumar; (39): 35, Al-Fath}; (48): 5, Al-Baqarah; (2): 90, An-Nisa>; (4):
31. Salah satunya adalah sebagai berikut:

ِ بِْئسماَا ْشتَػرواَبَِِأَنْػ ُفسهمَأَ ْفَي ْك ُفرو
َِ ِضل
ّ َاَُّبػَ ْغيًاَأَ ْفَيػَُِّزَؿ
ّ اََِاَأَنْػَزَؿ
ْ ََاُّ َِم ْنَف
َْ َ َ
ُ َ َُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ َ َعلَىَ َغ
ٍض
ٌَ َم ِه
ي
َ َىَم ْنَيَ َشاءَُم ْنَعبَاد َفَػبَاءُواَبِغ
َ ين
َ ب
ٌ َع َذ
ُ اب
َ ََعل
َ ضب ََول ْل َكاف ِر

Artinya: “Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang
menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang
telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah
menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya
di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat
murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orangorang kafir siksaan yang menghinakan.” (Q.S. An-Nisa>; (4):
31)

Kata ishtaru berarti telah menukar atau menjual, digunakan
dalam bentuk kata kerja masa lampau untuk menunjukkan bahwa
penolakan tersebut terjadi sebelum turunya ayat ini. Yaitu,
penolakan yang terjadi ketika ada berita tentang kedatangan seorang
Nabi yang bukan dari kelompok Bani Israil, yakni Nabi Muhammad
saw. di Mekkah. Seperti diketahui ayat ini turun di Madinah. Di sisi
lain bahwa kata yakfuru> atau mengkufuri, ditampilkan dalam bentuk
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kata kerja masa kini dan datang, hal ini mengisyaratkan bahwa
kekufuran mereka terjadi dan akan terus berlangsung. Penolakan
mereka bukan karena alasan mereka tidak mengerti, tetapi ada faktor
pendorong berupa rasa iri, dengki, dan keberatan terhadap putusan
Allah, karena mengutus Nabi yang membawa wahyu-Nya, yaitu
Nabi Muhammad saw. yang bukan dari golongan mereka. Ayat di
atas tidak menyebutkan secara tegas nama Nabi Muhammad saw.
Dimaksudkan untuk mengisyaratkan bahwa, iri, dengki, serta
keberatan atas putusan Allah merupakan sifat terkutuk, terhadap
siapapun iri hati itu, tanpa memandang alasannya.42
c.

Dalam bentuk mabni majh}u>l sebanyak 1 kali
Dilihat dari konteksnya kafara, kata kufira berasal dari kata

kafara bermakna diingkari yang dikaitkan dengan penjagaan diri.
Kata ini ditemukan dalam satu ayat yaitu dalam Q.S. Al-Qamar;
(45): 14. Konteks ayatnya sebagai berikut:

ِ
َاَجَزاءًَلِ َم ْنَ َكا َفَ ُك ِفَر
َ َ ََُْ ِريَ ِ َْعي
Artinya: “…yang berlayar dengan pemeliharaan Kami
sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari
(Nuh).”(Q.S.Al-Qamar; (45): 14)
Menurut Quraish Shihab, ayat di atas menerangkan bahwa
semua yang terjadi adalah atas perintah dan berada dalam
pengawasan serta penjagaan Allah. Kemudian dilanjutkan penjelasan
tentang balasan bagi orang yang kufur kepada Allah S.W.T sekaligus
42
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pertolongan yang diberikan Allah S.W.T kepada Nabi Nuh. Setelah
ayat yang lalu menyebutkan pembinasaan kaum Nuh a.s. Kemudian
ayat di atas menyatakan perahu yang dibuat sedemikian rupa
sehingga menjadi lebar yang dikukuhkan serta diikat yakni
pengawasan dan pemeliharaan Allah kepada Nabi Nu>h a.s. dan
umatnya yang taat dan balasan bagi orang-orang yang ingkar atau
kufur dan durhaka kepada Allah.43
d. Dalam bentuk fa>‘il sebanyak 45 kali
Dilihat dari konteksnya, kata ka>firi>na berasal dari kata kafara
yang bermakna orang-orang kafir dikaitkan dengan siksaan
berjumlah 66 ayat44 di antaranya dalam Q.S. Al-Baqarah; (2): 41,
(2): 217, (2): 54, An-Naba>; (78): 40, Al-Ma>idah; (5): 44, An-Nisa>;
(4): 151. Salah satu konteksnya adalah sebagai berikut:

ِ ِ
ِ
َم ِهيًا
َ ِأُولَئ
َ ين
ُ ََع َذ ًا
َ كَ ُ ُمَالْ َكاف ُرو َف
َ َحق
َ ّاَوأ َْعتَ ْد ًََل ْل َكاف ِر
Artinya: “…merekalah orang-orang yang kafir sebenarbenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang
kafir itu siksaan yang menghinakan.”(Q.S. An-Nisa>; (4): 151)
Dalam ayat ini Allah memberitahukan perihal orang yang
kafir . Kekufuran mereka terbukti dan tiada alasan lagi untuk

dikatakan beriman bagi seseorang yang kafir. Karena iman seperti
itu bukanlah iman yang diakui oleh syariat. Karena seandainya

43

Ibid., 461-462.
Lihat al-Qur‟an; Q.S. At-Tawbah; (9): 32, (9): 55, (9): 85, (9): 125, Yu>nus; (10): 2,
Hu>d; (11): 19, Yu>suf; (12): 37, (12): 87, An-Nah}l; (12): 83, Al-Mukminu>n; (23): 117, (28): 82,
As-Sajdah; (32): 10, Saba’; (34): 34, S{a>d; (38): 4, Fa>t}i>r; (40): 14, (40): 85, dan sebagainya.
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mereka benar-benar beriman kepada seorang rasul karena diutus oleh
Allah, pastilah mereka juga beriman kepada rasul yang lainnya,
terlebih lagi iman kepada rasul yang lebih jelas dalilnya dan lebih
kuat buktinya daripada rasul yang diimaninya. Atau setidaknya ia
mempertimbangkan dengan pertimbangan yang sesungguhnya
mengenai kenabiannya.45
e.

Dalam bentuk Isim fa>'il sebanyak 4 kali
Dilihat dari konteksnya, kata kufri bermakna kekafiran
dikaitkan dengan perilaku pengunduran bulan haram

yang

menjadikan kekafiran (penghalalan tahun haram) berjumlah 4 ayat
yaitu dalam Q.S. An-Nah}l; (16): 106, Az-Zumar; (39): 7, AtTawbah; (9): 37, (9): 74. Di antaranya adalah sebagai berikut:

ِ ّ ِِ ّسيءَ ِزَدةٌ ََِِالْ ُك ْف ِرَي
ِ
ِ
ََع ًاما
َُ
َ َ ُ إَِّاَال
َ ُ َينَ َك َف ُرواَ ُ لّون
َ ُ َاَوَُِّرُمون
َ َع ًام
َ ض ّلَب َالذ
ِ ّ اَع ّد َةَماَحّرـ
ِ اطئو
ِ ِ
َاَُّاَيػَ َْه ِدي
ّ َسوءَُأ َْع َماَِِ ْم ََو
ّ اَحّرَـ
ُ ليُػ َو
ََ َ
َ اَم
َ َاَُّفَػيُحلّو
ُ َاُّ َُزيِّ َنََُْم
ََ الْ َق َْوَـَالْ َكافِ ِر
ين
Artinya: “Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram
itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang
kafir
dengan
mengundur-undurkan
itu,
mereka
menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya
pada tahun yang lain, agar mereka dapat mensesuaikan
dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka
menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan)
menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang
buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orangorang yang kafir.”(Q.S.At-Tawbah; (9): 37)
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Menurut Quraish Shihab, bahwa penundaan atau pengunduran
bulan-bulan haram dinilai oleh ayat ini sebagai ziya>datu fi> al-kufri
berarti penambahan dalam kekufuran, karena penundaan itu secara
tidak langsung adalah pelecehan terhadap ketetapan Allah dan tidak
mengakui ketentuan-Nya dalam hal waktu pengagungan bulanbulan. Mereka dengan sengaja mengubahnya karena ingin meraih
keuntungan material bahkan untuk melakukan peperangan dan
penganiayaan kepada orang lain. Kalau kemusyrikan, mereka
mengangkat sekutu bagi Allah, maka dengan penundaan itu mereka
menjadikan diri mereka sekutu bagi-Nya dalam penetapan hukum.
Demikian an-nasi> atau penundaan merupakan penambahan dalam
kekufuran

setelah

sebelumnya

mereka

telah

kufur

dengan

kemusyirkan.46
f.

Dalam bentuk mas}dar sebanyak 9 kali
Dilihat dari konteksnya, kata kufran berasal dari kafara yang
bermakna kekafiran dikaitkan dengan nifa>q yang bermakna
kemunafikan berjumlah 9 ayat yaitu Q.S. Al-H{ujara>t; (49): 7, A<li‘Imra>n; (3): 90, An-Nisa>; (4): 137, Al-Ma>idah; (5): 64, (5): 68, AtTawbah; (9): 97, (9): 107, Ibrahi>m; (14): 28, Al-A’ra>f; (7): 11. Salah
satu ayat kata kufur dikontekskan dengan kata nifa>q adalah sebagai
berikut:
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ِ َشدَّ ُك ْفر
َِِىَر ُسول
ّ ود ََماَأَنْػَزَؿ
ْ
َ اَح ُد
َ َُّا
ْ اَوأ
ُ اأعَر
ُ َج َد ُرَأَاَيَػ ْعلَ ُمو
َ ََعل
َ ًاَون َفاق
َ ً َ ابَأ
ِ ّا
ٌَ َح ِك
يم
َ ُّ َو
َ يم
ٌ َعل
Artinya: “Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat kekafiran
dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui
hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .” (Q.S. AtTawbah; (9): 97)
Kata kafir dalam ayat ini disandingkankan dengan perihal
orang-orang Arab penduduk gurun pasir itu lebih keras kekafirannya
dan kemunafikannya daripada orang-orang Arab penduduk kota.
Sebab, mereka lebih kasar tabiat dan lebih keras hatinya. Karena
dipengaruhi oleh kehidupan keseharian mereka. Dan mereka tidak
mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya
dibandingkan dengan penduduk kota. Sebab, mereka tidak bisa
menyaksikan

cara

Rasul

melaksanakan

aturan-aturan

yang

dikemukakan oleh al-Qur‟an dalam perbuatan sehari-hari.47

ِ ّ ِّ وؿ
ِ
َاَس ّج ًدا
ُ َُُ ّم ٌد ََر ُس
َ ُين ََم َع َُأَشدّاء
ُ َعلَىَالْ ُكفّا ِر َُر ََْاءَُبػَْيػَػ ُه ْمَتَػَرا ُ َْمَ ُرّك ًع
َ َاّ ََوالذ
ِ ِ
ِ َِِ َسيما م
ِ ِ ْ َيػبػتػغو َفَف
ِ ْ َاَّوِر
َك ََمثَػلُ ُه ْم
ُ َ َْ
َ َو ُجو ِه ْم َِم ْنَأَثَِرَال ّس ُجودَ َذل
ُ ْ ُ َ ًض َو ًا
َ ّ ضًَم َن
ِْ َِِ َِِالتػّوراةَِومثَػلُهم
َىَعلَى
َ َاستَػ ْغل
َ َخَر َج
َ ََشطْأَ َُف
ْ َاْْ ِيلَ َكَزْرٍعَأ
َ استَػ َو
ْ َظَف
ْ َآزَرَُف
ْ ُ َ َ َْ
ِ ّ َاَّالّ ِذينَآم واَوع ِملُواَال
ِ ْا
ِِ ِ ِ سوقِ َِيَػع ِجبَالّزّر
َات
َ َ ُ َ َ ُّ ّار ََو َع َد
َ ُ ُْ ُ
َ ص
َ اعَليَغي َظَِ ُمَالْ ُكف
ِ ِمْػهمَم ْغ ِفرًةَوأَجر
يما
َ ًْ َ َ َ ْ ُ
ً اَعظ
Artinya: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orangorang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orangorang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat
mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaanNya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari
Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an al-Majid, An-Nu>r (Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, 2000), 1727.
47
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bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan
sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang
mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman
itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas
pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanampenanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orangorang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah
menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan
pahala yang besar.” (Q.S. Al-Fath}; (48): 29)

Kalimat ashidda’u ‘ala al-kafir seringkali dijadikan oleh
sementara orang sebagai bukti keharusan bersikap keras yang
melampai batas non muslim. Selanjutnya kata ka>fir dalam ayat di
atas oleh al-Qur‟an tidak selalu hanya berarti non muslim, tetapi

ka>fir mempunyai bentuk yang bermacam-macam, kesemuanya
terhimpun dalam makna, siapa yang melakukan aktifitas yang
bertentangan dengan tujuan agama. Karena itu seorang muslim bisa
dinilai kafir apabila dia melakukan kedurhakaan meskipun dalam
peniaian tersebut bukan penilaian berdasarkan pakar hukum. Jika
demikian, sikap keras dan tegas itu tidak hanya tertuju pada non
muslim saja. Akan tetapi kepada semua orang yang melakukan
kekafiran.48
6.

Al-Fisq

Kata fisq adalah bentuk mas{dar yang berasal dari akar kata fasaqa-

yufsiqu-fisqan. Kata ini memiliki makna yaitu keluar dari jalan yang
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benar atau haq. Dalam pemakainnya, kata ini disandingkan dengan
perbuatan fasik seperti berzina dan sebagainya.49
Makna kata fisq menurut pengertian bahasa adalah durhaka,
meninggalkan perintah Allah dan keluar dari jalan kebenaran, berbuat
sesat, dll.50 Sedangkan menurut Ibnu Zakaria, kata fasaqa yang terdiri
dari tiga huruf yaitu huruf fa‟, sin, dan qaf bermakna keluar dari ketaatan.
Adapun menurut istilah, makna dari kata fisq adalah keluar dari larangan
syariat. Fasik mempunyai pengertian yang lebih umum dari kufur .
Ungkapan fasik dapat dipakaikan pada orang yang melakukan dosa yang
sedikit atau banyak berbuat dosa. Umumnya fasik itu dilabelkan pada
orang yang sudah punya tanggung jawab hukum syariat, dan ia
melanggar seluruh atau sebagian hukum yang secara logika wajib
dilakukannya dan dingini oleh fitrah manusia.51 Kata fisq dan kata
turunannya dalam al-Qur‟an terdapat pengulangan sebanyak 54 kali
dalam 23 surat yang terbagi dalam beberapa Isim dan fi‟il yaitu sebagai
berikut:52
a.

Dalam fi'il ma>d}i> sebanyak 4 kali
Dilihat dari konteksnya, kata fasaqa berarti rusak dikaitkan
dengan perintah Allah berjumlah 4 ayat, yaitu dalam surat Yu>nus;

49

Fr. Louis Ma‟luf al-Yassu‟ui dan Fr. Bernaed Tottel al-Yassu‟I, al-Munjid fi> al-Lughah

wa al-A’lam, ( Lebanon: Dar al-Mashriq, 1968), 543.
50
Ibnu al-Manz{u>r, Lisa>n al-Ara>b, Jilid 15, 95-97.
51
Al-Asfiha>ni>, al-Mufrada>t, 588-589.
52
Abdul al-Ba>qi, Mu’jam Mufah}ras, 659-660.
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(10): 33, Al-Isra>; (17): 16, As-Sajdah; (32): 20, Al-Ma>idah; (5): 3.
Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

ََُاَِّبِِ ََوالْ ُمْ َخِ َقةُ ََوالْ ََم ْوقُوذَة
ْ ّـ ََو َْْ ُم
ّ ِْْ ََاِْْ ِزي ِر ََوَماَأُ ِ ّلَلِغ
ْ ُحِّرَم
َ ت
ُ َعلَْي ُك ُمَالْ َمْيػتَةُ ََوالد
ِ
ِ
ِ
ِ ّص
َب ََوأَ ْفَتَ ْستََػ ْق ِس ُموا
َ اَماَذَ ّكْيػتُ ْم ََوَماَذُبِ َح
ُ َعلَىَال
َ يحةُ ََوَماَأَ َك َلَال ّسبُ ُعَإ
َ َوالْ ُمتَػَرّديَةُ ََوالّط
ِ ّ ِاـَذَلِ ُكمَفِسقَالْيػوميئ
ِ اَمن
ِ
ِ أز
َاخ َش ْو ِفَالْيَػ ْوَـ
َ ََديِ ُك ْمَف
ْ َِ
ْ ًََْ َش ْوُ ْم ََو
ْ ينَ َك َف ُرو
َ سَالذ
َ ََ ْ َ ٌ ْ ْ
ِ
ِ ور ِضيتَلَ ُكمَاْسًـ
َ ِ َعلَْي ُك ْمَنِ ْع َم
ت
ْ َديًاَفَ َم ِن
َ ت
ُ َاضطُّر ََِِ أَ ْك َم ْل
ُ تَلَ ُك ْمَديَ ُك ْم ََوأ َََْ ْم
َ ْ ُ ُ ََ
ٍ ََِْمص ٍةَ َغْيػرَمتَجان
ٍْ ف
ور ََرِحيم
ّ ََُْفَِإ ّف
ٌ َاََّ َغ ُف
َ ُ َ َ َ
Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,
daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama
selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang
ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang
sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)
yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga)
mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang
kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa
terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Q.S. Al-Ma>idah; (5): 3)
Menurut Quraish Shihab, semua yang disebut di atas dari
penyebutan bangkai hingga perjudian dan mengundi nasib adalah
perilaku fasiq, yaitu bentuk-bentuk yang mengakibatkan seseorang
keluar dari ajaran agama. Kata fisq pada mulanya digunakan untuk
melukiskan kurma yang telah matang sehingga kulitnya terkelupas.
Tidak jauh beda dengan perilaku ke fusuq-an. Diibaratkan seorang
yang beragama bagaikan diliputi dan dirangkul oleh tuntunan Illahi,
ia dijaga dan dipelihara serta berada dalam pagar yang aman. Jika
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sampai melanggar tuntunan Illahi, maka yang meliputi dan
merangkulnya, serta pagar yang melindunginya terlepas dari dirinya,
sehingga ia tidak lagi terpelihara. Dilukiskan seperti buah yang
membusuk, seperti buah yang terkelupas kulitnya sehingga hewan
lain akan mudah menghinggapinya.53
b. Dalam bentuk fi'il mud}a>ri' sebanyak 6 kali
Kata ini diulang dalam Q.S. Al-Baqarah; (2): 59, Al-Ahqa>f;
(46): 20, Al-Baqarah; (2): 59, Al-n’a>m; (6): 49, Al-A’ra>f; (7): 163,
Al-A’ra>f; (7): 165. Dilihat dari konteksnya, kata yafsuqu>na
bermakna berbuat fasik dikaitkan dengan pengrusakan penggantian
perintah Allah berjumlah 6 ayat. Di antaranya sebagai berikut:

ِ ّؿَالّ ِذينَظَلَمواَقَػواَ َغيػرَالّ ِذيَقِيلََمَفَأَنْػزلَْاَعلَىَالّ ِذينَظَلَمواَ ِرجز
َاَم َن
َ َ ُْ َ
ًْ ُ َ
َ ْ ْ ُ َ َ فَػبَد
ال ّس َم ِاء ََِِاَ َكانُواَيػَ ْف ُس ُقو َف

Artinya: “Lalu orang-orang yang lalim mengganti perintah
dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada
mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang lalim
itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik.” (Q.S. AlA’ra>f; (7): 165)
Kata yafsuqu>n dalam ayat ini dikaitkan dengan rijzam mina as-

sama> (siksa dari langit). Dalam ayat ini al-Qur‟an tidak menentukan
jenis siksaan ini, karena hal ini memang masih abstrak. Namun,
kalangan mufasirin ada yang mengatakan jenis penyakit tersebut
adalah penyakit ta’u>n. Sesungguhnya Allah menimpakan siksaan
kepada Bani Israil dengan berbagai macam siksaan sebagai akibat
kefasikan dan kelaliman mereka, dan oleh sebab itulah mereka
53
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terutama malapetaka yang hebat sekali, berupa merajalelanya
penyakit ta’u>n. Di samping itu mereka ditindas pula oleh musuhmusuh mereka. Firman Allah: bima> ka>nu yafsuqu>n, artinya adalah
berulangnya perbuatan fasik mereka dan perbuatan maksiat serta
pelanggaran terhadap perintah agama.54
c.

Dalam bentuk mas}dar sebanyak 5 kali
Dilihat dari konteksnya, kata fisqan

bermakna kerusakan

dikaitkan dengan larangan memakan babi dan hewan yang
disembelih selain Nama Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut:
Q.S. Al-Ma>idah; (5): 3, Al-An’a>m; (6): 14, Al-H{ujarat; (49): 6, AsSajdah; (32): 18, Al-An’a>m; (6): 145. Konteks ayatnya adalah
sebagai berikut:

ِ ََُّرماَعلَىَط
ِ قُلَاَأ َِج ُد ََِِماَأ
َاع ٍمَيَطْ َع ُم َُإِاَأَ ْفَيَ ُكو َف ََمْيػتَةًَأ َْو
َّ ُِوح ََيَإ
َ ً َُ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
ََاضطُّر
ّ ِْْ َسَأ َْوَف ْس ًقاَأُ ّلَلغ
ْ َاَّبِ َفَ َم ِن
ً اَم ْس ُف
َ َد ًم
ٌ وحاَأ َْوَ َْْ َمَخْزيرَفَإنّ َُر ْج
ٍ َغيػرََ ٍغَو
ٌَ ور ََرِح
يم
َ ّاَعادَفَِإ ّف ََرب
َ َ َ َْ
ٌ كَ َغ ُف
Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu
yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu
bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena
sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih
atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan
terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-An’a>m; (6): 145)
Makna dari konteks ayat ini adalah sebagai sanggahan
terhadap orang-orang yang musyrik yang suka mengada-adakan
Al-Mara>ghi>, Tafsi>r al-Mara>ghi>, terj. K.Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang:
Karya Thoha Putra, 1993), cet.2, Juz 1, 219.
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banyak hal yang mereka buat sendiri, terkait dengan masalah
pengharaman hal-hal yang diharamkan atas diri mereka sendiri
hanya berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang rusak, seperti
mengadakan bahirah, sa>ibah, was}ilah, h}am, dan lain sebagainya.
Allah memerintahkan kepada rasul-Nya agar memberitahukan
kepada mereka bahwa tidak ditemukan dalam yang diwahyukan oleh
Allah kepadanya bahwa hal tersebut diharamkan. Sesungguhnya
yang diharamkan-Nya hanyalah apa yang disebutkan dalam ayat
tersebut, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan
hewan yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Apa pun yang
di luar penyebutan itu tidak haram, melainkan dianggap sebagai hal
yang dimaafkan dan didiamkan. Berdasarkan pengertian di atas tidak
lagi ada pengharaman terhadap jenis lainnya sesudah datangnya
keterangan ini, seperti larangan yang disebutkan terhadap memakan
daging keledai kampung, daging hewan pemangsa, dan setiap
burung yang bercakar tajam, menurut pendapat yang terkenal di
kalangan para ulama.55

Ibnu Kathi>r, Tafsi>r Ibnu Kathi>r, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, (Bogor: Pustaka
Imam Asy-Syafi‟I, 2004),cet.I, Jil.8, 124-125.
55

73

d. Dalam bentuk Isim fa>‘il mempunyai 6 bentuk diulang sebanyak
35 kali
Dilihat dari konteksnya, kata fisq disandingkan dengan kata
kafir berjumlah 35 ayat.56 Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai
berikut:

ِّ
ََآمُوا
ّ إِ ّف
ْ ََاََّاَيَ ْستَ ْحيِيَأَ ْفَي
َ ًَُماَبػَع
َ ض ِر
َ ين
َ َب ََمث
َ وضةًَفَ َماَفَػ ْوقَػ َهاَفَأَّماَالذ
ِ ّ َاْ ّق َِمنَرِِِّمَوأَّماَالّ ِذينَ َك َفرواَفَػيػ ُقولُو َفَماذَاَأَراد
ًََاَمث
ََ َ
َ َاََُِّ َذ
َ ُ َ
َ ْ َ ْ َْ ُ ّفَػيَػ ْعلَ ُمو َفَأَن
ِ ض ّلَبَِِإِاَالْ َف
ِ ِ ِ
ِ اَويػه ِديَبَِِ َكثِْاَوماَي
ََ اس ِق
ي
ْ َ ََ ًْ يُض ّلَبِ َ َكث
ُ ََ ً
Artinya: “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat
perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.
Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin
bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi
mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah
menjadikan ini untuk perumpamaan?" Dengan perumpamaan
itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan
perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya
petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orangorang yang fasik.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 26)
Mufasir mengartikan perumpamaan itu benar dan tepat, yang
merupakan penyesatan bagi mereka. Dengan perumpamaan itu Dia
telah memberikan petunjuk kepada banyak orang yang beriman,
sehingga petunjuk kepada banyak orang yang beriman, sehingga
petunjuk demi petunjuk terus bertambah bagi mereka atas apa yang
mereka ketahui secara benar dan yakin bahwa ia pasti sesuai dengan
apa yang diperumpamakan Allah serta pengakuan mereka atas hal
itu. Yang demikian itu merupakan petunjuk bagi mereka dari Allah.
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Lihat al-Qur‟an; Q.S. At-Tawbah; (9): 24, (9): 53, (9): 80, (9): 96, Al-Ma>idah; (5): 25,
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As-Suddi mengatakan; “Mereka itu adalah orang-orang munafik.
Secara etimologi, al-fa>siqu (orang fasiq) berarti orang yang keluar
dari ketaatan. Masyarakat Arab biasa mengemukakan, fafasaqati arruthbat, jika sisi kurma keluar dari kulitnya. Oleh karena itu seperti

hewan

tikus

juga

persembunyiannya

fiwaysiqat,

untuk

karena

melakukan

selalu

keluar

pengrusakan.

dari

Dengan

demikian, fasiq di sini mencakup orang kafir dan juga orang
durhaka. Yang dimaksud dengan kefasikan dalam ayat ini adalah
orang kafir.57

7. Al-I’ta>d
Kata mu‟tadi adalah bentuk masd}ar dari akar kata i’ta>da-yu’ta>di-

i’tadan-i’tida>dan yang memiliki arti melampaui batas.58 Kata ini
ditemukan di dalam al-Qur‟an dengan beberapa pengulangannya dalam
92 ayat dengan berbagai derivasinya59 sebagai berikut;
a.

Dalam bentuk fi'il mad}i> sebanyak 7 kali
Dilihat dari konteksnya, kata I’tada> bermakna melanggar
dikaitkan dengan pelanggaran sumpah atas nama Allah berjumlah 7
ayat. Di antaranya adalah Q.S. Al-Kahfi; (18): 28, An-Nisa>; (4): 104,
Al-Mumtah}anah; (60): 7, Al-Baqarah; 2:187, (2): 194, Al-Ma>idah;
(5): 94, Al-Baqarah; (2): 60, Al-Ma>idah; (5): 107, Salah satu konteks
ayatnya sebagai berikut:

Ibnu Kathi>r, Tafsir Ibnu Kathi>r, Jilid.1, 95-96.
Louis Ma‟luf, al-Munjid fi> al-Lughah wa al-A’lam, 492.
59
Abdul al-Ba>qi, Mu’jam Mufah}ras, 570-572.
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ِّ ِ
ِ فَِإ ْفَعثِرَعلَىَأَنػّهماَاستَحقّاَإًِْْاَفَآخر ِافَيػ ُق
ََاستَ َح ّق
ْ ين
َ ْ َُ َ َُ
َ َ ََ
َ وماف ََم َق َام ُه َماَم َنَالذ
ِِ
ِ ِ اف
ِ افَفَػيػ ْق ِسم
ِ
ًَِّاَاعتَ َديْػَاَإ
َ َح ّق َِم ْن
ْ اَوَم
ْ َعلَْي ِه ُم
َ ََ َّّلَ َش َه َادتػَُاَأ
َ َش َه َادِ َم
َ ُ ََاأولَي
ََ إِذًاَلَ ِم َنَالظّالِ ِم
ي
Artinya: “Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat
dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang
berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal
(memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya
bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian
kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu,
dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau
demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya
diri sendiri".(Q.S. Al-Ma>idah; (5): 107)
Ayat di atas menyebutkan bahwa jika kebetulan diketahui saksi
yang telah bersumpah itu melakukan kecurangan dan berkhianat
dengan menyembunyikan sebagian harta, maka seharusnya sumpah
itu dikembalikan kepada para waris. Jelasnya, dua orang waris yang
terdekat yang disuruh bersumpah. Kedua waris bersumpah dengan
nama Allah, mereka harus berkata:” Sungguh kami ini lebih benar
daripada sumpah dua orang saksi itu dan kami tidak melampaui
batas. Yang dimaksud dengan syahadah di sini adalah sumpah.
Mereka hendaklah berkata dalam sumpahnya: “Sesungguhnya kami,
kalau demikian merupakan orang-orang yang zalim.”60

b. Dalam bentuk fi'il mud}a>ri' ada 5 bentuk diulang 10 kali
Dilihat dari konteksnya, kata ya’du>na bermakna melanggar
dikaitkan dengan pelanggaran perintah Allah berjumlah 10 ayat. Q.S.
Al-A'ra>f; (7): 163, Al-Baqarah; (2): 229, An-Nisa>; (4): 14, At-T{ala>q;

60

Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nu>r, Vol.l, 1173.
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(60): 1, Al-Baqarah; (2): 190, (2): 229, Al-Ma>idah; (5): 7, (5): 78,
A<li-Imra>n; (3): 112, Al-A’ra>f; (7): 163. Konteks ayatnya sebagai
berikut:

ِ اضرَةَالْبح ِرَإِ ْذَيػع ُدو َف ََِِال ّسب
ِ واسأَ َْمَع ِنَالْ َقري ِةَالِّتَ َكانَت
َََْتِي ِه ْم
َ تَإِ ْذ
ْ َ ْ َ َ َح
ْ
َ ْ
َ ْ َ ُْ ْ َ
ِ
ِ
َكَنػَْبػلُوُ ْم ََِِاَ َكانُوا
َ اَويػَ ْوَـَاَيَ ْسبِتُو َف
ُ َسْبتِ ِه ْم
َ َاََْتِي ِه ْمَ َك َذل
َ حيتَانػُ ُه ْمَيػَ ْوَـ
َ َشّر ًع
َيػَ ْف ُس ُقوف

Artinya: “Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri
yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan
pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan
(yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan
air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak
datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka
disebabkan mereka berlaku fasik.”(Q.S. Al-A’ra>f; (7): 163)
Ayat di atas menerangkan tentang nikmat berikutnya adalah
melimpahnya ikan buat mereka. Kemudian Allah mengutus Nabi
Muhammad untuk menanyakan perihal tersebut kepada kaum Bani
Israil di Teluk Aqabah kota Aylah, mereka melanggar aturan pada
hari Sabtu adalah hari yang ditetapkan Allah bagi orang-orang
Yahudi sesuai usul mereka sebagai hari ibadah yang bebas dari
kegiatan duniawi. Mereka dilarang mengail pada hari itu. Tetapi,
sebagian mereka melanggarnya dengan cara yang licik. Mereka tidak
mengail, tetapi membendung ikan dengan menggali kolam sehingga
air bersama ikannya masuk ke kolam itu. Perintah kepada Nabi
Muhammad saw untuk bertanya hal itu, sepertinya disebabkan
peristiwa tersebut dan hukumannya sangat memalukan mereka,
sehingga mereka menyembunyikannya. Untuk itu dalam konteks
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kecaman hal tersebut dinyatakan guna menunjukkan peristiwa
tersebut tidak perlu disembunyikan karena telah ketahuan.61
c.

Dalam bentuk mas}dar ada 2 bentuk diulang 2 kali dalam 2 ayat
Dilihat dari konteksnya, kata ‘adwan berarti pelanggaran
dikaitkan dengan pelampauan batas tanpa ilmu berjumlah 2 ayat. Di
antaranya adalah sebagai berikut: Q.S. Al-An'a>m; (6): 108, Yu>nus;
(10): 90.

ِ
ِّ وف
ِ ِْ َاَاَّع ْدواَبِغ
ِ واَتَسبّواَالّ ِذينَي ْدعو َف َِمنَد
َك ََزيػّّاَلِ ُك ِّل
َ َع ْل ٍمَ َك َذل
ُ ْ ُ ََ
ْ ً َ َّ َاَّفَػيَ ُسبّو
ُ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َع َملَ ُه ْمََُُّإِ ََ ََرِِّ ْم ََم ْرجعُ ُه ْمَفَػيُػَبِّئُػ ُه ْمََِاَ َكانُواَيػَ ْع ََملُو َف
َ أُّمة
Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan
yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan
memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik
pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah
kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa
yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. Al-An'a>m; (6): 108)
Ayat ini menjelaskan larangan memaki-maki tuhan-tuhan
orang musyrik yang mereka sembah selain Allah, karena mungkin
sekali mereka (para musyrikin) akan membalas memaki-maki Allah
atas dasar permusuhan dan melampaui batas untuk memanasi hati
orang mukmin. Mereka adalah orang yang paling tidak mengetahui
tentang kadar Allah. Dari firman Allah itu, kita bisa mengetahui
bahwa mengerjakan ketaatan yang dapat mendorong kepada
kemaksiatan hendaklah kita tinggalkan.62
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Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis}ba>h,} Vol.5, 273-274.
Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nu>r, Vol.2, 1290.
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d. Dalam bentuk Isim fa>‘il ada 6 bentuk diulang 27 kali
Dilihat dari konteksnya, kata mu’tadi bermakna orang yang
melampaui batas dikaitkan dengan ketidaksukaan Allah pada
pelampauan batas berjumlah 27 ayat63yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah;
(2): 173, Al-An'a>m; (6): 145, T{a>ha>; (20): 39, Al-Baqarah; (2): 190.
Salah satu konteks ayatnya sebagai berikut:

ِ
ِ ّ ِّ اََِسبِ ِيل
ِ
َين
ّ ينَيػُ َقاتِلُونَ ُك ْم ََواَتَػ ْعتَ ُدواَإِ ّف
ّ ُِ ََاََّا
َ ِ َوقَاتلُو
َ بَالْ ُم ْعتَد
َ َاَّالذ
Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang
memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas,
karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 190)
Dalam ayat ini kata mu’tadi>n disandingkan dengan kata la>

yuhibbu yang bermakna Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa perintah
memerangi itu hanya ditujukan kepada siapa yang menurut
kebiasaan melakukan peperangan, sehingga jika dalam suatu wilayah
ada suatu masyarakat, wanita, orang tua, maupun anak-anak yang
tidak melakukan perang, maka mereka tidak boleh diperangi. Seperti
sarana-sarana selain yang tidak digunakan sebagai alat perang tidak
boleh dimusnahkan, seperti sarana umum, lingkungan, pepohonan
dan sebagainya. Itulah maksud yang terhimpun di akhir ayat tersebut
yang menegaskan larangan melampaui batas.64

63

Lihat al-Qur‟an; Q.S. An-Nah}l; (16): 115, Al-Mu'minu>n; (23): 7, Ash-Shu'ara>; (26):
116, Al-Ma'a>rij; (70): 31, Al-'Adiyat; (100): 1, Qa>f; (50): 25, dan sebagainya.
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8. Al-Had}m
Kata had}ama merupakan bentuk mas}dar dari akar kata h}ad}ama-

yuh}d}imu-had}man yang mempunyai arti perlakuan tidak adil.65 Kata ini
terulang 2 kali di dalam al-Quran dalam 2 bentuk diulang sebanyak 2
kali.66
a.

Dalam bentuk fi’il ma>d}i sebanyak 1 kali
Kata ini terdapat dalam surat Ta>ha} ;> (20): 112. Konteks ayatnya
adalah sebagai berikut:

ِ ِ ّ ومنَيػعمل َِمنَال
ض ًما
ُ ََ ًَََم ْؤِم ٌنَف
ْ َ َاَوا
ُ صاَْات ََوُ َو
َ اؼَظُْل ًم
َ ْ َ َْ ْ ََ
Artinya: “Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang
saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir
akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula)
akan pengurangan haknya.”(Q.S. Ta>ha} ;> (20): 112)
Menurut Hamka, Allah memberi peringatan bahwasanya orang
yang semasa hidup di dunia mengamalkan amalan s}alih, yaitu
perbuatan-perbuatan dan usaha yang baik, yang disukai oleh Allah
dan oleh sesama manusia, sedang amalanya itu timbul karena
keimanan mereka kepada Tuhan, tidak sekedar beramal terlihat baik
di luarnya saja tetapi dalam hatinya diniatkan bukan karena iman
kepada Allah, hanya karena mengharapkan pujian manusia, maka
orang-orang yang beramal dengan dasar beriman kepada Allah tidak
ada rasa takut dan cemas serta bimbang bahwa dia akan teraniaya.
Karena Allah tidak pernah berlaku aniaya kepada hamba-Nya. Dan
65
66

Ibnu al-Manz{u>r, Lisa>n al-Ara>b, (Mesir: Da>r al-Mis{riyyah, t.th.), I, 867.
Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufah}ras, 906.

80

tidak ada kepentingan untuk dirinya sendiri sampai melakukan
aniaya kepada hamba-Nya. Sekecil apapun kebajikan yang diperbuat
manusia tidak akan dilupakan, atau dilalaikan atau dianggap enteng
oleh Tuhan. Seperti dalam surat az-Zalzalah; (99) ayat 7-8.67
b. Dalam bentuk fi’il sebanyak 1 kali
Kata ini terdapat dalam surat Ash-Shu’ara>; (26): 146.

ِ
َيم
ٍ َوُزُر
ٌ وع ََوََْ ٍلَطَْلعُ َهاَ َ ض
Artinya: “…dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma
yang mayangnya lembut.”(Q.S. Ash-Shu’ara>; (26): 148)
Kata had}hi>m atau lembut diartikan sebagai lembut pada
mulainya kata ini berarti sesuatu yang dikunyah menjadi lembut.
Kelembutan mayang kurma adalah pertanda kurma yang berkualitas
baik. Menurut Al-Biqa>’i menyimpulkan makna kata tersebut dalam
arti subur membawa hasil yang baik, karena sesuatu pada saat
dikunyah akan pecah dan hancur bertumpuk satu dengan yang lain
dan ini menjadikannya banyak, atas dasar kata di atas dipahami
dalam arti tersebut.68

9. Al-Janfu
Kata janafa merupakan bentuk mas}dar dari akar kata janafa,
yajnifu, janafan

67

yang mempunyai arti melampaui batas.69 Kata ini

Hamka, Tafsir Al-Azhar , (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), Juz XVI, 222-223.
Quraish Shihab, Al-Mis}ba>h}, Vol.10, 113.
69
Louis Ma‟luf, al-Munjid fi> al-Lughah wa al-A’lam, cet.XXXIII, (Beirut: Da>r alMasyriq, 1992), 105.
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terulang 2 kali di dalam al-Quran dalam bentuk mas}dar sebanyak 1 kali
dan dan bentuk Isim alat sebanyak 1 kali.70
a.

Dalam bentuk mas}dar sebanyak 1 kali
Kata ini terdapat yaitu dalam surat Al-Baqarah; (2): 182.
Konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

ِ َ فَمنَخ
ٍ َم
َور
ّ َعلَْي َِإِ ّف
َ َُْ َِصلَ َحَبػَْيػَػ ُه ْمَفًََإ
ْ َجَػ ًفاَأ َْوَإًِْْاَفَأ
َ َْ
ٌ َاََّ َغ ُف
َ وص
ُ اؼَم ْن
ٌَ َرِح
يم

Artinya: “(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang
yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa,
lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 182)

Dalam ayat di atas kata janafa disandingkan dengan ithman
(berbuat dosa). Janafa diartikan sebagai berbuat berat sebelah, yang
bertentangan dengan ketentuan syara‟. Orang yang mendamaikan
mempunyai kewajiban untuk berusaha meluruskan sehingga yang
berwasiat berlaku adil dan tidak berat sebelah. Seperti dalam
membuat wasiat atas harta yang dimilikinya. Ketidak adilan timbul
karena orang berpikir, bersikap dan bertindak berat sebelah. Seorang
yang membuat wasiat untuk memberikan harta warisan yang
ditinggalkannya, bukan kepada yang berhak. Misalnya anak dan istri
atau yang ditetapkan memiliki hak lainnya, seluruhnya ia diberikan
kepada seseorang, sehingga meniadakan hak ahli waris yang
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Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufah}ras, 228.
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sebenarnya, maka ia adalah orang yang berat sebelah sehingga itu
perlu diluruskan, berdasarkan ketentuan syara‟ yang berlaku.71
b. Dalam bentuk Isim alat sebanyak 1 kali
Kata ini terdapat dalam surat Al-Ma>idah; (5): 3. Konteks
ayatnya sebagai berikut:

َُ تَ َعلَْي ُك َُمَالْ َمْيػتََةَُ َوالد
َْ ُحِّرَم
َُاََِّبََِِ َوالْ ُمْ َخِ َق َة
ْ َّـَ َو َْْ َُم
ّ ََِْْ َاِْْ ِزي َِرَ َوَماَأُ ِ َّلَلِغ
ِ
ِ
ِ
َب
َِ ّص
ُ يح َةَُ َوَماَأَ َك ََلَال ّسبُ َُعَإِاَ َماَذَ ّكْيػتُ َْمَ َوَماَذُب ََحَ َعلَىَال
َ َوالْ َم ْوقُو َذَةَُ َوالْ ُمتَػَرّديََةَُ َوالّط
َينَ َك َف ُرواَ ِم ْنََ ِديِ ُك َْمَفًََ ََْ َش ْوُ َْم
ََ سَالّ ِذ
ََ ِاـَ َذلِ ُك َْمَفِ ْس ٌَقَالْيَػ ْوَميَئ
َِ أز
ْ َِ ََوأَ َْفَتَ ْستَػ ْق ِس ُموا
ًَـ
ََ اْس
َُ تَ َوَر ِض
َ ِ تَ َعلَْي ُك َْمَنِ ْع َم
َُ اخ َش ْو َِفَالْيَػ ْوََـَأَ ْك َم ْل
َُ تَلَ ُك َْمَ ِديَ ُك َْمَ َوأ َََْ ْم
ْ َو
ْ َيتَلَ ُك َُم
ٍَْ َف
ٍَ ِص ٍَةَ َغْيػََرَ ُمتَ َجان
ورَ َرِحيم
ٌَ اَََّ َغ ُف
ّ ََُْفَِإ َّف
ْ َِديًاَفَ َم َِن
َ اضطَُّرَََِِ ََْ َم
Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,
daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama
selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang
ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang
sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)
yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga)
mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang
kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa
terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Q.S. Al-Ma>idah; (5): 3)
Dalam ayat di atas kata ghaira mutaja>nifin disandingkan
dengan ithmi yang diartikan tidak sengaaja berbuat dosa. Dalam
beberapa hal yaitu tidak sengaja dalam berbuat maksiat kepada
Allah, jika memang tidak sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya
71
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Allah memperbolehkan hal tersebut. Dalam ayat ini memang tidak
disebutkan hal yang lainnya seperti yang disebutkan dalam surah AlBaqarah sebagai berikut:

ِ َاَّ َغ ُف
ِ ِ َ َُْ ِاَع ٍادَفًََإ
َيم
ْ فَ َم ِن
َ ََ ٍغ ََو
ٌ َّ َعلَْي َإ ّف
َ َاضطُّرَ َغْيػَر
ٌ ور ََرح
Artinya: “Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 173)
Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa
orang yang bepergian untuk maksiat tidak diperbolehkan melakukan
sesuatu pun dari rukhsah-rukhsah yang diberikan kepada seorang
musafir, karena rukhsah tidak dapat dilakukan dengan adanya
maksiat.72
Untuk memudahkan analisa dari term yang sepadan dengan z}ulm.
Penulis menggambarkannya dengan tabel sebagai berikut:

No

Term
Semakna

Fokus

Konteks

Z{ulm
Perilaku keburukan
dalam hal sosial.
1

72

Al-Baghyu

Penganiayaan, pelampauan
batas dalam keburukan
maupun pelanggaran
aturan menyangkut
pelampauan batas yang
menyangkut yang bukan
menjadi haknya.

Ibnu Kathi>r, Terj. Tafsir Ibnu Kathi>r, Jilid.6, 212-222.
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2

3

Al-Makr

Al-Isra>f

Tipu daya untuk
menghindari suatu
petunjuk kebenaran.
Adapun yang dimaksud
makar Allah adalah
makar yang bertujuan
untuk menyelamatkan
hamba-Nya.
Dalam hal berkonsumsi
dan dalam berpakaian,
dalam pemanfaatan
nikmat yang diberikan.

Kedustaan orang kafir
terhadap segala bentuk
kebenaran.
4

Al-Kizb

5

Al-Kufr

6

Al-Fisq

7

Al-I’ta>d

8

Al-Hadm

9

Al-Janfun

Pengingkaran meliputi
pengingkaran nikmat dan
terhadap ajaran agama.
Perilaku yang
menyebabkan seseorang
keluar dari agama.

Pelanggaran hukum
Allah.
Perilaku yang tidak
sesuai dengan yang
seharusnya dan sesuai
ukurannya.
Dalam hal waris.

Tipu daya kaum kafir
kepada Nabi dan
pengikutnya. Makar Allah
kepada orang kafir.

Perilaku melampaui batas
termasuk dalam hal boros
atau tidak memanfaatkan
nikmat dengan semestinya,
berlebihan melapmpaui
batas, kewajaran
melanggar ketentuan
Allah.
Perilaku kedustaan
meliputi dalam kedustaan
terhadap ajaran agama,
terhadap petunjuk yang
diterima dan perintah
Tuhan dan pendustaan hari
Akhir.
Pengingkaran orang kafir
terhadap petunjuk Allah
dan Rasul-Nya.
Keluarnya seseorang dari
ketaatan menyaksikan
namun tidak meyakini
melaksanakan dan
keluarnya seseorang dari
ketaatan mencakup segala
hal.
Pelampauan batas dalam
melanggar perintah dan
hukum Allah,
Tindakan pengurangan hak
atau perilaku yang tidak
adil dalam hal pembagian
Perilaku berat sebelah
dalam hal pengambilan
keputusan.
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Dari pemaparan beberapa terminologi yang sepadan dengan z}ulm, ada
beberapa poin besar yang penulis dapatkan dari uraian term-term tersebut.
Yang pertama, meskipun berbeda penyebutan dalam suatu tindakan kejahatan
tetapi beberapa term di atas memiliki kesamaan dalam esensinya yaitu suatu
perbuatan yang mengarah kepada tindakan dan perbuatan tercela yang
menyimpang dari yang syariat agama, yang membahayakan diri maupun
orang lain. Yang kedua , meskipun masing-masing term di atas dalam istilah
yang berbeda yang tidak langsung merujuk pada pengertian tindakan zalim
secara tegas. Akan tetapi, mempunyai kesepadanan yang mengacu pada
perilaku z}ulm (tindakan kezaliman). Di antara term-term tersebut, kata z}alim
merupakan term yang paling banyak digunakan dan mengandung uraian
bentuk kez}aliman secara lebih lengkap.
B. Konsep Z{ulm dalam Al-Qur’an
Derivasi Z{ulm dalam Al-Qur’an

1.

Kata z}ulm atau z}alim dengan seluruh derivasinya di dalam alQur‟an disebutkan sebanyak 284 kali.73 Sebagian ayat tersebut turun di
Makkah dan sebagian lainnya turun di Madinah. Di dalam Mu’jam al-

Mufah}ras kata z}alim disebutkan dalam derivasi dan bentuk, yaitu dalam
bentuk fi‟il dibagi menjadi dua bentuk kalimat fi‟il ma>d}i> dan fi‟il

mud}a>ri’, sedangkan isim di bagi menjadi 3 bentuk yaitu isim mas}dar, dan
isim tafdil, dan Isim h}a>l, majhu>l dan fa>’il. Rinciannya adalah sebagai

berikut:

73

Abdul Baqi>, Mu’jam Mufah}ras., 551-557.
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a.

Kata kerja waktu lampau (fi’il ma>d}i)>
Dalam fi’il mad}i ini terdapat 10 bentuk.74 Yaitu sebagai
berikut:
1) Z{alamna> bentuk pertama jama‟ tanpa (damir )
Kata zalamna> ditemukan sebanyak satu kali dalam surat
Al-A'ra>f; (7): 23.
2) Z{alamtu bentuk pertama mufrad tanpa (damir )
Kata zalamtu ditemukan sebanyak satu kali dalam surat
Qas}as}; (28): 16.
3) Z{alamna>hum bentuk ketiga jama‟ (damir) hum : mereka
Kata zalamna>hum diulang 3 kali, dalam surat Hu>d; (18):
101, An-Nah}l; (16): 11, Az-Zukhruf; (43): 76.
4) Z{alamuhum bentuk ketiga jama ‟ (damir) hum : mereka
Kata zalamuhum diulang sebanyak 2 kali. Yaitu dalam
surat A<li-‘Imra>n; (3): 117 dan An-Nahl; (16): 33.
5) Z{alamu> bentuk ketiga jama‟ tanpa (damir)
Kata zalamu> diulang sebanyak 43 kali.75 Di antaranya
dalam surat Al-Baqarah; (2): 59, (2): 150, (2): 165, A<li-‘Imra>n;
(3): 117, (3): 135.
6) Z{alamtum bentuk ketiga mufrad (damir tum): Kalian

74

Ibid, 551-555.
Lihat al-Qur‟an; Q.S. Hu>d; (11): 94, (11): 94, (11): 113, (11): 116, Ibra>hi>m; (14): 13,
14; 44-45, An-Nah}l; (16): 5, Al-Isra; (17): 59, Al-Kahfi; (18):59, dan sebagainya.
75
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Kata terulang sebanyak 2 kali, yaitu di dalam surat AlBaqarah; (2): 54, Az-Zukhruf; (43): 39.
7) Z{alamaka bentuk ketiga mufrad (damir ka) : kamu
Kata zalamaka ditemukan sebanyak 1 kali dalam surat
S{ad> ; (38): 24.
8) Z{alama bentuk ketiga mufrad tanpa (damir)
Kata diulang sebanyak 4 kali. Yaitu dalam surat AlBaqarah; (2): 231, Al-Kahfi; (18): 7, An-Naml; (27): 11, AtT{ala>q; (65): 1.
9) Z{alamat bentuk ketiga mufrad tanpa (damir)
Kata ini ditemukan satu kali yaitu dalam surat Yu>nus;
(10): 54.
10) Z{alamu>na bentuk ketiga jama‟ (damir) na> : kita
Kata zalamu>na diulang sebanyak 2 kali. Yaitu dalam surat
Al-Baqarah; (2): 57, Al-A’ra>f; (7): 160.
b. Kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, sedang
berlangsung atau akan berlangsung (fi’il mu>d}ari>)
Dalam bentuk ini disebutkan sebanyak 10 kali.76
1) Az}lamu bentuk pertama mufrad tanpa (damir)
Kata az}lamu diulang sebanyak 16 kali77. Di antaranya
dalam Q.S. Al-Ana>m; (6): 157, Al-Ah}za>b; (7): 37.

76

Abdul Baqi>, Mu’jam Mufah}ras, 552.
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2) Taz}lim bentuk kedua mufrad tanpa (damir)
Kata taz}lim ditemukan sebanyak 1 kali dalam surat AlKahfi; (18): 33.
3) Taz}limu> bentuk kedua jama‟ tanpa (damir)
Kata taz}limu> ditemukan sebanyak 1 kali. Yaitu dalam
surah At-Tawbah; (9): 36.
4) Tuz}limu bentuk kedua mufrad tanpa (damir)
Kata tuz}limu diulang sebanyak 6 kali. Yaitu dalam surat
Al-Anbiya>; (21): 47, Al-Baqarah; (2): 272, (2): 279, An-Nisa>;
(4): 77, Al-Anfa>l; (8): 60, Y<asi>n; (36): 54.
5) Tuz}lamu bentuk kedua mufrad tanpa (damir)
Kata tuz}lamu diulang sebanyak 6 kali. Yaitu dalam Q.S.
Al-Anbiya; (21): 47, Ya>si>n; (36): 54, Al-Baqarah; (2): 272, (2):
279, An-Nisa>; (4): 77, Al-Anfa>l; (8): 60.
6) Tuzlamu>na bentuk kedua jama‟ tanpa (damir)
Kata tuzlamu>na ditemukan sebanyak 1 kali yaitu dalam
surat Al-Baqarah; (2): 279.
7) Yaz}limu bentuk ketiga mufrad tanpa (damir )
Kata yaz}limu diulang sebanyak 5 kali. Yaitu dalam Q.S.
Yu>nus; (10): 44, Al-Kahfi; (18): 49, Al-Furqa>n; (25): 19, AnNisa>; (4) :110, (4): 40.

Lihat al-Qur‟an; Q.S. Yu>nus; (10): 17, Hu>d; (11): 18, Al-Kahfi; (18): 15, (18): 57, Al’Ankabu>t; (29): 68, Al-Sajdah; (32): 22, Az-Zumar; (53): 52, Ash-Sha>ff; (61): 7, Al-Baqarah; (2):
140, (2): 114, Al-An’a>m; (6): 21, (6): 93, (6): 144, (6): 37.
77
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8) Liyazlimahum bentuk ketiga mufrad (damir) hum : mereka
Kata liyazlimahum diulang sebanyak 3 kali yaitu terdapat
dalam surat At-Tawbah; (9): 70, Al-‘Ankabu>t; (29): 40, ArRu>m; (30): 9.
9) Yaz}limu>na bentuk ketiga jama’ tanpa (damir)
Kata yaz}limu>na diulang sebanyak 12 kali. Yaitu dalam
surat Al-Baqarah; (2): 57, A<li-‘Imra>n; (3): 117, Al-A’ra>f; (7):
160, (7): 162, (7): 177, At-Tawbah; (9): 70, Yu>nus; (10): 44,
An-Nahl; (16): 33, (16): 118, Al-‘Ankabu>t; (29): 40, Ar-Ru>m;
(30): 9, As-Syu>ra>; (42): 42.
10) Yuz}lamu>na bentuk ketiga jama’ tanpa (damir)
Kata yuz}lamu>na diulang sebanyak 12 kali. Yaitu dalam
surat Al-Baqarah; (2): 281, A<li-‘Imra>n; (3): 25, An-Nisa>; (4):
49, (4): 124, Al-An’a>m; (6): 130, Yu>nus; (10): 54, Al-Isra>; (17):
71, Maryam; (19): 60, Al-Mu’minu<n; (23): 62, Az-Zumar; (39):
69, Al-Ja>thiyyah; (45): 22, Al-Ah}qa>f; (46): 19, An-Nahl; (16):
111.
c.

Isim yang menunjukkan kejadian tanpa ada keterangan waktu
(isim mas}d}ar)

Kata yang ditemukan adalah maz}lu>man bentuk ketiga jama ‟
tanpa (damir ) sebanyak 1 kali78 yaitu dalam surat Al-Isra>; (17): 33.
d. Isim yang berharokat jer (kasroh) isim majru>r

78

Abdul Baqi>, Mu’jam Mufah}ras.,557.
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Dalam bentuk ini disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu:
1) Biz}ulmin bentuk ketiga mufrad tanpa (damir)
Kata biz}ulmin diulang sebanyak 7 kali yaitu terdapat
dalam surat An-Nisa>; (4): 160, Al-An’a>m; (6): 131, Hu>d; (11):
117, Al-Hajj; (22): 25, Luqma>n; (31): 13, Al-Gha>fir; (40): 17,
Al-An’a>m; (6): 82.
2) Z{alla>min bentuk ketiga mufrad tanpa (damir)
Kata zalla>min diulang sebanyak 5 kali. Yaitu dalam surat
Al-A’ra>f; (7): 182, Al-Anfa>l; (8): 51, Al-H{ajj; (22): 10, Fus}s}ilat;
(41): 46, Qa>f; (50): 29.
e.

Isim yang menunjukkan pelaku (isim fa’il)
Dalam Isim fa’il kata z}ulm ada 6 bentuk79 yaitu:
1) Z{a>limi> bentuk ketiga jama‟ tanpa (damir )
Kata z}a>limi> diulang sebanyak 68 kali.80 Yaitu dalam surat
Al-‘Ankabu>t; (29): 31, Fat}ir; (35): 37.
2) Z{a>limi>na bentuk ketiga jama‟ tanpa (damir )
Kata z}a>limi>na diulang sebanyak 13 kali. Yaitu dalam surat
Ash-Shu>ra>; (42): 45, Az-Zukhruf; (43): 76, Al-Ja>thiyyah; 45:19,
Al-Ah}qa>f; 46:10, H{asr; (59): 17, 59:24, As{-S}a>f; (61):7, AtTah}ri>m; (66): 11, Qalam; (68): 29, Nu>h}; (71): 28, (71): 24, AlInsa>n; (76): 1, Al-Jumu’ah; (62): 7.

Abdul Baqi>, Mu’jam Mufah}ras., 553-555.
Lihat al-Qur‟an; Q.S. Al-A’ra>f; (3): 86, (3): 140, (3): 151, (3): 192, Al-Ma>idah; (5): 29,
(5): 107, (6): 33, (6): 52, (6): 58, (6): 68, (6): 19, (6): 129, (6): 144, Al-A’ra>f; (7): 5, (7): 19, (7):
148, (7): 150, Al-Anfa>l; (8): 54, As}-S{affa>t; (37): 63, Az-Zumar; (39): 24, dan sebagainya.
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3) Z{a>limatun bentuk ketiga mufrad tanpa (damir )
Kata z}a>limatun diulang sebanyak 40 kali.81 Di antaranya
dalam surat Maryam; (19): 38, Al-Anbiya; (21): 64, dan
Mukminu>n; (23): 107.
4) Muz}liman bentuk ketiga mufrad tanpa (damir )
Kata muz}liman ditemukan dalam surat Yu>nus; (10): 27.
5) Muz}limu>na bentuk ketiga jama' tanpa (damir )
Kata muz>limu>na diulang sebanyak 2 kali yaitu dalam surat
Yu>nus; (10): 37, Ya>si>n; (36): 37.
6) Z{uluma>tun bentuk ketiga jama' tanpa (damir )
Kata zuluma>tun diulang sebanyak 22 kali yaitu terdapat di
dalam Q.S. Al-Baqarah; (2):17, (2): 19, (2): 257, Al-Ma>idah;
(5): 16, Al-An’a>m; (6): 1, (6): 39, (6): 59, (6): 63, (6): 97, (6):
122, Ar-Ra’d; (13): 16, Ibra>hi>m; (14): 5, (14): 1, Al-Anbiya>;
(21): 87, An-Nu>r; (24): 40, An-Naml; (27): 63, Al-Fa>t}ir; (35):
20, Az-Zumar; (39): 6, Al-H{adi>d; (57): 9, At-T{ala>q; (65): 11,
dan Al-Ah}za>b; (33): 43.
f.

Isim yang menunjukkan sesuatu telah dikerjakan (isim majhu>l)
Dalam isim majhu>l kata z}ulm hanya mempunyai 1 bentuk82
yaitu z}ulima bentuk ketiga mufrad tanpa (damir ). Kata z}ulima
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Lihat al-Qur‟an; Q.S. Al-Baqarah; (2): 51, (2): 92, (2): 229, (2): 254, A<li-Imra>n; (3):
94, (3): 128, Al-Ma>idah; (5): 45, (5): 14, Al-‘Ana>m; (6): 93, (6): 47, (6): 21, dan sebagainya.
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diulang 4 kali yaitu dalam surat An-Nisa>; (4): 148, An-Nah}l; (16):
41, Al-H{ajj; (22): 39, Ash-Shu>’ara>; (26): 227.
g.

Isim yang menunjukkan dilebihkannya sesuatu (isim tafd}il)
Dalam isim tafdil kata z}ulm hanya mempunyai 1 bentuk83 yaitu

az}lama. Kata az}lama diulang sebanyak 4 kali yaitu dalam Q.S. AlBaqarah; (2): 20, Al-H}adi>d; (57): 13, At-Tah}ri>m; (66): 8, Al-H{ajj;
(22): 3.
h. Isim yang menunjukkan keadaan (isim ha>l)
Dalam isim h}al> kata ini terdapat 4 bentuk.84
1) Z{ulman bentuk ketiga mufrad tanpa (damir )
Kata z}ulman disebutkan sebanyak 6 kali yaitu dalam surat
T{ah> a>; (20): 111-112, (20): 135, Al-Furqa>n; (25): 4, An-Naml;
(27): 14, A<li-Imra>n; (3): 112.
2) Z}ulmihi bentuk ketiga jama‟ (damir) hu : dia
Kata z}ulmihi diulang sebanyak 6 kali yaitu dalam Q.S. AlMa>idah; (5): 39, An-Nisa>; (4): 75, Al-Kahfi; (18): 35, AlFurqa>n; (25): 27, Fa>t}ir; (35): 32, S{affa>t; (37): 113, An-Nahl;
(16): 61.
3) Z}alu>mun bentuk ketiga jama‟ tanpa (damir )
Kata z}alu>mun ditemukan 1 kali yaitu terdapat dalam surat
Ibra>hi>m; (14): 34.
4) Z{alu>man bentuk ketiga jama‟ tanpa (damir )
83
84

Ibid., 556.
Ibid., 553.
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Kata z}alu>man ditemukan 1 kali yaitu terdapat dalam surat
Al-Ah}za>b; (33): 72.
2.

Bentuk-bentuk dan Konteksualisasi Ayat Tentang Z{ulm
Setelah dipaparkan beberapa derivasi tentang z}ulm penulis akan
menganalisa kata z}ulm berdasarkan bentuk-bentuknya serta konteks ayat
yang berkaitan dengan kata z}ulm di dalam al-Qur‟an. Berikut dijelaskan
beberapa bentuk kata kerja yang diturunkan dari kata z}ulm.
a.

Kata kerja waktu lampau (fi’il ma>d}i)>
Dalam fi’il ma>d}i bentuk kata z}ulm secara keseluruhan terdapat
beberapa bentuk yang dapat dirinci dalam 2 bentuk yaitu dalam
bentuk pertama dan bentuk ketiga yang berhubungan dengan z}ulm.
1) Kata z}ulm dalam fi’il ma>d}i bentuk pertama
Contohnya kata z}alamna> bentuk pertama (mufrad) tanpa

(damir) kata ganti. Bentuk ini ditemukan dalam surat Al-A'ra>f;
(7): 23. Dilihat dari konteksnya, kata z}alamna> bermakna telah
berbuat z}alim dikaitkan dengan sikap aniaya terhadap diri
sendiri.

ِ ْ قَااَربػَّاَظَلَمَاَأَنْػ ُفسَاَوإِ ْفَََتَػ ْغ ِفرَلََاَوتَػرََْْاَلََ ُكونَ ّن َِمن
َين
ْ
َْ ْ ْ َ َ
َ
َ
َ َاَْاس ِر
Artinya: “Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah
menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak
mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami,
niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang
merugi." (Q.S. Al-A'ra>f; (7): 23)
Ayat di atas menjawab pertanyaan yang merupakan
kecaman Allah setelah Nabi Adam as. menerima dari Allah
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beberapa kalimat untuk beliau yang dalam rangka bertaubat.
Keduanya adam dan hawa demikian mereka tidak menggunakan
kata wahai untuk mengisyaratkan upaya mereka mendekat
kepada Allah. Tetapi mereka mengisyaratkan dengan kata
penyesalan yaitu mengakui kesalahan karena mereka telah
melanggar larangan Allah. Mereka berdoa seraya memohon
ampun. Jika Allah tidak mengampuniya dan menerima
taubatnya, maka mereka akan terus dalam kegelapan maksiat,
yakni

menghapus

segala

yang

sudah

dilakukan

dan

mengembalikan Nabi adam dan Hawa ke surga.
Dalam penutup ayat ini menunjukkan betapa dalam
kesadaran serta penyesalan mereka berdua. Dan dalam doa ini
terdapat tiga macam pengukuhan. Pertama huruf lam digunakan
untuk bersumpah, dan yang penulis isyaratkan dalam penjelasan
kata demi, yang kedua tambahan huruf nun pada lanaku>nanna
yang diterjemahkan dengan kata pastilah dan yang ketiga minal

kha>siri>n yang diterjemahkan termasuk kelompok orang-orang
yang rugi. Jika sependapat dengan para ulama yang menyatakan
bahwa kalimat tersebut adalah pengajaran Allah kepada Adam
dan Hawa. untuk memohonkan kepada Allah, maka ini
mengisyaratkan pula bahwa taubatnya diterima Allah adalah
taubat yang benar dan sungguh-sungguh dan yang oleh
pelakunya dosa sebagai ancaman kesengsaraan bila tidak
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dikabulkan Allah. Ancaman ini dirasakan oleh mereka yang
menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukannya tertuju
kepada Tuhan Yang Maha Agung.85
2) Kata z}ulm dalam fi’il ma>d}i bentuk ketiga
Contohnya kata z}alamu>na dalam bentuk ketiga (jama‟)
dengan (damir) na. Bentuk kata ini terulang sebanyak 2 kali
yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah; (2): 57, Al-A’ra>f; (7): 160. Dilihat
dari konteksnya, kata z}alamu>na> bermakna telah berbuat z}alim
dikaitkan dengan menganiaya diri sendiri.

ِ
ِ
ََاستَ ْس َقا َُقَػ ْوُم َُأ َِف
َ َوقَطّ ْعَا ُ ُمَاثْػَػ َ ْت
ْ َع ْشَرَةَأ
ْ وسىَإِذ
ُ ََ اَوأ َْو َحْيػَاَإ
َ َم
َ ًََُِسبَاطًاَأ
ِ َاْجرَفَانْػبجس
ِ ْ اض ِر
ََعلِ َمَ ُك ّلَأ ًَُ ٍس
َص
ْ
ْ َ َ َ َ َ َْ اؾ
َ َعْيػًاَقَ ْد
َ اَع ْشَرَة
َ َتَمْ َُاثْػَػت
َ بَب َع
ِ اَمنَطَيِب
ِ
َات ََما
َ َْاَعلَْي ِه ُمَالْ َغَ َم َاـ ََوأَنْػَزل
َ ََم ْشَربػَ ُه ْم ََوظَلّْل
َّ ْ اَعلَْي ِه ُمَالْ َم ّن ََوال ّس ْل َوىَ ُكلُو
وً ََولَ ِك ْنَ َكانُواَأَنْػ ُف َس ُه ْمَيَظْلِ ُمو َف
َ َرَزقْػَا ُك ْم ََوَماَظَلَ ُم
Artinya: “Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku
yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami
wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air
kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka
memancarlah
daripadanya
duabelas
mata
air.
Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum
masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka
dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa.
(Kami berfirman); "Makanlah yang baik-baik dari apa
yang telah Kami rezekikan kepadamu". Mereka tidak
menganiaya Kami, tetapi merekalah yang selalu
menganiaya dirinya sendiri.” (Q.S. Al-A’ra>f; (7): 160)
Ayat ini ditafsirkan bahwa siapapun yang z}alim atau
aniaya kepada dirinya sendiri, maka kepada orang lain tentu
akan lebih zalim lagi, sekalipun kezaliman terhadap dirinya
85
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sendiri memang sebab dia tidak mengerti, bahwa dirinya
sebenarnya sudah bersikap aniaya terhadap diri sendiri.
Misalnya, melihat suatu perbuatan itu akan memberi manfaat,
tetapi sebaliknya. Demikianlah keadaan semua orang yang zalim
dan suka melakukan dosa. Karena mereka menyangka, bahwa
dengan kezaliman dan berbuat dosa, mereka akan memperoleh
manfaat. Semua itu dikarenakan manusia tidak banyak berpikir
tentang apa yang sepantasnya mereka pikirkan.86
b. Kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, sedang
berlangsung atau akan berlangsung. (fi’il mud}a>ri)
Kata dalam bentuk ini disebutkan secara keseluruhan sebanyak
14 kali yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu bentuk
pertama, kedua dan ketiga.
1) Kata z}ulm dalam fi’il mud}a>ri’ bentuk pertama.
Contohnya adalah kata az}lamu dalam bentuk kata ganti
orang pertama (mufrad) tanpa (damir ). Bentuk ini terulang
sebanyak 6 kali di dalam al-Qur‟an. Dilihat dari konteksnya,
kata az}lamu bermakna lebih aniaya dikaitkan dengan orang yang
melarang ibadah berjumlah 6 ayat yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah;
(2): 140, Al-An’a>m; (6): 21, (6): 93, (6): 144, (6): 37, AlBaqarah; (2): 114. Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai
berikut:
Ahmad Mustofa Al-Mara>ghi>, Tafsir Al-Mara>ghi>, Vol.9, Terj. Bahrun Abu Bakar, et.
al, (Semarang: Toha Putra, 1993), 162.
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ِ ومنَأَظْلَم َِِّنَم عَمس
ِّ اج َد
ِ َِى
َك
ْ َاَّأَ ْفَيُ ْذ َكَرَفِ َيه
َ َِخَراَِاَأُولَئ
َ ِ اَاُْ ُ ََو َس َع
َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ
ِِ ِماَ َكا َفََمَأَ ْفَي ْدخلُو اَإ
ِ َِِ اَخزيَوَم
ِ
ََاآخَرِة
َ اَخائف
َ ُ َ ُْ
َ
َ
ُْ َ ٌ ْ َيََُْم ََِِال ّدنْػي
ٌَ َع ِظ
يم
َ اب
ٌ َع َذ
Artinya:“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang
yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam
mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?
Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid
Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka
di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat
siksa yang berat.”(Q.S.Al-Baqarah; (2): 114)
Dalam firman-Nya faman az}lamu/siapakah yang lebih
zalim merupakan satu pertanyaan yang juga mengandung
sebuah kecaman, sehingga jawaban dari pertanyaan semacam
itu, tidak lain kecuali “Tidak ada”. Dari ayat di atas diuraikan
perilaku zalim manusia seperti pelanggaran hak, sedangkan
pelanggaran yang paling besar adalah pelanggaran terhadap hak
Allah yaitu meremehkan-Nya, dengan cara mendustakan apa
yang disampaikan-Nya atau menyampaikan sesuatu mengatas
namakan nama-Nya padahal yang disampaikan adalah sebuah
kebohongan. Jika kedua perilaku tersebut melekat pada
seseorang, maka kezalimanya bertambah besar lagi karena
ketika

itu

dia

melakukan

dua

pelanggaran.

Pertama,

menghalangi apa yang diperintahkan Allah, dan kedua,
mengelabui manusia tentang tuntunan-Nya, yang semestinya
disampaikan dengan benar akan tetapi disampaikan tidak sama
seperti tuntunan yang sudah ditetapkan.
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Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat di
atas sehubungan dengan larangan kaum Quraisy kepada Nabi
saw. untuk shalat dekat Ka‟bah, di dalam Masjidil Haram.
Dririwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa‟id
atau Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu „Abbas. Menurut
riwayat lain, turunnya ayat ini tentang kaum musyrikin yang
menghalangi Rasulullah dan para sahabatnya datang ke Makkah
untuk mengerjakan umrah pada hari Hudaibiyyah (tahun 6
Masehi). Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang yang
melarang beribadah di Masjid Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu
Jarir yang bersumber dari Ibnu Zaid.87
2) Kata z}ulm dalam fi’il mud}a>ri’
Contohnya adalah kata tuz}lamu>na dalam bentuk kata ganti
orang kedua. Bentuk ini ditemukan dalam surat Al-Baqarah; (2):
279. Dilihat dari konteksnya, kata zalim disandingkan dengan
perbuatan riba .

ٍ ِ
ِ ِِ ِّ ب َِمن
ِ
َوسَأ َْم َوالِ ُك ْم
َ فَإ ْفَََْتَػ ْف َعلُواَفَأْذَنُواََِْر
ُ َُاّ ََوَر ُسول ََوإ ْفَتػُْبػتُ ْمَفَػلَ ُك ْم َُرء
اَتَظْلِ ُمو َف ََواَتُظْلَ ُمو َف
Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah
dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu
bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)
dianiaya.”(Q.S. Al-Baqarah; (2): 279)

Qamarudin Shaleh, Asba>bun Nuzu>l, Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur‟an
(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), 32.
87
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Dalam ayat ini kata z}ulm dikaitkan dengan perbuatan riba
yaitu larangan mengambil riba dan memberatkan pembayaran
hutang saat jatuh waktu pembayaran. Apabila manusia mau
bertaubat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba, dan
melaksanakan tuntunan Illahi, yakni tidak mengambil sisa riba
yang belum diambil, maka perang tidak akan berlanjut, bahkan
kamu boleh mengambil pokok hartamu dari mereka, dengan
demikian kamu tidak menganiaya mereka dengan membebani
mereka dengan pembayaran hutang yang melebihi apa yang
mereka terima, dan tidak pula dianiaya oleh mereka karena
mereka harus membayar penuh sebesar jumlah utang yang
mereka terima. Boleh jadi yang berhutang, baik dengan praktek
riba atau bukan, atau tidak memiliki kemampuan membayar
pada saat jatuh tempo pembayaran, atau saat ditagih. Nasihat
yang terkandung dalam ayat di atas adalah ditujukan kepada
pemilik hutang.88
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat di
tersebut di atas berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah
kepada Gubernur Makkah, „Attab bin Asy-yad, setelah Fathu
Makkah, tentang hutang-hutangnya yang berriba sebelum ada
hukum penghapusan riba, kepada Bani „Amr bin „Auf dari suku
Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada Attab bin Asy-yad:

88
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“Kami

adalah

orang

yang

paling

menderita

akibat

dihapuskannya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang
lain, sedang kamu tidak mau menerima riba karena menaati
hukum penghapusan riba,” Maka berkata Bani „Amr: “Kami
minta penyelesaian atas tagihan riba kami.” Maka gubernur
„Attab menulis surat kepada Rasulullah saw., yang dijawab oleh
beliau sesuai dengan ayat di atas. Diriwayatkan oleh Abu Ya‟la
di dalam Musnadnya dan Ibnu Mandah, dari al-Kalbi, dari Abu
Shalih, yang bersumber dari Ibnu „Abbas.89
3) Kata z}ulm dalam fiil mud}ar> i’ bentuk ketiga
Contohnya adalah kata yaz}limu dalam bentuk kata ganti
orang ketiga (mufrad) tanpa (damir ). Bentuk ini terulang
sebanyak 5 kali. Dilihat dari konteksnya, kata yaz}limu>na
bermakna berbuat zalim dikaitkan dengan menyaktiti diri sendiri
berjumlah 5 ayat yaitu dalam Q.S. Yu>nus; (10): 44, Al-Kahfi;
(18): 49, Al-Furqa>n; (25): 19, An-Nisa>; (4): 110, (4): 40.

ِ
ِ َشيػئ
َّاسَأَنْػ ُف َس ُه ْمَيَظْلِ ُموف
ّ إِ ّف
َ ً ْ َ ّاس
َ اَولَك ّنَال
َ َاََّاَيَظْل ُمَال

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak berbuat lalim kepada
manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang
berbuat lalim kepada diri mereka sendiri.”(Q.S. An-Nisa>;
(4): 40)
Pada

ayat

ini

kata

Az}-Z{ulmu

dimaknai

dengan

pengurangan, senada dengan firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi;
89

Qamarudin Shaleh, Asba>bun Nuzu>l, 90. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Bani
Tsaqif ini antara lain: Mas‟ud, Habib, Rabi‟ah, dan „Abdul Yalail. Mereka ini termasuk Bani „Amr
dan Bani „Umair. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah.
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(18): 33. Setelah Allah menerangkan sifat-sifat dan keadaan
buruk bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya, serta
mengancam mereka dengan ancaman yang paling keras. Allah
menekankan perkara tersebut dengan serius. Disebutkan-Nya
bahwa Dia tidak akan berlaku zalim terhadap seorang pun di
antara orang-orang yang mengamalkan wasiat-Nya, baik sedikit
maupun banyak, dan Allah akan memenuhi haknya dengan
balasan yang adil. Seperti dalam Q.S. Az-Zalzalah; (99): 7.
Dari pemaparan di atas nampak bahwa kezaliman tidak
akan terjadi pada Allah Ta‟ala karena sifat tersebut merupakan
kekurangan, sedangkan Allah memiliki kesempurnaan dan
keutamaan yang agung. Allah telah menciptakan bagi manusia
perasaan sehingga manusia dapat mengetahui dengan indra, dan
mensyariatkan bagi mereka hukum-hukum dan adab agama
yang tidak dapat diciptakan oleh akal mereka, untuk
memberikan petunjuk dan memelihara berbagai maslahat
mereka. Hukum dan adab itu membimbing ke arah kebaikan dan
memalingkan dari kejahatan, kemudian hal itu dikuatkan dengan
janji dan ancaman. Apabila setelah itu ada orang yang
terjerumus ke dalam perbuatan yang membahayakan dan
menyakitinya, maka sesungguhnya manusia tersebut telah
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berlaku zalim terhadap dirinya sendiri, karena Allah Ta‟ala tidak
akan berlaku zalim terhadap siapapun.90
c.

Isim yang menunjukkan kejadian tanpa ada keterangan waktu
(Isim mas}dar)
Dalam bentuk mas}dar kata z}ulm mempunyai satu bentuk
yaitu dalam bentuk ketiga yaitu maz}lu>man dalam bentuk ketiga
(mufrad) tanpa (damir ) kata ganti. Bentuk ini ditemukan dalam Q.S.

Al-Isra>; (17): 33. Dilihat dari konteksnya, kata maz}lu>man bermakna
tindakan secara zalim dikaitkan dengan larangan membunuh.

ِ
ِ ّ واَتَػ ْقتُػلُواَالّػ ْفسَالِّتَحّرَـ
َِ َِّج َع ْلَاَلَِولِي
َ وماَفَػ َق ْد
ً َُاَُّإاَ َِ َْْ ِّق ََوَم ْنَقُت َل ََمظْل
َ
َ
َ
ورا
ْ اًَفًََيُ ْس ِر
ً َُس ْلط
ُ ْؼ ََِِالْ َقْت ِلَإِنّ َُ َكا َف ََم
ًص
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu
(alasan) yang benar.Dan barang siapa dibunuh secara lalim,
maka sesungguhnya Kami memberi kekuasaan kepada ahli
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra>; (17): 33)
Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang membunuh baik
jiwa orang lain maupun jiwa yakni kecuali dalam kondisi yang
dibenarkan agama. Jika terjadi demikian, maka ahli warisnya
mempunyai hak untuk menuntur “qis}a>s}” atau ganti rugi kepada
keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, yang dekat
atau yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu, yaitu menuntut
membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim

90
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sendiri. Tidak boleh juga menuntut membunuh orang yang bukan
pembunuh, atau membunuh dua orang padahal si pembunuh tadi
hanya seorang. Dengan ketetapan hukum yang adil yang sudah
ditetapkan Allah, di dunia dan di akhirat nanti orang tersebut akan
memperoleh balasan yang sempurna. Membunuh jiwa maksudnya
membunuh jiwa orang lain atau membunuh jiwa sendiri, sedang
yang diharamkah Allah melainkan yang haq, mengecualikan
beberapa jenis pembunuhan. Pengecualian itu tidak disebutkan di
sini, tetapi dipahami dari ketentuan yang lain.
Sayyid Qut}b menyebutkan tiga hal. Pertama, atas dasar qis}ash.
Kedua, diistilahkannya dengan membendung keburukan yang
membunuh akibat tersebarnya kekejian (zina ). Dan yang ketiga,
menghalangi kejahatan ruhani yang mengakibatkan kekacauan
masyarakat dan mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang
yang murtad yang meninggalkan agama islam setelah mereka
memeluknya secara suka rela, tanpa paksaan. Dengan masuknya ia
dalam kelompok Islam, maka ia telah mengetahui rahasia-rahasia
jama‟ah dan menyebarkannya, sehingga bisa mengancam jama‟ah
islamiyyah. Seandainya sejak semula ia tidak masuk islam, maka ia

bebas bahkan dilindungi.91
d. Isim yang berharokat jer (kasroh) (isim majru>r)

91
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Kata zu}lm dalam bentuk isim majru>r disebutkan sebanyak 4
kali dalam bentuk ketiga. Contohnya adalah kata z}ulmin dalam
bentuk ketiga (mufrad) tanpa (damir ) kata ganti. Bentuk ini terulang
sebanyak 7 kali. Dilihat dari konteksnya, kata biz}ulmin bermakna
kez}aliman dikaitkan dengan mencampuradukkan antara iman dan
kezaliman (syirik) berjumlah 4 ayat, yaitu dalam Q.S. An-Nisa>; (4):
160, Al-An’a>m; (6): 131, Hu>d; (11): 117, Al-H{ajj; (22): 25, Luqma>n;
(31): 13, Al-Gha>fir; (40): 17, Al-An’a>m; (6): 82. Konteks ayatnya
adalah sebagai berikut:

ِّ
ََم ْهتَ ُدوف
َ ِاَوََْيػَْلبِ ُسواَإِ َانػَ ُه ْمَبِظُْل ٍمَأُولَئ
ْ كََُُم
ُ َاأم ُن ََوُ ْم
َ ين
َ َآمُو
َ الذ
Artinya: “Orang-orang yang beriman
dan
tidak
mencampuradukkan iman mereka dengan kelaliman (syirik),
mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan
mereka
itu
adalah
orang-orang
yang
mendapat
petunjuk.”(Q.S. Al-An’a>m; (6): 82)
Dalam ayat ini kata az}-z}ulmu dilawankan dengan iman seperti
yang diterangkkan, bahwa pengertian az}-z{ulmu di sini adalah sesuatu
yang membaurkan keimanan seseorang kepada Allah, sehingga
keimanan tersebut menjadi berkurang. Salah satu bentuknya adalah
syirik di dalam akidah dan ibadah. Seperti menjadikan penolong
selain Allah, karena beranggapan bahwa yang diyakininya tersebut
mampu memberi pertolongan. Bahkan mempercayainya sesuatu
tersebut bisa mendatangkan kemanfaatan serta kemadharatan bagi
dirinya.
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Jadi, yang dimaksud di sini bukanlah kezaliman manusia
terhadap

dirinya

sendiri

karena

melakukan

sebagian

dari

kemadharatan, atau dengan kata lain meninggalkan beberapa
manfaat, sebab tidak tahu atau meremehkan. Bukan pula bentuk
kezaliman orang lain kepada dirinya. Sedangkan yang dimaksud
keamanan adalah keamanan dari azab Allah yang menimpa orang
yang keimanan dan ibadahnya tidak diridhai oleh Allah.92
Dalam surat Luqma>n (31) ayat 13 juga dijelaskan tentang
nasehat Luqman kepada anaknya, bahwa perbuatan syirik itu
merupakan kezaliman yang besar. Syirik dinamakan perbuatan yang
zalim, karena perbuatan syirik itu berarti meletakkan sesuatu bukan
pada tempatnya. Dan ia dikatakan dosa besar, karena perbuatan itu
berarti menyamakan kedudukan Tuhan, yang hanya dari Dia-lah
segala nikmat, yaitu Allah, berbeda dengan sesuatu yang tidak
memiliki nikmat apapun, yaitu berhala-berhala.93
Mengenai asba>b nuzu>l ayat ini yaitu terdapat dalam suatu
riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang musyrik yang
menyerang

seorang

Muslim

dan

membunuhnya,

kemudian

menyerang Muslim lainnya dan membunuhnya pula, lalu menyerang
yang lainnya lagi serta membunuhnya pula. Sesudah itu ia bertanya
kepada Nabi saw., apakah diterima Islamnya setelah ia melakukan
perbuatan tadi? Rasulullah saw. menjawab: “Ya.” Kemudian ia
92
93
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memukul kudanya dan menyerbu musuh Islam serta membunuh
beberapa orang. Akhirnya, ia sendiri terbunuh. Menurut Bakh bin
Sawadah, para sahabat menganggap ayat di atas turun berkenaan
dengan peristiwa orang itu, yang menegaskan bahwa iman seseorang
yang tidak dicampuri syirik dijamin keamanannya oleh Allah swt.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari „Ubaidah bin Zuhr yang
bersumber dari Bakr bin Sawadah.94
e.

Isim yang menunjukkan pelaku (isim fa>’il)
Dalam Isim fa>’il kata z}ulm yang ditemukan adalah dalam
bentuk orang ketiga yaitu kata z}a>limi>na dalam bentuk ketiga tanpa
(d}amir) kata ganti (jama‟). Bentuk ini terulang sebanyak 13 kali.
Dilihat dari konteksnya, kata z}alimi>n bermakna orang-orang yang

z}alim dikaitkan dengan kejahatan yang telah diperbuat berjumlah 13
ayat, yaitu dalam Q.S. Ash-Shu>ra>; (42): 45, Az-Zukhruf; (43): 76,
Ja>thiyah; (45): 19, Al-Ah}qaf; (46): 10, H{asr; (59): 17, (59): 24, As{S}af> ; (61):7, Tah}ri>m; (66): 11, Qalam; (68): 29, Nu>h; (71): 28, (71):
24, Al-Jumu’ah; (62): 7. Contoh konteks ayatnya sebagai berikut:

ِ ّا
ِ اَِاَقَدّم
ِِ
ِ
َي
ْ َ َ َواَيػَتَ َم ػ ّْونَ َُأَبَ ًد
َ ُّ تَأَيْدي ِه ْم ََو
َ يمَ َِلظّالم
ٌ َعل
Artinya: “Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu
selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka
perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha
Mengetahui akan orang-orang yang lalim.” (Q.S. Al-Jumu’ah;
(62): 7)
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Ayat di atas ditafsirkan bahwa mereka sama sekali tidak
mengharapkan kematian disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang
buruk, seperti mengingkari ayat-ayat Allah, mencemarkan nama baik
diri mereka dengan melakukan kemaksiatan, serta mengerjakan
kejahatan dan dosa. Di dalam sebuah h}adith dijelaskan bahwa ketika
turunnya ayat ini diturunkan kepada Nabi, beliau bersabda;”Demi
Tuhan, yang jiwaku berada di tangannya, seandainya orang-orang
Yahudi meminta mati, tentu tidak ada seorang Yahudi pun yang kini
masih tinggal di bumi. Dan Allah mengetahui orang-orang yang
menzalimi diri sendiri. Karena itu tidak seorang pun yang luput tidak
menerima balasan atas apa yang mereka perbuat.”95
f.

Isim yang menunjukkan sesuatu yang telah dikerjakan (isim

majhu>l)
Dalam bentuk Isim majh}u>l kata z}ulm mempunyai 1 bentuk
yaitu isim majhu>l
bentuk

bentuk ketiga. Contohnya kata z}ulima dalam

ketiga (mufrad) tanpa (damir ) kata ganti. Dilihat dari

konteksnya, kata z}ulima bermakna orang-orang yang z}alim
dilawankan dengan orang beriman dan beramal shaleh. Bentuk ini
ditemukan dalam 4 ayat, yaitu yaitu dalam Q.S An-Nisa>; (4): 148,
An-Nah}l; (16): 41, Al-H{ajj; (22): 39, Ash-Shu>’ara>; (26): 227. Salah
satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:
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ِ ِ ّ إِاَالّ ِذينَآمُواَوع ِملُواَال
ِ اَاَّ َكثِْاَوانْػتَصرو
َاَم ْنَبػَ ْع ِد ََماَظُلِ ُموا
ََ َ َ
ُ َ َ ً َّ صاَْات ََوذَ َك ُرو
ِّ
ٍ ََمْػ َقل
بَيػَْػ َقلِبُو َف
ّ َينَظَلَ ُمواَأ
ُي
َ َو َسيَػ ْعلَ ُمَالذ
Artinya: “Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang
beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan
mendapat kemenangan sesudah menderita kelaliman. Dan
orang-orang yang lalim itu kelak akan mengetahui ke tempat
mana mereka akan kembali.” (Q.S. Ash-Shu>’ara>; (26): 227)
Dalam ayat ini orang-orang yang zalim memulai kezaliman
dengan melampaui batas dalam membalas. Dalam ungkapan bahwa
orang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan
kembali. Hal itu merupakan peringatan kepada pendurhaka yang
menolak kehadiran al-Qur‟an dan menganggapnya sebagai syair atau
perdukunan. Hal itu yang meresahkan Nabi Muhammad saw,
sampai-sampai hampir saja beliau wafat karena keprihatinan dan
kesedihan akibat penolakan tersebut.96
Mengenai asba>b nuzu>l ayat ini yaitu dikemukakan ketika turun
ayat Wash shu’ara>…sampai ayat terakhir (Q.S. Ash-Shu’ara>; 224226), „abdullah bin rawahah, Ka‟ab bin Malik dan Hassan bin Tsabit
menghadap Rasulullah saw., dan berkata: Wahai Rasulullah! Demi
Allah, Allah telah menurunkan ayat ini, dan mengetahui bahwa kami
ini para penyair, karena itu pastilah kami celaka.” Maka Allah
menurunkan ayat selanjutnya (Q.S.Ash-Shu>’ara>; 227), sehingga
Rasulullah memanggil mereka kembali dan membacakan Ayat
tersebut, yang mengecualikan mereka dari orang-orang yang celaka.
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Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan al-Hakim, yang bersumber dari
Abu Hassan al-Barrad.97
g.

Isim yang menunjukkan dilebihkannya sesuatu (isim tafd}i>l)
Kata z}ulm dalam bentuk isim tafd}il> terdapat 1 bentuk yaitu
dalam bentuk ketiga. Contohnya kata az}lama dalam bentuk ketiga
(mufrad) tanpa (damir ) kata ganti. Dilihat dari konteksnya, kata

az}lama bermakna jika kegelapan menimpa mereka yang zalim.
Bentuk ini ditemukan sebanyak 4 kali yaitu dalam Q.S. Al-H{adi>d;
(57): 13, At-Tah}ri>m; (66): 8, Al-H{ajj; (22): 3. Salah satu konteks
ayatnya adalah sebagai berikut:

ِِ
ََعلَْي ِه ْمَقَ ُاموا
َ ص َارُ ْمَ ُكلّ َماَأ
ُ َادَالْبَػ ْر ُؽَ َ ْط
ُ يَ َك
َ َضاءَََُْم ََم َش ْواَفي ََوإِ َذاَأَظْلَ َم
َ ْفَأَب
ِ ِ َاَّلَ َذ
ٌَ َش ْي ٍءَقَ ِد
ير
ّ صا ِرِ ْمَإِ ّف
َ َعلَىَ ُك ِّل
َ َولَ ْو
َ ََّا
َ ْبَب َس ْمع ِه ْم ََوأَب
َ َ ُّ ََشاء
Artinya: “Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan
mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka
berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka,
mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia
melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka.
Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.”(Q.S. AlBaqarah; (2): 20)
Ayat ini menjelaskan keadaan yang akan dialami oleh orang
zalim pada hari kiamat kelak yaitu ketika manusia diberi cahaya
sesuai dengan keimanannya. Di antara mereka ada yang diberi
cahaya yang dapat menerangi perjalanan beberapa mil, dan ada yang
diberi kurang atau lebih dari itu. Di antara mereka ada yang
cahayanya terkadang mati dan kadang menyala, kadang berjalan dan
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berhenti, bahkan ada juga yang tidak memiliki cahayan sama sekali.
Mereka yang tidak dikaruniai cahaya itulah orang-orang yang ada
dalam

kesesatan

atau

orang-orang

yang

munafik.

Artinya,

penglihatan dan pendengaran yang telah diberikan kepada mereka
sewaktu di dunia telah mereka sia-siakan. Allah telah menghilangkan
manfaat penglihatan dan pendengaran mereka sehingga orang
mereka binasa dan hidup di dalam kekufuran dan kesesatan
disebabkan oleh keraguan jiwa mereka dan mengambil jalan yang
salah karena cahaya hati mereka sudah padam.98
h. Kata Kerja Isim H{a>l (menunjukkan keadaan)
Kata z}ulm dalam Isim h}al> kata ini terdapat 4 kata yang
disebutkan dalam bentuk ketiga yaitu kata z}alu>man dalam bentuk
ketiga ( jama‟) tanpa (damir) kata ganti. Salah satu bentuk kata ini
dapat ditemukan dalam dalam Q.S. Al-Ah}za>b; (33): 72. Dalam
bentuk ini kata z}ulm disandingkan dengan kata jahu>la>. Konteks
ayatnya sebagai berikut:

ِ
ِْ ضَو
ِ
َاَوأَ ْش َف ْق َن
ْ َّعَر
َ َاَاأمانَة
َ ًِإ
َ ْ َاْبَ ِاؿَفَأَبػ
ْ َعلَىَال ّس َم َاوات ََو
َ َض
َ يَأَ ْفَ َْم ْلَػ َه
َ ِ اأر
ِ
ِ
اَج ُهوا
َ وم
ً ُاَو ََْلَ َهاَاْنْ َسا ُفَإنّ َُ َكا َفَظَل
َ مْػ َه
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat
kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya
enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh.”(Q.S.
Al-Ah}za>b; (33): 72)
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Dalam konteks ayat ini, Ibnu „A<syu>r cenderung memahami
kata amanah pada ayat ini dalam arti hakiki yaitu apa yang
diserahkan kepada seorang untuk dipelihara dan yang seharusnya
untuk ditunaikan sebaik mungkin, serta untuk menghindari segala
bentuk penganiayan, baik hal itu dalam dilakukan secara sengaja
maupun dalam keadaan lupa. Yang sengaja menyia-nyiakan itulah
yang ditunjuk oleh ayat di atas dengan kata z}alu>ma>n, sedangkan
yang lengah dan lupa itulah yang dimaksud dengan kata jahu>lan.
Menurut T}aba>t}aba>’I,

menyatakan bahwa apapun

yang

dimaksud dengan amanat, maka di dalamnya mengandung sesuatu
yang dititipkan kepada orang lain untuk dipelihara oleh orang yang
dititipi dan kemudian titipan tersebut harus dikembalikan kepada
pemiliknya. Ini berarti ada sesuatu yang dititipkan Allah kepada
manusia dan harus dikembalikan kepada-Nya. Beberapa ulama
dalam komentarnya terhadap ayat tersebut, berusaha menjawab
pertanyaan yang menyatakan; Mengapa Allah Yang Maha Kuasa
lagi Bijaksana lagi Maha Mengetahui itu membebankan kepada
manusia beban yang berat dan penting yang justru menuai penolakan
dari makhluk-makhluk seperti langit, bumi padahal Allah telah
mengetahui bahwa manusia adalah makhluk lemah, dan manusia
menerima amanat itu karena kezaliman dan kebodohannya,
keangkuhan

serta

penerimaan tersebut.

kelengahannya

menyambut

dampak

dari

112

T{aba>t}aba>’I menjelaskan bahwa kezaliman dan kebodohan
walaupun keduanya merupakan sesuatu yang buruk dan mengundang
kecaman terhadap pelakunya, tetapi keduanya itu juga merupakan
sebab yang menjadikan seseorang dapat memikul amanat (beban
Ilahiyah) itu, karena sifat kezaliman dan kebodohan, hanya dapat

disandang oleh siapa yang dapat menyandang sifat adil dan ilmu.
Gunung misalnya tidak dapat dinamai zalim atau bodoh, demikian
juga langit. Amanah yang dimaksud ayat ini yakni wilayah
(illahiyah) atau kesempurnaan sifat („ubudiyyah) hanya dapat

diperoleh dengan pengetahuan Allah serta amal saleh yang
merupakan keadilan. Sedangkan berpotensi menyandang kedua hal
tersebut adalah manusia. Yaitu menurut tabiatnya manusia adalah

z}alu>man jahu>lan.99
Proses perubahan kata z}ulm ke dalam empat bentuk di atas
beberapa bentuk (i‟rab) sangat menentukan terhadap hasil penafsiran
tehadap konsep z}ulm di dalam al-Qur‟an. Term z}ulm dalam alQur‟an yang berbentuk fi’il ma>di} menunjuk pada makna perbuatatan
melanggar. Dari beberapa bentuk tersebut penulis bagi ke dalam
dalam bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Term z}ulm
dalam al-Qur‟an yang berbentuk fi’il ma>di} bentuk orang pertama
menunjukkan perbuatan aniaya (Q.S. Al-A’ra>f; (7): 23). Sedangkan
dalam bentuk orang ketiga (Q.S. Al-A’ra>f; (7): 160) menunjukkan
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makna kezaliman terhadap diri sendiri. Bentuk fiil madi dari term ini
digunakan menceritakan berbagai kejadian yang telah terjadi pada
masa lampau, misalnya mengenai kisah-kisah nabi terdahulu.
Term z}ulm

yang diungkapkan dalam fi’il mud}a>ri’

memiliki

beragam peristiwa yang tidak selalu menunjuk kepada kejadian yang
sedang atau akan terjadi sebagaimana kaidah umum yang berlaku.
Kadangkala deskripsi dalam al-Qur‟an menggambarkan setting peristiwa
yang sudah berlalu tetapi disajikan dengan menggunakan fi’il mud}a>ri’
.100 Term z}ulm dalam al-Qu‟ran yang berbentuk fi’il mud}a>ri’ menunjuk
pada makna perbuatan

bentuk pertama, menunjukkan perbuatan

menghalangi orang dalam beribadah (Q.S. Al-Baqarah; (2): 114) dalam
bentuk orang kedua menunjukkan pada perbuatan riba (Q.S. Al-Baqarah;
(2): 279). Sedangkan dalam bentuk ketiga bermakna kezaliman terhadap
diri sendiri (Q.S. An-Nisa>; (4): 40).
Dalam isim mas}dar

yaitu termasuk dalam kategori isim (kata

benda) tetapi tetap mengandung arti kata kerja yang menunjukkan
peristiwa. Perbedaanya dengan kata kerja biasa (fi’il) afalah bahwa
masdar mempunyai kejadian/peristiwa yang dikaitkan dengan salah satu
dari tiga jenis waktu yaitu lampau, kini, dan akan datang. Dengan kata
lain, mas}dar adalah perubahan kata kerja menjadi kata benda abstrak

M. Fajrul Munawwir, Konsep Sabar dalam Al-Qur‟an., 26. Ia mengutip pendapat ini
dari pendapat Rasyid Ridha yang menetapkan satu kaidah dalam Tafsir Al-Manar, yaitu bahwa
penggunaan fiil mudari‟ untuk sesuatu yang telah lalu adalah untuk menggambarkan keadaan dari
peristiwa itu tanpa memandangnya dari segi waktu.
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setelah dihilangkan unsur waktunya.101 Term z}ulm bentuk ketiga
menunjukkan pada makna yaitu larangan membunuh secara zalim (Q.S.
Al-Isra>; (17): 33). Sedangkan dalam isim majru>r, kata z}ulm bentuk ketiga
bermakna mencampuradukkan keimanan dan kezaliman (Q.S. Al-An’a>m;
(6): 82).
Term z}ulm dalam isim fa>’il pada hakikatnya mengandung tiga
peristiwa sekaligus, yaitu adanya peristiwa, terjadinya peristiwa,
terjadinya peristiwa yang diungkapkan dengan isim fa>’il mengandung
ungkapan yang lebih lengkap dibanding jika diungkapkan dalam bentuk
yang lain. Terdapat satu kaidah tafsir yang mengatakan bahwa kata benda
dalam bentuk isim fail menunjuk kepada sesuatu yang bersiaft tetap dan
permanen, meskipun kaidah ini belum dapat diterapkan kepada semua
peristiwa yang ditunjukkan dengan menggunakan isim fa>’il.102 Term

z}ulm dalam al-Qur‟an dalam isim fa>’il secara umum menunjuk pada
beberapa jenis subjek, yaitu dalam bentuk orang ketiga bermakna
perbuatan maksiat seperti mengingkari ayat-ayat Allah, melakukan
kejahatan dan dosa (Q.S. Al-Jumu’ah; (62): 7). Kata z}ulm dalam Isim

majhu>l bentuk ketiga menunjukkan perbuatan zalim dengan menolak
kehadiran al-Qur‟an (Q.S. Ash-Shu>ra>; (26): 227). Dalam isim tafdil kata

z}ulm bentuk ketiga orang zalim tidak mendapatkan petunjuk karena
mengambil jalan yang salah (Q.S. Al-Baqarah; (2): 20). Kata z}ulm dalam
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isim h{al> menunjukkan kezaliman manusia dalam menerima amanat (Q.S.
Al-Ah}za>b; (33): 72).
Dari analisa bentuk z}ulm penyebutan kata z}ulm dalam bentuk
ketiga (jama‟) lebih banyak. Ini mengindikasikan bahwa kezaliman
dalam konteks sosial lebih banyak dan lebih berpotensi dalam kehidupan.
Dari analisa ayat-ayat di atas, tidak ditemukan z}ulm dalam bentuk fi’il

amr. Karena Allah tidak pernah memerintahkan hamba-Nya untuk
melakukan perbuatan zalim dengan segala bentuk dan macamnya.
Sedangkan dilihat dari asba>b nuzu>lnya ayat tentang z}ulm yang di
Makkah yaitu dalam konteks mayoritas penduduk Mekah ketika itu
belum beriman (kafir ) dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad
SAW. Sedangkan ayat tentang z}ulm yang diturunkan di Madinah yaitu
dalam konteks masyarakat yang mayoritas penduduk Madinah sudah
beriman.

