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KAIDAH BESAR DALAM 

PENAFSIRAN AL-QUR’AN 
 

 

Allah q memerintahkan kepada kita untuk 

memahami dan mentadabburi Al-Qur’an. Allah q 

berfirman; 

 

��ُ�وْ ِכَ�אٌب �َْ�َ�ْ�َ�אُه ِ�َ�ْ�َכ ُ�َ
אَرٌכ ّ�ِ  ��َ$כ�َ� �ُوُ�# א !َ אِ�ِ� َوِ�َ��َ َ�
  .אْ%َْ�َ
אِب 

 

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu 

penuh dengan keberkahan supaya mereka 

memperhatikan ayat-ayat-Nya dan agar mendapat 

pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.”
1
 

 

Di antara keilmuan pokok untuk memahami Al-

Qur’an adalah tafsir Al-Qur’an. Dalam menafsirkan Al-

Qur’an ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan agar 

tafsiran tersebut tidak menyimpang. Syaikh 

‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5,, seorang ulama’ 

yang dilahirkan pada tanggal 12 Al-Muharram 1307 H di 

‘Unaizah provinsi Al-Qashim Saudi Arabia merupakan 

salah satu ulama’ yang telah membuat karya tulis tentang 

kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur’an.  

 

                                                 
1
 QS. Shad : 29. 
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Syaikh As-Sa’di 5 telah belajar kepada beberapa 

orang masyayikh, di antaranya adalah; Syaikh 

Muhammad bin Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Al-Mani’ dan 

Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi. Beliau juga 

banyak mentelaah kitab-kitab mu’tabar terutama kitab-

kitab karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu 

Qayyim Al-Jauziyah n. Tidak sedikit murid-murid 

yang menuntut ilmu dari Syaikh As-Sa’di 5, di 

antaranya adalah; Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‘Utsaimin dan Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin 

Shalih Al-Bassam n.  

 

Karya tulis yang dihasilkan oleh Syaikh As-Sa’di 

5 lebih dari 30 judul dalam berbagai disiplin ilmu, di 

antara adalah; Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, Bahjah Qulubil Abrar, Ad-Dala’ilul 

Qur’aniyah dan Al-Qawa’idul Hisan Al-Muta’allaqah bi 

Tafsiril Qur’an. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-

Sa’di 5 wafat pada malam Kamis tanggal 23 Jumadal 

Akhir 1376 H, bertepatan dengan 1955 M di tempat 

kelahirannya dalam usia 69 tahun. Jenazahnya 

dimakamkan di Asy-Syahwaniyah, sebuah pemakaman di 

kota ‘Unaizah. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 Di dalam kitab Al-Qawa’idul Hisan Al-

Muta’allaqah bi Tafsiril Qur’an pada cetakan ketiga di 

kota Dammam yang ditebitkan oleh Dar Ibnul Jauzi pada 

tahun 1436 H terdapat 71 kaidah dalam menafsirkan Al-

Qur’an. Buku ini merupakan ringkasan dari kitab 

tersebut. Di dalam buku ini hanya membahas 6 kaidah 

pokok yang merupakan kaidah besar dalam penafsiran 

Al-Qur’an. Penjelasan dari 6 kaidah tersebut disajikan 

dengan ringkas agar memudahkan pada pembaca untuk 

memahaminya. Berikut ini adalah 6 kaidah besar beserta 

penjelasannya yang merupakan ringkasan dari kitab Al-

Qawa’idul Hisan Al-Muta’allaqah bi Tafsiril Qur’an. 
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KAIDAH PERTAMA 
 

 

 אَْ�ِ�ْ�َ�ُة ِ�ُ�ُ�ْ�ِم אْ	َْ�َ�אِظ َ� ِ�ُ�ُ�ْ�ِص אْ	َْ�َ�אِب 

 

Pelajaran (diambil) dengan umumnya lafazh-lafazh 

bukan dengan khususnya sebab-sebab
2
 

 

Jika satu ayat menggunakan redaksi yang bersifat 

umum, maka diterapkan sesuai dengan keumuman 

redaksi tersebut, meskipun ayat itu turun berkenaan 

dengan peristiwa tertentu. Misalnya firman Allah q; 

 

 א َ�5ُ�َ�َْ+אא 2َْ34َِ/#1ُْ َ, א0َْ�َ�ُ/#ْ ِ.َ-َ�אِن ِ�َ, אْ�ُ+ْ*ِ�ِ��ْ (َوِ�ْن 'َ 

 

“Jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman 

berperang, maka damaikanlah keduanya.”
3
 

 

Ayat ini turun berkenaan dengan kisah pertikaian 

antara kaum Anshar dengan pengikut ‘Abdullah bin 

Ubay. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik 

y, ia berkata; 

 

                                                 
2
 Kaidah ke-2 dari kitab Al-Qawa’idul Hisan. 

3
 QS. Al-Hujurat : 9. 
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 ِ0 ْ� 6َ  ِ� ��/ ِ
 ِ7ّ  2َ �/ ُ 
ْ :َ  َ= �ْ �َ �َ  #ْ �َ  >َ /� َ; وَ  �ِ �ْ /َ :َ  9 א�8 َ��ْ  א�8ِ   َ, 
 ُ� َ� A َ/ Bََ א�ْ א وَ אرً +َ Cَ  ِD כِ رَ وَ  �ِ �ْ �َ �ِ  A َ/ Bََ א�ْ 4َ  :אَل 7ّ  َ0ٍ 

ْ َ;  ٌض رْ �َ  G 7َِ وَ  نَ #ْ +ُ /ِ Fْ +ُ א�ْ  َI ٌJ  َ4 َ/ �+ َ� َ א�א���  אهُ  ِ
 K7  2َ �/ 9

 ُ  ,ُ �ْ �َ  7ْ א�ِ !ذَ  �ْ Lَ �َ  א�8ِ #َ 4َ  7ْ �ِّ :َ  َכ �ْ �َ �ِ  :אَل 0َ  >َ /� َ; وَ  �ِ �ْ /َ :َ  א�8
 ِD َ+ ِ4َ  :אَل 0َ  כَ אر َL رَ  אَل ُN 6ٌ  ِ� َ,  َ%ْא ْ� Oَ ِאرُ +َ 1ِ �َ  א�8ِ وَ  :אر 
ُ /� 2َ  א�8ِ  لِ #ْ ;ُ رَ   َכ �ْ א �ِ 1ً  ْ رِ  Cُ �َ 'ْ �َ  >َ /� َ; وَ  �ِ �ْ /َ :َ  9 א�8

ْ P Qِ Cَ  ِ� َRَ 4َ  :אَل 0َ  ِ� P Qِ Cََ 4َ  :אَل 0َ  �ِ �ِ #ْ N 6ٌ  ِ� ْ,  َ0ُ رَ  א�8ِ  
� א1َ 2ْ א �َ +َ 5ُ �ْ �ِ  �ٍ אDِ وَ  6ِّ כُ �ِ ُ ُ��َ  אنَ כَ 4َ : אَل 0َ   ْ� َ� ُ5 ْ<  Tَ ْ� ٌب 
 ِ�
َ 4َ  אَل 0َ  אلِ Rَ א��ِّ �ِ وَ  ْي �ِ  ْ אْ%َ �ِ وَ  �ِ  ْ �ِ Uَ א�ْ  َ/ َP َ� َ� א �َ 5َ �� א َ� َ� =ْ 
א #ْ 1ُ /ِ 2ْ 3َ א 4َ #ْ /ُ �َ �َ א0ْ  ,َ �ْ �ِ �ِ *ْ +ُ א�ْ  ,َ �ِ  אنِ �َ -َ .ِ ('َ  نْ �ِ وَ { >ْ 5ِ �ْ 4ِ 
 َ� .}א+َ 5ُ �َ �ْ 

 

“Dikatakan kepada Nabi a, “Seandainya engkau (wahai 

Rasulullah a) mendatangi ‘Abdullah bin Ubay?” Maka 

Nabi a berangkat menemuinya dengan mengendarai 

keledai. Kaum muslimin juga berangkat (menemani 

beliau dengan berjalan kaki) melalui tanah yang 

bersemak. Ketika Nabi a telah sampai (di tempat), 

‘Abdullah bin Ubay mengatakan, “Menjauhlah engkau 
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dariku. Demi Allah, sungguh aku telah terganggu 

(dengan) bau tidak sedap (dari) keledaimu.” Lalu seorang 

laki-laki Anshar berkata, “Demi Allah, sungguh keledai 

Rasulullah a lebih harum baunya daripada engkau.” 

Maka seorang laki-laki pengikut ‘Abdullah (bin Ubay 

akhirnya) marah. Kemudian setiap orang dari kedua 

belah pihak marah, hingga terjadi pemukulan dengan 

pelepah kurma, dengan tangan dan dengan sandal. Telah 

sampai kepada kami berita bahwa telah turun (ayat) 

berkenaan (dengan) mereka, ”Jika ada dua golongan 

dari orang-orang yang beriman berperang, maka 

damaikanlah keduanya.
4
”

5
 

 

Meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan 

pertikaian antara kaum Anshar dengan pengikut 

‘Abdullah bin Ubay, namun redaksi ayat tersebut berlaku 

umum. Jika di kalangan orang-orang yang beriman ada 

yang bertikai, maka diperintahkan untuk 

mendamaikannya. Bahkan seorang yang berdusta untuk 

mendamaikan dua orang yang sedang bertikai tidak 

dianggap dusta yang berdosa. Diriwayatkan dari Humaid 

bin ‘Abdurrahman, dari ibunya (Ummu Kultsum binti 

‘Uqbah) i, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 

 

 

                                                 
4
 QS. Al-Hujurat : 9. 

5
 HR. Bukhari Juz 2 : 2545 dan Muslim Juz 3 : 1799, lafazh ini 

miliknya. 
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�َ +� �َ  ,ْ �َ  ْب $ِ כْ  َ  >ْ �َ  9 ْ� َ,  ْYא َ� ْ� ِ,  ِ� ُ� Oْ ِ/ َZ 

 

“Bukan (dianggap sebagai) dusta seorang yang 

membujuk di antara dua orang (yang bertikai) untuk 

mendamaikan (keduanya).”
6
 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

ِ-�ْ َوْ 6ٌ ِ�ّ  ِ-ّAَ+ُ/ْ َ,.  ْ $ِא َ:َ/9 א���אِس אْכَ�אُ�#ْ َ, ِ�َذא א��
 ْ#4ُ#ْ�َFْ َ ََْو َوَزُ�#ْ َوِ�َذא َכאُ�#ْ  .ن� <ْGُ ُْ�وFِIْ ُ <ْGُ َن. 

 

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 

(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran 

dari orang lain mereka meminta dipenuhi. Apabila 

mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), 

mereka mengurangi.”
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 HR. Abu Dawud : 4920. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 5203. 
7
 QS. Al-Muthaffifin : 1 - 3. 
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Sebab turunnya Surat Al-Muthaffifin adalah ketika 

Rasulullah a melihat kecurangan dalam masalah takaran 

yang dilakukan oleh penduduk Madinah saat itu. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, ia 

berkata; 

 


ِ א���  مَ �ِ א 0َ +� �َ  K7  2َ �/ ُ �ِ +َ א�ْ  >َ /� َ; وَ  �ِ �ْ /َ :َ  9 א�8 ْ  َ� َJ  َא �ِ #ْ א�ُ כ ْ, 
 َ� ْ̂ َ
ُ  َل �َ �َ 3ْ  4َ ً̀ �ْ כَ  אِس א���  ِ_   6ٌ  ْ وَ  N �6َ وَ  �� :َ  א�8
 ِ�ّ ْ/ ُ+ َA ِّ- ِ- ْ� َ,  َ4 َ3 ْD Fَ ُ� ْ6َ �ْ כَ #א א�  َ� ْR َ� .َכ �ِ ذَ  

 

”Ketika Nabi a tiba di Madinah, penduduk Madinah 

waktu itu merupakan orang yang paling buruk dalam 

masalah takaran. Maka Allah r menurunkan (ayat), 

”Wailul lil muthaffifin.”
8
 Setelah itu mereka 

memperbaiki takaran (mereka).”
9
 

 

Meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan 

kecurangan dalam masalah takaran yang dilakukan oleh 

penduduk Madinah, namun redaksi ayat tersebut berlaku 

umum. Kecurangan dalam masalah takaran yang 

dilakukan oleh siapa pun masuk dalam ancaman ayat ini. 

 

 

 

                                                 
8
 QS. Al-Muthaffifin. 

9
 HR. Ibnu Majah : 2223 dan Baihaqi Juz 6 : 10948, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 1760. 
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KAIDAH KEDUA 
 

 

،�ِ�ْ���ْ�ِ�،  َِو א���ِכَ�ُة ِ#ْ� ِ�َ"אِق א��  ِ)َذא َوَ&َ�ِ% א�
�אمِ َ�ْ)ِ�ْ ْ�ِط،  َِو אْ�ِ � َد��ْ% َ.َ-, אْ�ُ�ُ�ْ�مِ  ، َِو א�+

 

Apabila (lafazh) Nakirah terdapat pada konteks 

kalimat penafian, larangan, syarat atau pertanyaan, 

(maka) menunjukkan pada keumuman
10

 

 

Contoh dari kaidah ini dalam Al-Qur’an sangat 

banyak. Misalnya firman Allah q; 

 

َ َو bَ�aُِْ�ُכ#ْ  �وא א�8ُ
� cً�ْdَאَوאْ:ُِ� א ِ

 

“Sembahlah Allah (q) dan janganlah kalian 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.”
11

 

 

Juga firman Allah q; 

 

 َ̀ 4َ ْ#/ُRَUْ�َ  ْ#+ُ/َRْ�َ <ْ�ُ�َْאًدא َو��َ�َْ� ِ  .نَ א �8ِ

 

“Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi 

Allah (q), sedangkan kalian mengetahui.”
12

 

                                                 
10

 Kaidah ke-4 dari kitab Al-Qawa’idul Hisan. 
11

 QS. An-Nisa’ : 36. 
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Ayat-ayat ini melarang kita mempersekutukan 

Allah q dengan apapun, baik dalam hati, perkataan 

maupun perbuatan, baik syirik yang besar, yang kecil, 

yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.
13

 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

� fَْ�ُ�هُ َ�א َ�ُכْ> �ِّ ٍ�َ�ِ ,ْ 

 

“Sekali-kali tidak ada sesembahan bagi kalian selain 

Dia.”
14

 

 

Ayat ini menafikan semua sesembahan selain Allah 

q. 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

 .جٍ َوَ�א 5َ�َא ِ�ْ, 4ُُ�وْ  َوَز ���אGَא

 

“Kami menghiasinya, serta pada (langit tersebut) tidak 

terdapat retak sedikit pun?”
15

 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun 

bagian dari langit yang retak, apalagi lubang. 

 

                                                                                              
12

 QS. Al-Baqarah : 22. 
13

 Al-Qawa’idul Hisan, 20. 
14

 QS. Al-A’raf : 59. 
15

 QS. Qaf : 6. 
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Misal yang lain, firman Allah q; 

 

 Jٍ+َRْ 4َِ+َ, א�8ِ ْ, ِ�ّ َوَ�א ِ�ُכْ> �ِّ 

 

“Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka (itu 

datangnya) dari Allah (q).”
16

 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa semua kenikmatan 

yang kita didapatkan, baik berupa kesehatan, 

keselamatan, kesenangan dan yang lainnya, semuanya 

merupakan karunia dari Allah q. 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

ٍة و�  �#0ُ ,ْ�ِ � .bَ َ�א�2ٍِ 4ََ+א َ�ُ

 

“Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia suatu 

kekuatan pun dan tidak (pula) penolong.”
17

 

 

Juga firman Allah q; 

 

 ّ�ِ iٌ-ْ�َ ُכ/ِ+ْ�َ bَ אَ ْ#َمcً�ْdَ iٍ-ْ�َ 

 

”(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak mampu menolong 

orang lain sedikit pun.”
18

 

                                                 
16

 QS. An-Nahl : 53. 
17

 QS. Ath-Thariq : 10. 
18

 QS. Al-Infithar : 19. 
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Ayat ini mencakup semua nafs (orang), baik itu 

kekasih, kerabat dekat atau orang lain. Pada Hari Kiamat 

mereka semua tidak mampu menolong dan memberikan 

manfaat kepada orang lain sedikit pun.
19

 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

 ْ�4ِ jُ+َFْ�َ bَ ًJ�َfِbَ 5َא. 

 

”Tidak engkau dengar di dalamnya perkataan yang tidak 

berguna.”
20

 

 

Ayat ini menafikan semua perkataan yang tidak 

berguna di Surga. Sehingga perkataan para penghuni 

Surga adalah perkataan yang baik dan bermanfaat yang 

mengandung dzikir kepada Allah q disertai adab yang 

baik dalam bergaul, yang menjadikan hati senang dan 

menjadikan dada lapang.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Al-Qawa’idul Hisan, 20. 
20

 QS. Al-Ghasyiyah : 11. 
21

 Taisirul Karimir Rahman, 922. 
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KAIDAH KETIGA 
 

 

� 45ِ �ْ 3ُ א�ْ  א1َ2َْאُت " ُ6  � ّ=ِ כُ  ُ= �ْ >َ  ُ; :ِ 1َ  אدُ 9َ א א�(� 8َ �ُ א8ِ 7َ  ْ� (ِ א�
�ْ Bِ  عٍ �ْ 4َ  َ� אمَ 3َ �َ א�ْ  ُ; אِ� �َ 1ُ وَ  Fُ "ْ -ِ א D Eَ ;ِ  َB َ1َ �ِ  אلٍ , >َ -َ א .َ 

 

Ayat-ayat Al-Qur’an yang zhahirnya tampak 

bertentangan, (maka) ayat-ayat tersebut 

wajib dipahami pada konteks yang sesuai 

dengan kedudukan(nya)
22

 

 

Semua ayat-ayat di dalam Al-Qur’an tidak ada 

yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

��ُ�وْ �َ�َ َ َ̀ 4ََ� ِ َن אLُ�ْْ�!َن َوَ�ْ# َכאَن ِ�ْ, ِ:ْ�ِ� fَْ�ِ� א�8
�وْ ُNَ#َ�َ ْ�4ِ א ْ�kِ4ًא َכ َ̀ �ِ ْ̂  .ً�אِ� א

 

“Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an? 

Seandainya Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah (q), 

niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya 

pertentangan yang banyak.”
23

 

 

                                                 
22

 Kaidah ke-12 dari kitab Al-Qawa’idul Hisan. 
23

 QS. An-Nisa’ : 82. 
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Jika ada ayat yang terkesan bertentangan dengan 

ayat yang lainnya, maka ayat tersebut harus dipahami 

sesuai dengan kedudukannya. Misalnya firman Allah q; 

 

 �b $ٍcِ�َ#ْ�َ4َ و� iٌ�ْ�ِ �ِ
 .ن3Fُْ   َN bَ) lَُل َ:ْ, َذْ�ِ

 

“Pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang 

dosanya.”
24

 

 

Sedangkan disebutkan dalam ayat yang lain; 

 

�وْ َو�0ِْ ُ
ُRْ�َ <ْ�ُ�ْنَ 6َ 5ُ�َْ> �َْ َ, َ�א ُכ. 

 

“Ditanyakan kepada mereka, “Dimanakah (berhala-

berhala) yang dahulu selalu kalian sembah.”
25

 

 

Disebutkan pula dalam ayat yang lain; 

 


ُ�ُ> אْ�ُ+�ْ  !ُل َ�אذَ Lُ�َ4َ <ْ5ِ#ْ َوَ ْ#َم  َُ�אِد ْ ْNََ� ْ�/ِ;َ َ,. 

 

“(Ingatlah) hari (ketika) Allah (q) menyeru mereka, 

seraya bertanya, “Apakah jawaban kalian (terhadap 

seruan dakwah) para Rasul?”
26

 

 

                                                 
24

 QS. Ar-Rahman : 39. 
25

 QS. Asy-Syu’ara : 92. 
26

 QS. Al-Qashash : 65. 
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Pada ayat yang pertama menyebutkan bahwa dosa 

manusia dan jin tidak ditanyakan. Namun pada dua ayat 

berikutnya mereka ditanya tentang dosa kesyirikan yang 

pernah mereka lakukan dan ditanya pula tentang 

tanggapan mereka terhadap seruan dakwah para Rasul. 

Pertanyaan yang dinafikan adalah pertanyaan untuk 

mengetahui dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia 

dan jin. Allah q tidak memerlukan hal itu, karena 

pengetahuan Allah q sangat sempurna meliputi seluruh 

urusan mereka, baik yang lahir maupun yang batin, baik 

yang terang maupun yang samar.
27

 Pada Hari Kiamat 

telah dijadikan tanda-tanda yang dengan tanda-tanda 

tersebut mereka dapat dikenali; apakah sebagai pelaku 

kebaikan ataukah sebagai pelaku keburukan.
28

 Sedangkan 

pertanyaan yang ditetapkan adalah berkenaan dengan 

perbuatan yang telah mereka lakukan. Hal juga 

menunjukkan bahwa Allah q menghukum sesuai dengan 

keadilan dan kebijaksanaan-Nya.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Al-Qawa’idul Hisan, 36. 
28

 Taisirul Karimir Rahman, 831. 
29

 Al-Qawa’idul Hisan, 36. 
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Misal yang lain, firman Allah q; 

 

 ْ�Rِ4ِא �aא� Jُ:َא-َdَ <ْ5ُRُ-َ�ْ�َ 4ََ+א َ,.  
 

”Tidak bermanfaat lagi bagi mereka syafa’at dari orang-

orang yang memberikan syafa’at.”
30

 

 

Sedangkan disebutkan dalam ayat yang lain; 

 

 ِ��mِْذِ�ِ �b�ِ ُه�َ�ْ:ِ jُ-َaْ َ َذא א��ِ$ْي ,ْ�َ 

 

“Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah 

(q) tanpa izin-Nya.”
31

 

 

Ayat yang pertama menafikan adanya syafa’at, 

sedangkan ayat yang kedua menetapkan adanya syafa’at. 

Syafa’at yang dinafikan adalah syafa’at yang tidak 

mendapat izin dari Allah q dan diberikan kepada orang 

yang tidak diridhai oleh Allah q. Sedangkan syafa’at 

yang ditetapkan adalah syafa’at yang diizinkan oleh 

Allah q dan diberikan kepada orang-orang yang 

diridhai-Nya, setelah mendapatkan izin dari Allah q.
32

 

 

 

 

 

                                                 
30

 QS. Al-Muddatstsir : 48. 
31

 QS. Al-Baqarah : 255. 
32

 Al-Qawa’idul Hisan, 37. 
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KAIDAH KEEMPAT 
 

 

 َ� ْ� Gُ  َ	ْ1ْ �ِ כَ א�ْ  5نِ �ْ 3ُ � א�ْ #ِ  ةِ دَ אرِ �َ א�ْ  אءِ �َ ْ� א ِK  
  ،Lُ �َ  ِ; אِ� �َ �ُ א�ْ  אمِ �َ , א�ْ �َ �ْ �َ , א�ْ -َ .َ  ل� دَ  دَ �ِ #ْ א  ُ ذَ )ِ 

�َ �ْ �َ א�ْ  Gِ �ْ , �َ -َ .َ  ل� دَ  هِ �ِ "ْ B َM  َNَ  نَ �ِ &ُ א ذَ )ِ وَ ،,  
 Lِ "ْ א&ِ , �َ -َ .َ  B َ� ُLَ  نَ �ِ א &ُ Bَ  ل� دَ وَ 

 

Sebagian kata-kata yang terdapat di dalam 

Al-Qur’anul Karim jika disebutkan secara 

menyendiri, (maka) menunjukkan makna umum 

yang sesuai dengannya. Namun jika disebutkan 

beserta selainnya, (maka) menunjukkan sebagian 

makna dan kata lain yang disebutkan bersama 

kata tersebut menunjukkan (makna) yang lainnya
33

 

 

Misalnya kata “iman” dan “amal shalih.” Jika kata 

“iman” disebutkan sendirian, maka “iman” mencakup 

semua keyakinan dan syari’at dalam agama, baik secara 

lahir maupun batin. Namun jika kata “iman” 

digabungkan dengan kata “amal shalih,” seperti dalam 

firman Allah q; 

 

 

                                                 
33

 Kaidah ke-17 dari kitab Al-Qawa’idul Hisan. 
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א1َ�ِאِت َ, !َ�ُ�#ْ ِ�ن� א��ِ$ ْ  �Oא َوَ:ِ+ُ/#א א� 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal 

shalih.”
34

 

 

Maka ”iman” bermakna pembenaran dan keyakinan 

dalam hati. Sedangkan ”amal shalih” bermakna syari’at 

yang bersifat ucapan maupun perbuatan.
35

 

 

Demikian juga dengan kata “al-birr” dan “taqwa.” 

Jika kata “birr” disebutkan sendirian, maka “al-birr” 

berarti melakukan perintah Allah q dan menjauhi 

larangan Allah q, sebagaimana arti kata “taqwa.” 

Namun jika kata “al-birr” digabungkan dengan kata 

“taqwa,” seperti dalam firman Allah q; 

 

Yِْ> َوَ bَ�Rَאَوُ�#ْ  א َ:َ/9 אْ�ِ
ّ�ِ َوא���Lَْ#ىَوَ�Rَאَوُ�#ْ  ِpْא َ:َ/9 א
�َوאنِ ْRُ�َْوא 

 

”Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan 

ketaqwaan dan janganlah kalian saling tolong-menolong 

dalam dosa dan permusuhan.”
36

 

 

                                                 
34

 QS. Al-Baqarah : 277. 
35

 Al-Qawa’idul Hisan, 45. 
36

 QS. Al-Ma’idah : 2. 
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Maka ”al-birr” bermakna sesuatu yang dicintai dan 

diridhai oleh Allah q, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan. Sedangkan ”taqwa” bermakna meninggalkan 

seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah q.
37

 

 

Demikan pula kata ”itsm” dan ”’udwan” pada ayat 

di atas. Jika kata “itsm” disebutkan sendirian, maka 

“itsm” mencakup semua dosa, baik yang terjadi antara 

hamba dengan Allah q maupun dosa yang terjadi antar 

sesama hamba. Namun jika kedua kata tersebut 

digabungkan, maka ”itsm” bermakna kemaksiatan yang 

terjadi antara hamba dengan Allah q sedangkan 

”’udwan” bermakna kemaksiatan antar sesama hamba 

yang menyangkut masalah darah, harta dan kehormatan 

mereka.
38

 

 

Misal yang lain, adalah kata “ibadah” dengan 

“tawakkal.” Jika kata “ibadah” disebutkan sendirian, 

maka “ibadah” mencakup semua yang dicintai dan 

diridhai oleh Allah q, baik lahir maupun batin termasuk 

di dalamnya adalah tawakkal. Namun jika kata “ibadah” 

digabungkan dengan kata “tawakkal,” seperti dalam 

firman Allah q; 

 

 ِ��ُه َوَ�َ#כ�6ْ َ:َ/ْ�ْ
 4َאْ:ُ

 

”Sembahlah Dia dan bertawakkallah kepada-Nya.”
39

 

                                                 
37

 Al-Qawa’idul Hisan, 46. 
38

 Al-Qawa’idul Hisan, 46. 
39

 QS. Hud : 123. 
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Maka ”ibadah” bermakna semua bentuk perintah, baik 

lahir maupun batin. Sedangkan ”tawakkal” bermakna 

ketergantungan hati kepada Allah q dalam meraih 

manfaat dan menghindarkan diri dari mudharat, dengan 

keyakinan yang sempurna bahwa Allah q yang akan 

membantu untuk mewujudkannya.
40

 

 

Demikian pula kata “fakir” dan “miskin.” Jika 

salah satu dari keduanya disebutkan sendirian, maka 

mengandung arti kedua-duanya. Namun jika kedua kata 

tersebut digabungkan, seperti dalam firman Allah q; 

 

�0َאُت ِ�ْ/ُ-Lََ�אِء َوאْ�َ+Fَאِכ�ْ َ �Oא א�+َ���ِ ِ, 

 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-

orang fakir, dan orang-orang miskin.”
41

 

 

Maka ”fakir” adalah orang yang sangat membutuhkan 

yang tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk 

mencukupi kebutuhannya. Sedangkan ”miskin” adalah 

orang yang kebutuhannya di bawah tingkatan fakir.
42

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Al-Qawa’idul Hisan, 46. 
41

 QS. At-Taubah : 60. 
42

 Al-Qawa’idul Hisan, 46. 
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KAIDAH KELIMA 
 

 

�, Sُ1َلKُ)ْQَ =َ.َ R א1َ2ْאِت P�َِْ�َ�אِء َEْDُ�ْא ِ �Tא  
  ُL�َ ُכْ�َرUْ�ُ�ْא KَْכDُ�ْא ��Fَ   َن-�َVَ  ِK1ْ�ِאْ�َכ Kِ�ْ  Uَ�ِِ�َכ אْ�ِ

 

Menutup ayat-ayat dengan Asmaul Husna 

menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan pada 

ayat itu terkait dengan Nama yang Mulia tersebut
43

 

 

Semua syari’at, perintah dan akhlak bersumber dari 

Asmaul Husna dan berkaitan dengan Asmaul Husna 

tersebut. Kita akan mendapatkan ayat-ayat yang 

berbicara tentang rahmat akan diakhiri dengan sifat 

rahmat. Sedangkan ayat-ayat yang berbicara tentang 

hukuman dan adzab akan diakhiri dengan nama yang 

mengandung pengertian ’izzah (Maha Perkasa), Maha 

Kuasa, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Misalnya 

firman Allah q; 

 


jَ َ;َ+אَوאٍت و� ْ;َ �,Gُא �#Fَ4َ ْ�/ِ:َ 7ٍْءdَ ِ6ُّכ�ِ #َGُ ٌ<. 

 

“Lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu.”
44

 

 

                                                 
43

 Kaidah ke-19 dari kitab Al-Qawa’idul Hisan. 
44

 QS. Al-Baqarah : 29. 
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Allah q menyebutkan cakupan pengetahuan-Nya 

yang sangat luas setelah menyebutkan bahwa Dia telah 

menciptakan langit dan bumi. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan Allah q tentang alam semesta 

adalah pengetahuan yang sempurna.
45

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

 ْ�Aِ�/א� #َGَُو Bَ/َ َ̂  ,ْ�َ <ُ/َRْ َ bََ� ْ�
ِIَ�ْא rُ ُ�.  

 

”Apakah Allah (q) tidak mengetahui apa yang telah 

diciptakan-Nya, sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha 

Mengetahui?”
46

 

 

Penciptaan Allah q dan pengaturan semua 

makhluk-Nya merupakan bukti ilmu dan pengetahuan 

Allah q. Apakah mungkin Dia menciptakan jika Dia 

tidak mengetahui ilmunya?
47

 Tentu hal tersebut tidak 

mungkin. 

 

Misal yang lain, setelah Allah q menjelaskan ketentuan 

pembagian warisan, Allah berfirman q; 

 

 ْ �ِ4َ ِّ� JًQَ ْ�/ِ:َ َכאَن َ ِ ِ�ن� א�8  .ً+אً+א Dَِכ�ْ َ, א�8

“Ini adalah ketetapan dari Allah (q). Sesungguhnya 

Allah (q) Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
48

 

                                                 
45

 Al-Qawa’idul Hisan, 50. 
46

 QS. Al-Mulk : 14. 
47

 Al-Qawa’idul Hisan, 50. 
48

 QS. An-Nisa’ : 11. 
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Maka hal ini menunjukkan bahwa Allah q 

mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para makhluk, 

dan Allah q telah meletakkan sesuatu sesuai dengan 

proporsinya. Oleh karena itu, maka berikanlah harta 

warisan kepada orang-orang yang berhak untuk 

menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah q 

tersebut.
49

 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

9 !دَ  �L/َ�َ4َ אُب � Gَُ# א���#�ُ���ِ �� َכِ/َ+אٍت 4ََ�אَب َ:َ/ْ�ِِِ�ُم ِ�ْ, َرّ
 ْ�Dِ  .>ُ א���

 

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari 

Rabb-nya, maka (Allah q) menerima taubatnya. 

Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang.”
50

 

 

Juga firman Allah q; 

 

JِYَ א��ِ$ ْ  َ̀ �kَوَ:َ/9 א� ْ#-ُ ِ/ّ ُ̂ א 9��Dَ ِ�َذא Tَא0َْ= َ:َ/5ِ�ُْ> َ, 
 ْ#K�sَ5ُْ> َوFُ-ُ�َْ� <ْ5ِ�ْ/َ:َ =ْ0َאTََو =ْ
َDُא َر+َ� !אْ%َْرُض ِ

                                                 
49

 Al-Qawa’idul Hisan, 53. 
50

 QS. Al-Baqarah : 37. 
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 �b َْن� �t�ِ ِ � Yُ>� َ�אَب َ:َ/3Uَ/ْ�َ   ْ#�ُ�َ�ِ <ْ5ِ�َْ ِ�َ, א�8ِ�ْ�َ�ِ ْ#�א ِ�ن� ُ
َ Gَُ# א���  �Dِْ א�8 אُب א��� �# ُ<. 

 

“Terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan 

taubat) mereka,
51

 hingga apabila bumi telah menjadi 

sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas (sedangkan) 

jiwa mereka telah (terasa) sempit, dan mereka telah 

mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) 

Allah (q) melainkan (hanya) kepada-Nya saja. 

Kemudian Allah (q) menerima taubat mereka agar 

mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”
52

 

 

Mengakhiri ayat dengan ”at-tawwab ar-rahim” 

(Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang) setelah 

menyebutkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba 

merupakan korelasi yang sangat sesuai. Ketika Allah q 

menyebutkan bahwa Dia adalah Dzat yang Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang, maka Allah q 

akan menyambut hamba yang bertaubat kepada-Nya. 

Allah q akan memberikan taufiq kepada hamba tersebut 

untuk melakukan sebab-sebab yang menjadikan Allah q 

akan memberikan taubat kepadanya, sehingga Allah q 

akan mengampuni dosanya dan merahmatinya.
53

  

 

                                                 
51

 Yaitu Ka’ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi’ 

o, yang mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. 
52

 QS. At-Taubah : 118. 
53

 Al-Qawa’idul Hisan, 51. 
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Misal yang lain, firman Allah q; 

 

 َ�Nَ ُء א��ِ$ ْ !ِ���َ+א ْ#�َ َوَرُ;#ْ َ, ُ 1َאِرُ � َوَ RَFْْ#َن 74ِ َن א�8ُ�َ
 ْ#/ُ��Lَ ُ אًدא �َْنFَ4َ אْ%َْرِض!  ْ#
ُ�/Oَُ  َْو�!  ْ �ِ َْ� jَ�ALَ�ُ 5ِْ> �َْو

ٍف �َْو  ُْ�َ-ْ#א ِ�َ, אْ%َْرِض َذِ�َכ 5ُ�َْ>  َ̀ ِ̂  ,ْ�ِ <ْ5ُ/ُNَُو�َْر
 ْ�vِ:َ َ�ِة َ:َ$אٌب ِ̂ tْْ�َ�א َو5ُ�َْ> 74ِ א K�ْ�ٌي 74ِ א� ِ̂ ٌ< . �b�ِ

�ُروْ َ, َ�אُ�#ْ א��ِ$ ْ ِLْ�َ 6ِ �َْن
�َن�  !א َ:َ/5ِ�ْْ> 4َאْ:َ/ُ+#ْ א ِ�ْ, 0َْ
 ْ#-ُfَ َ  .>ٌ �Dِْ ٌر ر� א�8

 

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah (q) dan Rasul-Nya dan membuat 

kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau 

disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 

bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 

kediaman mereka). Yang demikian itu (sebagai) suatu 

penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat 

mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Kecuali 

orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum 

kalian dapat menangkap mereka, maka ketahuilah bahwa 

Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
54

 

 

 

 

                                                 
54

 QS. Al-Ma’idah : 33 - 34. 
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Ketika ayat di atas diakhiri dengan menyebutkan 

sifat Allah q “ghafurur rahim” (Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang), maka menunjukkan bahwa jika pelaku 

dosa tersebut bertaubat sebelum tertangkap, maka Allah 

q akan mengampuninya, merahmatinya dan 

menghindarkannya dari hukuman.
55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Al-Qawa’idul Hisan, 52. 
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KAIDAH KEENAM 
 

 

 ُ �Tא Fَ�-.َ ,)َBَ  Lُ�َ-ْ.ِِد8َא�ْXُُو Sَ�ْ�َ ِر�ْBُُ	ِْ�א   
�ُ; َ.َ-ْ"Lِ אْ�َ:Yَאءُ  َن אْ�ُ�َ�אُد Uَ�ِِ�َכ אْ�ِ�ْ-Kَ َכאV�َ)َ1َ ْيUِ� א�

 

Jika Allah q mengaitkan ilmu-Nya dengan 

perkara-perkara setelah terwujudnya (perkara-

perkara tersebut), (maka) yang ilmu yang 

dimaksud adalah yang menimbulkan balasan
56

 

 

Telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan 

ijma’ bahwa Allah q mengetahui segala sesuatu dan 

ilmu-Nya meliputi seluruh alam, baik yang tertinggi 

maupun yang terendah, yang lahir maupun yang batin, 

yang kongkrit maupun yang abstrak, yang lampau 

maupun yang akan datang. Allah q juga mengetahui 

sesuatu yang akan dikerjakan oleh hamba-Nya sebelum 

hamba tersebut mengerjakannya. 

 

Ayat yang menyebutkan bahwa Allah q 

mensyari’atkan dan mentakdirkan sesuatu untuk 

mengetahui sesuatu hal tertentu, maka ilmu Allah q 

yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah yang 

menimbulkan balasan terhadap hamba. Adapun ilmu 

Allah q tentang perbuatan hamba-Nya yang belum 

dilakukan oleh hamba tersebut, maka tidak 

                                                 
56

 Kaidah ke-48 dari kitab Al-Qawa’idul Hisan. 
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berkonsekuensi adanya balasan. Karena perbuatan hamba 

yang akan diberikan balasan adalah perbuatan yang telah 

dilakukan oleh hamba tersebut (bukan yang belum 

dilakukan).
57

 Misalnya firman Allah q; 

 

 ْ �ِGِאUَ+ُ�ْא <َ/َRْ�َ 9��Dَ <ُْכ��#َ/ُ
אِ�ِ� ْ  َ, ِ�ْ�ُכ>ْ َوَ�َ�ْ �Oَوא� َ, 

אَرُכ>ْ َ ْ̂ َ� #َ/ُ
  .َوَ�ْ

 

”Sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian 

hingga Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan 

bersabar di antara kalian, dan Kami juga akan menguji 

keadaan kalian.”
58

 

 

Berkata Imam Al-Qurthubi 5; 

 

 َG َ$ ْא א� ِR ْ/ ُ<  ُG َ#  ْא� ِR ْ/ ُ<  ْي $ِ א��  َ  َL ُj  ِ� ِ�א +َ �� �ِ  �ُ �� ، ِ%َ אءُ �َ Uَ א�ْ  
  ُ َU ِ5ِ  ْ אز ْ<  ِ��ِ bَ  >ْ 5ِ א�ِ +َ :ْ 3َ   ِR ْ/ ِ+ ِ��ِ Lَ א�ْ   ْ  ِ<  َ: َ/ ْ� ِ5 ْ<. 

“Pengetahuan ini adalah pengetahuan (tentang) kejadian 

yang (menjadikan seorang mendapatkan) balasan (pahala 

atau dosa). Karena sesungguhnya (manusia) 

mendapatkan balasan hanyalah dengan amalan-amalan 

mereka, bukan dengan ilmu-Nya yang dahulu atas 

mereka.”
59

 

                                                 
57

 Al-Qawa’idul Hisan, 103. 
58

 QS. Muhammad : 31. 
59

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 16/111. 
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Sehingga yang dimaksud oleh ayat di atas adalah; 

sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji keimanan 

dan kesabaran kalian
60

 –wahai orang-orang yang 

beriman- dengan peperangan melawan musuh hingga 

terlihat apa yang telah Kami ketahui di alam azali tentang 

orang-orang yang berjihad dan bersabar dalam 

memerangi musuh di antara kalian, dan Kami juga akan 

menguji perkataan dan perbuatan kalian sehingga akan 

tampak siapa yang jujur dan siapa yang dusta di antara 

kalian.
61

 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

 ْ �� �4ِْ َو�َْ�َ�ْ�َ�א א1َ�َِْ ْ �ِdَ 3ٌْس�َ �� و� ٌِ <َ/َRْ�َ�ِאِس َو��/�ِ jُ4َِ�א�َ
 �  ,ْ�َ ُ َ 0َِ#يOُ�ْ ْ �ِ:َ lُ�ُه وَ א�8 �אCِ�ْPَ�ْ ِ�ن� א�8ِ � .�ٌ ُرُ;َ/ُ

 

“Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan 

yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya 

Allah (q) mengetahui siapa yang menolong (agama)-

Nya dan para Rasul-Nya padahal Allah (q) tidak 

dilihatnya. Sesungguhnya Allah (q) Maha Kuat lagi 

Maha Perkasa.”
62

 

 

 

 

                                                 
60

 Taisirul Karimir Rahman, 789. 
61

 At-Tafsirul Muyassar, 510. 
62

 QS. Al-Hadid : 25. 
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Allah q telah mengetahui dan telah menentukan 

siapa di antara hamba-Nya yang akan menolong agama-

Nya dan akan menolong para Rasul-Nya. Namun para 

hamba yang telah ditentukan oleh Allah q tersebut baru 

akan mendapatkan pahala setelah mereka benar-benar 

menolong agama Allah q dan menolong para Rasul-Nya 

dengan menggunakan besi yang telah Allah q ciptakan. 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 


َ/Jَ א��7ْ�ِ ْLِ�َْ�א א/ْRَNَ َوَ�א  �b�ِ ُכْ�َ= َ:َ/5َ�ْא �  ,ْ�َ <َ/َRْ�َ�ِ  jُ
ِ��
 ْ#;ُ ْ,  � א��� ْ��ِ َل ِ�+�
َLِ:َ 9/َ:َ Cُ/ِLَ�ْ  ْ�
َ�ًة َوِ�ْن َכאَ�ْ= َ�َכِ

ُ �b�ِ ْ�Qِ�ُ�ِ َ:َ/9 א��ِ$ ْ  ُ َوَ�א َכאَن א�8 �ى א�8َGَ ,َ ْ �ِ jَ <ْאَ�ُכ+َ
�א���אِس َ�َ�ُءوٌف ر� ِ َ  .>ٌ �Dِْ ِ�ن� א�8

 

“Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu 

(sekarang), melainkan agar Kami mengetahui siapa yang 

mengikuti Rasul dan siapa yang menyimpang. Sungguh 

(pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah) terasa 

sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi 

petunjuk oleh Allah (q). Allah (q) tidak akan menyia-

nyiakan iman (shalat) kalian. Sesungguhnya Allah (q) 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 

manusia.”
63
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 QS. Al-Baqarah : 143. 
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Allah q telah mengetahui dan telah menentukan 

siapa di antara hamba-Nya yang akan mengikuti Rasul-

Nya dan siapa pula yang akan menyimpang. Namun para 

hamba yang telah ditentukan oleh Allah q tersebut baru 

akan mendapatkan pahala setelah mereka mengikuti 

Rasulullah a dengan menghadap ke Ka’bah sebagai 

kiblat yang baru. 

 

Demikianlah 6 kaidah besar ringkasan dari kitab 

Al-Qawa’idul Hisan Al-Muta’allaqah bi Tafsiril Qur’an. 

Semoga kita dimudahkan untuk memahaminya dan 

dimudahkan pula dalam memahami Al-Qur’an untuk 

diamalkan dalam kehidupan. 

 

 �ِ
� َوَ:َ/9 אَِ�ِ� َو1ْ2ٍَِ َ�א ُ�1َ+� ِ�ّ
ِ�َ 9/َ:َ ُ َو9�/2َ א�8
 ِR+َNَْ� ْ� َ,،  ََدْ:َ#אَ�א !و �ُ ِ̂ َ� َ,�ْ+ِ/َRَ�َْرّبِ א ِ �8ِ �  .ِن א1َ�ْْ+ُ

 

Semoga shalawat (dan salam) senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para 

Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 

 

***** 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah 

Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi.  

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

4. Al-Qawa’idul Hisan Al-Muta’allaqah bi Tafsiril 

Qur’an, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

5. At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu 

Asy-Syaikh. 

6. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

7. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

8. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

9. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin ‘Amr Al-Azdi As-Sijistani. 

10. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

11. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

‘Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

12. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 


