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MOTTO

                    
1

" !" 

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu (pasti) ada kemudahan
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu (pasti) ada kemudahan
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 2
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

.
1

Surat Alam Nasyrah (94) ayat 5 – 8.
Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah
maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia maka
kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: Apabila telah selesai mengerjakan
shalat berdoalah.
2
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PERSEMBAHAN

Dengan tangan penuh asa menggapai bintang di langit
Teriring hati dan fikir menyatu bertutur tasbih dan tahmid
Kugoreskan tinta yang mengalir dari muara sanubari bertajuk kasih
Demi kupersembahkan kepada orang terkasih
Yang tiada pernah mengharap balas kasih
Beliaulah Ibunda dan Ayahanda tercinta

Teruntuk yang terkasih Vainisya
Terima kasih atas semangat dan keangkuhanmu
"Karena suatu pertemuan pasti ada perpisahan.....
Dan kita tidak tahu kalau akan tersakiti.....
Yang lain saja tidak pernah ungkapkan hati"
Amien... Allah selalu mendengar do'a hamba-hambanya.....
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KATA PENGANTAR
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I. Konsonan Tunggal
Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Keterangan

أ

Alif

………..

tidak dilambangkan

ب

Bā'

B

Be

ت

Tā'

T

Te

ث

Śā'

Ś

es titik atas

ج

Jim

J

Je

ح

Hā'

H
·

ha titik di bawah

خ

Khā'

Kh

ka dan ha

د

Dal

D

De

ذ

Źal

Ź

zet titik di atas

ر

Rā'

R

Er

ز

Zai

Z

Zet

س

Sīn

S

Es

xi

ش

Syīn

Sy

es dan ye

ص

Şād

Ş

es titik di bawah

ض

Dād

d
·

de titik di bawah

ط

Tā'

Ţ

te titik di bawah

ظ

Zā'

Z
·

zet titik di bawah

ع

'Ayn

…‘…

koma terbalik (di atas)

غ

Gayn

G

Ge

ف

Fā'

F

Ef

ق

Qāf

Q

Qi

ك

Kāf

K

Ka

ل

Lām

L

El

م

Mīm

M

Em

ن

Nūn

N

En

و

Waw

W

We

Hā'

H

Ha

ء

Hamzah

…’…

Apostrof

ي

Yā

Y

Ye

xii

II. Konsonan Rangkap Karena Tasydīd itulis Rangkap:

'.P0Q

ditulis

muta‘aqqidīn

>R.;

ditulis

‘iddah

III. Tā' Marbūtah di Akhir Kata.
1. Bila dimatikan, ditulis h:

#$ه

ditulis

hibah

#&'(

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

) I8
ST >UV

ditulis

ni'matullāh

ditulis

zakātul-fit}ri

IV. Vokal Pendek
__َ__ (fathah) ditulis a contoh

7 WX

ditulis d}araba

____(kasrah) ditulis i contoh

$Y

ditulis fahima

__ً__(dammah) ditulis u contoh

QZU

ditulis kutiba

V. Vokal Panjang:
1. Fathah + Alif, ditulis ā (garis di atas)

I%,/[

ditulis

jāhiliyyah

xiii

2. Fathah + Alif Maqşūr, ditulis ā (garis di atas)

J 

ditulis

yas'ā

3. Kasrah + Ya mati, ditulis ī (garis di atas)

.%\

ditulis

majīd

4. Dammah + Wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

] 

furūd}

ditulis

VI. Vokal Rangkap:
1. Fathah + Yā mati, ditulis ai

$^+%!

ditulis

bainakum

2. Fathah + Wau mati, ditulis au

1@_

ditulis

qaul

VII. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata,dipisahkan dengan
Apostrof.

$Q

ditulis

a'antum

`.;

ditulis

u'iddat

a ^G 'b

ditulis

la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lām
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

 0

ditulis

al-Qur'ān

*%0

ditulis

al-Qiyās
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2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta tidak menghilangkan huruf l-nya

c8H

ditulis

al-syams

D8 

ditulis

al-samā'

IX. Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut
penulisannya

] T 1

ditulis

z|awi al-furūd}

I+  d/

ditulis

ahl as-sunnah
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ABSTRAK
KEMATIAN 'ISA> AS
DALAM PERSPEKTIF BERBAGAI TAFSIR
Berbicara tentang kematian/ pengangkatan 'Isa> As dalam berbagai tafsir
tidak bisa terlepas dari QS. Ali 'Imra>n (3): 55, an-Nisa>' (4): 157-158 dan alMa>idah (5): 117. Sebab tiga ayat di ataslah yang berbicara tentang kematian 'Isa>
As. Berkaitan dengan kematian 'Isa> As, al-Qur'an menggunakan dua kata kunci
yang berbeda. Pertama, al-Qur'an menggunakan kata rafa'a, ini termaktub dalam
surat an-Nisa>' ayat 158. Kedua, al-Qur'an menggunakan kata tawaffa>, ini terdapat
pada surat al-Ma>idah ayat 117. Sedangkan pada surat Ali-'Imra>n ayat 55 kata
rafa’a dan tawaffa> digunakan secara bersamaan (beriringan).
Karya ini membahas penafsiran para mufasir dalam tafsirnya sejak zaman
klasik hingga era kontemporer terhadap ayat-ayat di atas, dalam hal ini tafsir yang
dimaksud adalah Tanwi>r al-Miqba>s min Tafsi>r Ibn 'Abbas> karangan Ibnu 'Abba>s,
Tafsi>r al-Qur'an al-Az}im
> karangan Ibnu Kas\ir> , Tafsi>r al-Kasysya>f karya alZamakhsyari, Tafsir al-Mana>r karangan 'Abduh dan Rid}a> serta Tafsir Fi> Z}ilalil
Qur'an karya Sayyid Qut}b.
Berdasarkan asumsi di atas, ada persoalan yang perlu diajukan dalam
penelitian ini, yaitu: Apa penyebab perbedaan penafsiran para mufasir terhadap
ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As? Apa implikasi teologis adanya perbedaan
penafsiran atas ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As? Dalam penelitian ini penulis
menggunakan kajian linguistik dengan analisis semantik pada lafal-lafal yang
digunakan al-Qur'an dengan pendekatan deskriptif dan metode penarikan
kesimpulan induksi-deduksi.
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian mufasir mengatakan 'Isa>
As masih hidup dengan alasan adanya h}adis\-h}adis\ Nabi yang menyatakan bahwa
'Isa> al-Masih} akan turun kembali menjelang kiamat, sebagian lagi menyatakan 'Isa>
As telah meninggal dengan statement bahwa h}adis\-h}adis\ tersebut berstatus a>ha} d.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 'Isa> As telah wafat (meninggal)
dengan berbagai alasan yang mematahkan pendapat yang mengatakan bahwa 'Isa>
As masih hidup. Implikasi teologis sebagai akibat telah wafatnya 'Isa> As ada 3
macam; Pertama, 'Isa> As telah wafat dan h}adis\-h}adis\ tentang nuzu>lul 'Isa> yang
berstatus a>ha} d tidak digunakan. Kedua, 'Isa> As telah wafat, namun h}adis\-h}adis\
tentang nuzulul al-Masih} dipahami dengan akan datangnya ajaran 'Isa> As yang
penuh kedamaian dan mengesakan Tuhan. Ketiga, pemahaman terhadap h}adis\
tentang nuzu>lul al-Masih} dipahami sebagai sosok manusia yang berasal dari umat
Nabi Muhammad Saw, paham inilah yang dianut aliran Ahmadiyyah.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam
memperkaya hasanah keilmuan tentang ragam perbedaan penafsiran para mufasir
terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an, khususnya perihal kematian 'Isa> As.
Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi pertimbangan bagi para pembaca dan
peneliti budiman dalam menyikapi adanya perbedaan penafsiran dalam studi tafsir
al-Qur'an.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
'I>sa> As, hingga kini keberadaannya tengah menjadi polemik antara
Islam dan Kristen. Islam memandangnya sebagai seorang utusan Allah,
sebagaimana diterangkan al-Qur'an; "Sesungguhnya aku ('I>sa>) ini adalah
hamba Allah, Dia memberiku al-Kita>b (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang
nabi".1 Bahkan lebih jauh al-Qur'an menggambarkannya sebagai seorang
utusan bagi bani> Israi>l, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Sha>f ayat 6:

          !  "# $% &'(# $)  (   *+, " -./
012 0(3# 45  6)2- 5789 !: ;< # =   $>-? @"#( A(B2 /
Dan ingatlah ketika 'Isa> putra Maryam berkata: "Hai bani> Isra>il> ,
sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab
(yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan yang memberi kabar
gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang
namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada
mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini
adalah sih}ir yang nyata".2
Sementara pihak Kristen memandang 'I>sa> As sebagai Anak Allah.3
Al-Qur'an sendiri banyak membicarakan 'I>sa> As, seperti tentang
penciptaan 'Isa> As yang berasal dari kalimatNya, "Sesungguhnya misal
(penciptaan) 'Isa> di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah

1

QS. Maryam (19): 30.

2

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: Mu'jam al-Malik Fahd
li T}iba'at al-Mush}af as-Syari>f, 1998) hlm. 929.
3

Injil Markus (1:1).

1

2

menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya:
"Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia". Kemudian perihal kelahiran
'I>sa> As yang digambarkan dalam surat Maryam, "Maka rasa sakit akan
melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia
berkata: "Aduhai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan aku
menjadi tidak berarti, lagi dilupakan".4 Atau tentang mukjizat 'I>sa> As,
"...inilah aku datangkan kepadamu tanda aku menjadi rasu>l dari Tuhanmu,
yaitu aku buat dari tanah serupa burung, lalu aku tiup dia, maka jadilah burung
dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa-apa yang kamu taruh di
rumahmu...".5 Juga perihal kematian atau pengangkatan6 'I>sa> As yang dalam
al-Qur'an diterangkan dalam tiga surat yang berbeda, yaitu dalam surat anNisa>' ayat 158;

A; ACC, !  DE/  !  =: -&
surat al-Ma>idah ayat 117;

FG H  AIJ I!, F)E/ / $ !  /2, D<  $)>( <    I F-! 
0IJ @8$J K&E *!, F%</ I!, L(  F%< F)E $):> !: I:

4

QS. Maryam (19): 23.

5

QS. Ali 'Imra>n (3): 49.

6

Sebagian ulama menganggap 'Isa> As telah wafat, sedangkan sebagian yang lainnya
menganggap bahwa 'Isa> As masih hidup karena ia diangkat Allah ke langit berupa jasad dan
ruhnya. Lihat 'Abdulmalik 'Abdulkarim ‘Amrullah, Tafsi>r al-Azhar Juz 3 (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1984) hlm. 181-183.

3

dan surat Ali-'Imra>n ayat 55;

M=2>  4  &,9/ /(NE  4    M(IO / $ P=:/ PK: $% *+,  !  " -.
DN!R> : )E : ) ;?: =9( $ S T U- V * /(NE  4  Q:
Berkaitan dengan kematian 'I>sa> As, al-Qur'an menggunakan dua kata
kunci yang berbeda. Pertama, al-Qur'an menggunakan kata rafa'a, ini
termaktub dalam surat an-Nisa>' ayat 158.7 Kedua, al-Qur'an menggunakan
kata tawaffa> 8, ini terdapat pada surat al-Ma>idah ayat 117.9 Sedangkan pada
surat Ali-'Imra>n ayat 5510 kata rafa’a dan tawaffa> digunakan secara bersamaan
(beriringan).
Adanya perbedaan kata kunci tersebut berimplikasi pada perbedaan
penafsiran tentang kematian 'Isa> As. Adalah Ibnu 'Abba>s, salah seorang
sahabat nabi Muhammad Saw yang ahli dalam tafsir Qur'an menafsirkan kata

tawaffa> pada surat al-Ma>idah ayat 117 dengan makna mengangkat (rafa'a).11
Hal serupa juga dilakukan Ibnu Jarir ketika menafsirkan kata mutawaffi>ka
pada surat Ali-'Imra>n ayat 55 dengan mengatakan: "Sesungguhnya wafatnya
'Isa> adalah diangkatnya dari dunia karena ia tidak ahli dunia, ia juga tidak
7

Arti ayat tersebut adalah: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat 'Isa> kepada (tempat
lain yang disukai) Nya, dan Allah itu Mahabesar lagi Maha Bijaksana".
8

Tawaffa merupakan fi'il mad}i khumasi dari bentuk fiil s\ulas\i wafa>..

9

Arti ayat tersebut adalah: ". . . kemudian tatkala Engkau mewafatkan (mengangkat) aku,
maka Engkaulah yang menjaga mereka . . .".
10

Arti ayat tersebut adalah: ". . . hai 'Isa>! Sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu dan
mengangkatmu kepadaKu dan membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir . . .".
'Abdullah ibn 'Abba>s, Tanwi>r al-Miqba>s min Tafsi>r Ibn 'Abba>s dalam CD Maktabah
as-Syamilah.
11

4

memerlukan kebutuhan yang diperlukan oleh penghuni dunia, seperti makan
dan minum, bangun dan tidur, dan sebagainya".12
Hal ini berbeda dengan ar-Razi>, ketika menafsiri surat Ali-'Imra>n ayat
55, ia mengatakan bahwa rafa'a ialah mengangkat derajat dan terpuji dan
bukan mengangkat ke suatu tempat atau ke suatu arah.13 Mengapa para
mufasir di atas berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat tentang
kematian 'Isa> As? Secara sederhana kita dapat memberikan jawaban bahwa
perbedaan pendapat itu wajar karena kondisi objektif kata-kata (kalimat)
dalam al-Qur'an itu sendiri yang memang memungkinkan untuk ditafsirkan
secara beragam.14 Tetapi apakah hal itu menjadi satu-satunya faktor penyebab
terjadinya perbedaan penafsiran? Tentu saja tidak. Adanya ragam corak
penafsiran, perbedaan kapasitas intelektual mufasir, kondisi sosio-kulturalpolitik juga turut mempengaruhi hasil atas sebuah penafsiran. Inilah yang
menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam perihal kematian 'Isa> As
dalam perspektif berbagai tafsir, yang dalam hal ini pada lima kitab tafsir yang
berbeda.

12

Muhammad Ibnu Jari>r ibnu Yazi>d ibnu Kas\ir> ibnu ga>lib al-'Amily Abu Ja'far atTobari>, Jami' al-Baya>n fi> Tafsi>t al-Qur'an, Jilid 6 (Beirut: Mauqi' Majmu' al-Mulk li T}oba'ah alMus}ha} f as-Syari>f, 2000) hlm. 455.
Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman, Sosok 'Isa dalam Sorotan Ulama. Diambil
dari www.pakdenono.com pada tanggal 15 Desember 2007.
13

Fakhru ar-Razi>, Tafsi>r al-Kabi>r Juz VII (Teheran: Darul Kutub al-'Ilmyyah, tt) hlm.

68.
Abdul Mustaqim, Aliran-Aliran Tafsi>r dari Periode Klasik hingga Kontemporer
(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) hlm. 10.
14
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Kitab-kitab yang dimaksud adalah Tanwi>r al-Miqba>s yang dinisbatkan

> karangan Ibnu Kas\ir> , Tafsi>r alkepada Ibnu 'Abba>s, Tafsi>r al-Qur'an al-'Az}im
Kasysya>f karya Al-Zamakhsyari>, Tafsi>r al-Mana>r karangan M. 'Abduh dan
Rasyi>d Rid}a,> dan Tafsi>r Fi Z}ilalil Qur'an karya Sayyid Qut}b. Alasan penulis
memilih kitab-litab tersebut adalah; Pertama, dari segi periodesasi Tanwi>r al-

> dan Tafsi>r alMiqba>s merupakan kitab klasik, Tafsi>r al-Qur'an al-'Az}im
Kasysya>f berasal dari periode pertengahan, sedangkan Tafsi>r al-Mana>r dan
Tafsi>r Fi Z}ilalil Qur'an merupakan tafsir modern-kontemporer saat ini. Kedua,
dari coraknya Tanwi>r al-Miqba>s dan Tafsi>r al-Qur'an al-'Az}im
> bercorak bi al-

ma'su>r, Tafsi>r al-Kasysya>f bercorak bi al-ra'yi sedangkan dua kitab terakhir,
Tafsi>r al-Mana>r dan Tafsi>r Fi Z}ilalil Qur'an bercorak adabi-ijtima'i. Ketiga,
Tanwi>r al-Miqba>s merupakan satu-satunya kitab tafsir klasik yang dapat
dilacak, Tafsi>r al-Qur'an al-'Az}im
> karangan Ibnu Kas\ir> memiliki keistimewaan
pada seringnya beliau memperingatkan akan riwayat-riwayat isra>'iliyat

mungkar (tertolak) yang terdapat dalam tafsir bi al-ma's\ur> , Sedangkan Tafsi>r
al-Kasysya>f adalah kitab tafsir dari aliran Mu'tazilah yang paling populer dan
terkenal. Tafsi>r al-Mana>r adalah tafsir dimana ayat-ayat al-Qur'an ditafsirkan
dengan gaya bahasa menarik, makna-makna diungkapkan dengan bahasa yang
mudah dipahami, berbagai persoalan dijelaskan secara tuntas, tuduhan dan
kesalahpahaman pihak musuh yang dilontarkan terhadap Islam dibantah
dengan tegas. Sedangkan Tafsi>r Fi Z}ilalil Qur'an berisikan analisis sosiologis
yang kental dengan uraian signifikansi konteks ayat. Karakter-karakter khas
inilah yang menjadikan penulis memilih kelima kitab tafsir di atas.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka
pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut:
1. Apa penyebab perbedaan penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat
tentang kematian 'Isa> As?
2. Apa implikasi teologis adanya perbedaan penafsiran atas ayat-ayat tentang
kematian 'Isa> As?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, dapat diketahui
bahwa penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk:
a. Mengungkapkan penafsiran para mufasir atas ayat-ayat tentang
kematian 'Isa> As yang meliputi: pemaknaan dan penggunaan kata
rafa'a dan tawaffa> dalam al-Qur'an, pemaparan perbedaan penafsiran
atas ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As dan penelusuran penyebab
terjadinya perbedaan penafsiran.
b

Mengungkap implikasi teologis yang ditimbulkan dari adanya
perbedaan penafsiran tersebut terhadap aliran keagamaan dalam Islam,
khususnya terhadap aliran yang meyakini bahwa 'Isa> As telah wafat.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Secara

teoritik,

penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

sumbangsih dalam memperkaya hasanah keilmuan tentang ragam
perbedaan penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an,
lebih khususnya perihal penafsiran ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan
bagi para pembaca dan peneliti dalam menyikapi adanya perbedaan
penafsiran para mufasir, khususnya dalam studi tafsir al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka
Dari yang sudah penulis paparkan di muka, sebenarnya penulis
bermaksud mencari dan mengungkapkan perbedaan penafsiran para mufasir
perihal ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As berikut penyebabnya dalam tafsir
klasik hingga kontemporer dan implikasi teologis adanya perbedaan
penafsiran tersebut. Abdul Mustaqim dalam Aliran-Aliran Tafsir dari Periode
Klasik hingga Kontemporer15 membagi aliran tafsir ke dalam tiga periode;
klasik, pertengahan dan kontemporer.16 Tafsir al-Qur'an periode klasik
mencakup tafsi>r al-Qur'an pada masa nabi dan sah}abat serta tafsir al-Qur'an
pada masa tabi'i>n.17 Tafsir periode pertengahan dimulai dengan munculnya

15

Ibid., hlm. 28-78.

16

Penulis memilih pembagian tersebut karena adanya karakteristik yang khas dari
masing-masing peride penafsiran tersebut yang menjadikannya berbeda dengan periode selainnya.
17

Abdul Mustaqim, Aliran-Aliran Tafsir, ……..., hlm. 28.
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produk penafsiran yang sistematis,18 sedangkan periode tafsir kontemporer
ialah periode yang terkait dengan kondisi tafsir pada saat ini.19 Meski
demikian, penulis cenderung menyatukan istilah tafsir periode modern20
dengan periode kontemporer, hal ini dikarenakan dua periode tafsir tersebut
memiliki karakteristik yang sama.
Adapun untuk tafsir periode klasik penulis mengambil Tanwi>r al-

Miqba>s min Tafsi>r Ibn 'Abba>s.21 Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang
kematian 'Isa> As, Ibnu 'Abba>s menggunakan beberapa riwayat h}adis\ dan berita
Isra>iliyat.22 Cara yang digunakan dalam menyampaikan tafsirnya tergolong
ringkas dan padat tanpa penjelasan panjang lebar.
Untuk tafsir periode pertengahan penulis mengambil Tafsi>r al-Qur'an

al-Az}im
> karangan Ibnu Kas\ir> (708–774 M) dan Tafsi>r al-Kasysya>f karya alZamakhsyari>. Berbeda dengan Ibnu 'Abba>s, ketika menafsirkan ayat-ayat
tentang kematian 'Isa> As dalam tafsirnya, Tafsi>r al-Qur'an al-Az}im
> , Ibnu Kas\ir>
melakukan pembahasan yang panjang lebar melalui sumber riwayat-riwayat
h}adis\. Pembahasan tentang kematian 'Isa> As dalam tafsir yang bercorak bi al-

Ma's\ur> ini difokuskan pada surat Ali-'Imra>n (3): 55 dan surat an-Nisa>' (4):

18

Ibid., hlm. 56.

19

Ibid., hlm. 78.

20

Periode tafsir modern telah dimulai sejak zaman Abduh dan Rasyi>d Rid}a.> Lihat Abdul
Mustaqim, Ibid.
21

Sebagian orang mengakui bahwa tafsir ini karya Ibnu 'Abba>s, namun banyak sarjana
yang meragukan pengakuan itu. Lihat Abdul Mustaqim, Ibid., hlm. 39.
22

'Abdulla>h ibn 'Abba>s, Tanwi>r al-Miqba>s, .........
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157-158.23 Ibnu Kas\ir> banyak mengambil pendapat ulama untuk menyokong
tafsirannya. Pembahasan tentang kematian 'Isa> As dalam tafsir ini sedikit
banyak menggunakan riwayat isra>'iliyyat.24
Kemudian Tafsi>r al-Kasysya>f karya al-Zamakhsyari< (467 – 538 H/
>
1031-1162 M), yang dalam hal ini dapat dikategorikan tafsir bi al-Ra'yi25
yang berasal dari golongan Mu'tazilah.26 Dalam tafsir yang tergolong tah}lili27
ini, pembahasan tentang kematian 'Isa> As justru merujuk pada pendapat
ulama-ulama sebelumnya (dalam hal ini sama dengan Ibnu Kas\ir> ), namun
pada bagian penarikan kesimpulan, al-Zamakhsyari tidak menggunakan
pendapat para ulama tersebut untuk menyokong pendapatnya. Beliau
memunculkan pendapatnya dengan menganalisa teks yang kemudian
diformulasikan dalam argumen-argumen yang rasional.
Untuk tafsir periode modern atau kontemporer, penulis mengambil

Tafsi>r al-Mana>r karangan Muhammad 'Abduh dan Rasyi>d Rid}a> dan Tafsir> Fi
Zi} lal al-Qur'an karangan Sayyid Qut}b. Tafsi>r al-Mana>r memperkenalkan
dirinya sebagai satu-satunya kitab tafsi>r yang menghimpun riwayat-riwayat
Lihat Ibnu Kas\ir> , Tafsi>r al-Qur'an al-'Ad}im
> , Juz I dan II (Beirut: Maktabah an-Nu>r al'Ilmiyah, tt) hlm 113-115 dan 543-545.
23

24

Ibid.

Tafsir bi al-Ra'yi> adalah tafsir yang sebagian besar penafsirannya berorientasi pada
rasio (ra'yu). Lihat Fauzan Naif, Tafsi>r al-Kasysya>f karya al-Zamakhsyari dalam buku Studi
Kitab Tafsir, (Yogyakarta: Teras, 2004) hlm. 52-53.
25

Muhammad 'Ali as-S}obuny, Pengantar Studi al-Qur'a>n, terj. Syaiful Islam Jamaluddin
(Bandung: al-Ma'ari>f, 1998) hlm. 267.
26

27

Tahlili merupakan cara penafsiran dengan meneliti makna kata-kata dan kalimatkalimat dengan cermat. Lihat Lihat Fauzan Naif, Tafsi>r al-Kasysya>f karya al-Zamakhsyari, ........,
hlm. 52-53.
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yang sah}ih} dari pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-hikmah
syari'at serta sunatullah terhadap manusia dan menjelaskan fungsi al-Qur'an
sebagai petunjuk untuk seluruh manusia.28 Berkaitan dengan penafsiran atas
ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As dalam kitab ini, untuk surat Ali 'Imra>n ayat
55 akan dikemukakan penafsiran 'Abduh.29 Seperti yang dilakukan ulamaulama di atas, pembahasan 'Abduh terhadap ayat-ayat tentang kematian 'Isa>
As, terlebih dahulu dibuka dengan komentar para ulama yang pada akhirnya
barulah beliau menyimpulkan pendapatnya dengan argumen-argumen yang
rasionalis. Pembahasan Rasyi>d Rid}a> terhadap ayat-ayat tentang kematian 'Isa>
As lebih luas lagi, karena selain menggunakan rasio, beliau banyak
menggunakan riwayat h}adis\ dan pendapat mufasir lain, bahkan tidak segansegan beliau menggunakan Injil sebagai salah satu sumber penafsiran.30
Pembahasan

dalam

tafsir

yang

bercorak

adabi-ijtima'i31

(sosial-

kemasyarakatan) ini dimungkinkan akan terjadi perbedaan antara 'Abduh dan
Rid}a,> mengingat 'Abduh lebih banyak memakai rasio akal, sedangkan Rid}a>
cukup banyak menggunakan periwayatan h}adis\.32

M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Mana>r karya Muhammad 'Abduh dan M.
Rasyi>d Rid}a> (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994) hlm. 67.
28

29

Hal ini dikarenakan Abduh hanya sempat menafsirkan dari surat al-Fatih}ah dampai alNisa>' ayat 152. Lihat M. Quraish Shihab, Ibid., hlm. 68.
30

Lihat M. 'Abduh dan M. Rasyi>d Rid}a,> Tafsi>r al-Qur'an al-H}aki>m as-Syahi>r bi Tafsi>r al-

Mana>r (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, tt) hlm. 18-21.

ِSaid Agil Husin al-Munawar, I 'jaz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir (Semarang: Dian
Utama, 1998) hlm. 37.
31

32

M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Manar,........, hlm. 93.
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Mengenai penafsiran Sayyid Qut}b (1906-1966 M) perihal ayat-ayat
tentang kematian 'Isa> As dalam Tafsi>r Fi Z}ilal al-Qur'an, beliau tidak
membahas secara panjang lebar. Meski Qut}b memandang bahwa naskh dalam
al-Qur'an itu ada, namun ayat ini tidak termasuk pada bagian tersebut.
Selanjutnya untuk sumber lain yang penulis perlukan adalah Mu'jam

Mufah}ras li Alfaz} al-Qur'an karangan Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi'. Dalam
kitab ini 'Abdul Baqi' menjelaskan tempat-tempat rafa'a dan tawaffa>. dalam
al-Qur'an beserta seluruh derivasinya.33 Kemudian Mu'jam Mufrada>t li Alfaz}
al-Qur'an. Kitab yang dikarang al Asfahani> ini memberi keterangan tentang
macam pemaknaan dan penggunaan kata rafa'a dan tawaffa> dalam al-Qur'an
yang disertai dengan contohnya.34 Selanjutnya untuk mencari makna kata

rafa'a dan tawaffa> secara lebih mendetail, penulis menggunakan Lisa>n al'Ara>b,35 dan masih banyak sumber-sumber lain yang penulis perlukan
berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), karena
yang menjadi objek penelitian ini adalah data-data pustaka yang berupa kitab-

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', Mu'jam Mufah}ras li Alfaz} al-Qur'a>n (Beirut: Da>r alFikr, 1982) hlm. 323 dan 756-757.
33

34
Al-Ragib al-Asfahani, Mu'jam Mufradat li Alfaz} al-Qur'an (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.)
hlm. 205-206 dan 565-566.

Muhammad bin Mukram bin Mand}ur> al-Afriqi al-Mis}ri, Lisa>n al-'Ara>b, jilid I dan II
(Beirut: Da>r Sa>dir, tt) hlm. 960-961 dan 1197-1198.
35
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kitab tafsir dan buku-buku serta berbagai literatur yang berkaitan dengan
kematian 'Isa> As.
1. Metode Pengumpulan Data
Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library
research), maka dalam mengumpulkan data penulis menggunakan
berbagai sumber yang terbagi dalam dua bagian:
a. Sumber data primer, yaitu data yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir
yang akan penulis gunakan untuk melihat variasi perbedaan penafsiran
masing-masing mufasir berikut sebab-sebab terjadinya perbedaan
penafsiran dan implikasi adanya perbedaan tersebut. Dalam hal ini
kitab tafsir yang dimaksud ialah Tanwi>r al-Miqba>s min Tafsi>r Ibn

'Abba>s karya Ibnu 'Abba>s, Tafsir al-Qur'an al-Az}im
> karya Ibnu Kas\ir> ,
Tafsi>r al-Kasysya>f karya al-Zamakhsyari>, Tafsir al-Mana>r karya
'Abduh dan Rid}a> dan Tafsir Fi Z}ilal al-Qur'an karya Sayyid Qut}b.
Termasuk dalam sumber data primer di sini adalah Mu'jam Mufrada>t li

Alfaz} al-Qur'an, Mu'jam Mufah}ras li Alfaz} al-Qur'an dan Lisa>n al'Ara>b yang penulis gunakan untuk menganalisis kata rafa'a dan tawaffa>
beserta penggunaan keduanya dalam al-Qur'an.
b. Sumber data sekunder, yaitu data pada referensi-referensi lain yang
berkaitan dengan tema pokok pembahasan yang dimaksud.
2. Metode Pengolahan Data
Pada dasarnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian
yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi seluas-luasnya
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mengenai suatu keadaan tertentu kemudian dianalisa dan dijelaskan.36
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu di sini adalah perbedaan
penafsiran para mufasir perihal ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As.
Kemudian untuk menganalisa penulis menggunakan analisis semantik,37
yakni dengan menguraikan sebuah kata menurut kondisi pemakaian kata
itu.38 Dalam hal ini adalah kata rafa'a dan tawaffa> yang menjadi objek
para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As.
3. Metode Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam kajian ini
adalah:
a. Induksi, yaitu metode pemahaman yang berpijak dari penjelasan
khusus kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan konsepsial
yang bersifat umum dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang
tema yang dibahas.39

36

Muhaimin, "Perbedaan Aplikasi Kaidah al-Waqf wa al-Ibtida>' dan implikasinya dalam
tafsir al-Qur'an", Proposal Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Klalijaga, Yogyakarta, 2006,
hlm. 14. dikutip dari Talizidudu Ndraha,, Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah
(Jakarta: Bina Aksara, 1987) cet. I., hlm. 39.
37

Semantik merupakan bagian tata bahasa yang menyelidiki tentang tata makna atau arti
kata-kata dan bentuk linguistik, fungsinya sebagai simbol dan peran yang dimainkan dengan katakata lain dan tindakan manusia. Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Bari, Kamus Ilmiah
populer (Surabaya: Arloka, 1994) hlm. 700.
38

Toshihiko Izutsu, Konsep-Konsep Etika Religius dalam Qur'an, terj. Agus Fahri Hasan
(Yogya: Tiara Wacana, 2003) hlm. 15.
39

Muhaimin, "Perbedaan Aplikasi Kaidah al-Waqf wa al-Ibtida>' dan implikasinya dalam
tafsi>r al-Qur'an", Proposal Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Klalijaga, Yogyakarta, 2006,
hlm. 15. dikutip dari Sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1995) cet.
XXVIII, hlm. 42.
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b. Deduksi, yaitu metode pemahaman yang berpijak pada konsep umum
untuk memperoleh gambaran holistik dari pemparan tema.40

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan yang
terdapat dalam skripsi yang akan penulis susun, dimana antara satu bab
dengan bab lainnya saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh.
Sistematika ini merupakan deskripsi sepintas yang mencerminkan urutan
bahasan dari setiap bab. Agar penulisan ini dapat dilakukan secara runtut dan
terarah, maka penulisan karya ini dibagi menjadi lima bab yang disusun
berdasarkan sistematika berikut ini:
Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab II berisi penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tentang
kematian 'Isa> As yang diawali dengan background para mufasir, dilanjutkan
penjelasan bahwa 'Isa> As tidak dibunuh atau disalib dan pemaparan ayat-ayat
tentang kematian 'Isa> As serta membahas tentang perbedaan penafsiran para
mufasir, yakni antara mufasir periode klasik, pertengahan dan kontemporer.
Bab III membahas tentang pemaknaan dan penggunaan kata rafa'a
dan tawaffa> dalam ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As yang dilanjutkan pada
tahap penganalisaan dengan membandingkan antara kata rafa'a dan tawaffa>

40

Ibid.
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yang digunakan dalam ayat-ayat tentang kematian 'Isa> As dengan pemaknaan
dan penggunaan kata rafa'a dan tawaffa> dalam al-Qur'an.
Bab IV membahas tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan
penafsiran berkaitan dengan pemaknaan dan penggunaan kata rafa'a dan

tawaffa> dalam al-Qur'an dengan menganalisis perbedaan pendapat para
mufasir, juga membahas implikasi teologis adanya perbedaan penafsiran
tersebut dalam tubuh Islam, lebih khusus bagi aliran yang meyakini bahwa 'Isa>
As telah wafat.
Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan
penelitian dan saran-saran.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang

menjadi

kesimpulan perihal pembahasan kematian ’Isa> As dalam perspektif berbagai
tafsir. Kesimpulan pertama, ’Isa> As telah wafat secara alami (wafat
sesungguhnya). Adapun pendapat para mufasir (Ibnu ’Abba>s, Ibnu Kas\ir> dan
al-Zamakhsyari>) yang menyatakan bahwa ’Isa> As masih hidup telah gugur
dengan berbagai alasan; Pertama, dengan melihat ”Pemaknaan dan
penggunaan rafa’a dan tawaffa> dalam al-Qur’an”, lebih rasional jika kata

tawaffa> pada QS. Ali ’Imra>n (3): 55 dan al-Ma>idah (50): 117 dimaknai
dengan arti yang berhubungan langsung dengan kematian, dalam hal ini
bermakna wafat. Bukan hanya itu,kata tawaffa> pada QS. al-An’a>m (6): 60
yang bermakna tidur dikaitkan dengan kata al-lail sehingga membentuk
makna ”menidurkan di wakti malam”. Begitu pula pada QS. Az-Zumar (39):
42, kata tawaffa> dikiaitkan dengan lafal fi> mana>m (waktu tidur). Sementara itu
kata tawaffa> pada QS. Ali ’Imra> n (3): 55 dan al-Ma>idah (5): 117 sama
dengan tawaffa> pada ayat-ayat yang lain, tidak dihubungkan dengan lafal al-

lail maupun mana>m. Alasan tentang akan turunnya ’Isa> As menjelang hari
kiamat telah dibantah oleh pendapat-pendapat setelahnya yang menyatakan
bahwa h}adis\-h}adis\ tersebut a>ha} d, sehingga h}adis\-h}adis\ tersebut tidak bisa
dijadikan sandaran dalam beri’tikad. Sementara itu riwayat-riwayat tentang
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proses pengangkatan ’Isa> As antara satu dengan yang lainnya tidak konsisten
dan terdapat pertentangan di dalamnya. Nyatalah di sini bahwa riwayatriwayat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan pula.
Kesimpulan

kedua,

adanya

perbedaan

penafsiran

tersebut

menyebabkan implikasi teologis yang bervariasi. Sebuah pendapat yang
menyatakan ’Isa> As telah wafat dan memandang h}adis\-h}adis\ nuzu>lul ’Isa> As
merupakan h}adis\ a>ha} d yang tidak dapat dijadikan sandaran. Pendapat lain
menyatakan h}adis\-h}adis\ tentang nuzu>lul ’Isa> As meskipun berstatus a>ha} d
tetapi kualitasnya sah}ih}, sehingga tetap digunakan dan dapat dijadikan
sandaran. Pendapat ini bercabang menjadi dua, satu pendapat yang dipegang
sebagian ulama Sunni menyatakan dikarenakan ’Isa> As telah wafat, maka
yang akan datang menjelang kiamat kelak adalah intisari ajaran ’Isa> As yang
penuh kedamaian dan mengesakan Tuhan. Pendapat yang diikuti aliran
Ahmadiyyah ―dalam hal ini Ahmadiyah Qadian―mengatakan bahwa alMasih} yang dijanjikan bukanlah sosok ’Isa> As yang diutus kepada bangsa
Israel dua ribu tahun silam, al-Masih} dan al-Mahdi yang dijanjikan
kedatangannya sebelum kiamat tiba adalah sebuah sosok dari umat nabi
Muhammad Saw, yang menurut mereka adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.
Hal ini tidak dapat dibenarkan karena dalam h}adis\-h}adis\ tentang kemunculan
al-Masih} al-Mahdi dijelaskan bahwa al-Mahdi akan mematahkan palangpalang salib, memusnahkan babi menghapuskan upeti/pajak dan selainnya,
sementara perkara tersebut tidak terjadi selepas kedatangan Mirza Ghulam
Ahmad.
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B. Saran-saran
Al-Qur’an merupakan sumber studi bagi orang-orang yang berpikir,
baik tentang Tuhannya, dirinya, masyarakat maupun tentang

kehidupan

sosial, diharapkan para kaum cendikiawan dan intelektual muslim ―dalam hal
ini para pemerhati tafsir―mengkaji kembali al-Qur’an secara lebih mendalam,
mengingat zaman mengalami banyak perubahan. Penafsiran-penafsiran
terhadap isi al-Qur’an hendaknya haruslah mengikuti perkembangan pula,
dalam hal ini kebenaran pembuktian melalui ilmu-ilmu pengetahuan modern,
dasar-dasar ilmiah serta unsur kemanfaatan bagi masyarakat perlu dijadikan
pertimbangan bagi kalangan cendikiawan muslim dalam mengkaji al-Qur’an
sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw sekaligus tuntunan hidup
umat Islam.
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Lampiran-lampiran
RAFA'A DALAM AL-QUR'AN
NO
1.

TEKS AYAT

ARTI

        

Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari)
mereka atas sebagian yang lain. Di antara
mereka ada yang Allah berkata-kata
(langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah
meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami
berikan kepada Isa putera Maryam beberapa
mukjizat serta Kami perkuat dia dengan
Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki,
niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orangorang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu,
sesudah datang kepada mereka beberapa
macam keterangan, akan tetapi mereka
berselisih, maka ada di antara mereka yang
beriman dan ada (pula) di antara mereka yang
kafir. Seandainya Allah menghendaki,
tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan
tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakiNya. (QS. al-Baqarah (2): 253)
Dan Dialah yang menjadikanmu penguasapenguasa di bumi, dan Dia meninggikan
sebagian kamu atas sebagian (yang lain)
beberapa derajat untuk mengijimu tentang
apa
yang
diberikanNya
kepadamu.
Sesungguhnya
Tuhanmu
amat
sepat
siksaNya.
(QS. alal-An'a>m (6): 165)
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Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas
singgasana.
Dan
mereka
(semuanya)
merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf.
Dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku inilah
ta'bir
mimpiku
yang
dahulu
itu;
sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya
suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku
telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia
membebaskan aku dari rumah penjara dan
ketika membawa kamu dari dusun padang
pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan)
antaraku
dan
saudara-saudaraku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut
terhadap apa yang Dia kehendaki.
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Sesungguhnya
Dialah
Yang
Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(QS. Yusuf (10): 100)
Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa
tiang (sebagaimana) yang kamu lihat,
kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy,
dan menundukkan matahari dan bulan.
Masing-masing beredar hingga waktu yang
ditentukan. Allah mengatur urusan (makhlukNya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaranNya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu)
dengan Tuhanmu.
(QS. arar-Ra'du (13): 2)

5.
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Dia meninggikan bangunannya (langit) lalu
menyempurnakannya.

6.
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Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji
dari kamu dan Kami angkatkan gunung
(Thursina) di atasmu (seraya Kami
berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang
Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu
apa yang ada didalamnya, agar kamu
bertakwa". (QS. al-Baqarah (2): 63)
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji
dari kamu dan Kami angkat bukit (Thursina)
di atasmu (seraya Kami berfirman):
"Peganglah teguh-teguh apa yang Kami
berikan kepadamu dan dengarkanlah!"
Mereka menjawab: "Kami mendengar tetapi
tidak mentaati". Dan telah diresapkan ke
dalam
hati
mereka
itu
(kecintaan
menyembah) anak sapi karena kekafirannya.
Katakanlah: "Amat jahat perbuatan yang
telah diperintahkan imanmu kepadamu jika
betul kamu beriman (kepada Taurat).
(QS. al-Baqarah (2): 93)
Dan telah Kami angkat ke atas (kepala)
mereka bukit Thursina untuk (menerima)
perjanjian (yang telah Kami ambil dari)
mereka. Dan kami perintahkan kepada
mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil
bersujud", dan Kami perintahkan (pula)
kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar
peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami
telah mengambil dari mereka perjanjian yang

(QS. anan-Na>zi'a>t (79): 28)
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kokoh. (QS. anan-Nisa>' (4): 154)
154)
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara
mereka
penghidupan
mereka
dalam
kehidupan
dunia,
dan
kami
telah
meninggikan sebahagian mereka atas
sebagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat mempergunakan
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
(QS. az-Zukhruf (43): 32)
Dan Kami tinggikan
(nama)mu (Muhammad).

bagimu

sebutan

(QS. Alam Nasyrah (94): 4)

L#%B@73

Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya
Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat
itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan
menurutkan hawa nafsunya yang rendah,
maka perumpamaannya seperti anjing jika
kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya
dan jika kamu membiarkannya dia
mengulurkan lidahnya (juga). Demikian
itulah perumpamaan orang-orang yang
mendustakan
ayat-ayat
Kami.
Maka
ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu
agar mereka berfikir. (QS. alal-A'ra>f (7): 176)
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Dan Kami telah mengangkatnya (Idris)
kemartabat/ tempat yang tinggi.

13.
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Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah
mengangkat Isa kepadaNya, dan adalah Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
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(QS. Maryam (19): 57)
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(QS. anan-Nisa>' (4): 158)
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia
meletakkan Neraca (keadilan)

(QS. arar-Rahma>n (55): 7)
15.
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Sesungguhnya orang yang merendahkan
suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah
orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh
Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan
dan pahala yang besar.

(QS. alal-H}ujurat (49): 2)
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Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan
kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya.
Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki
beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

(QS. alal-An'a>m (6): 83)
Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karungkarung mereka sebelum (memeriksa) karung
saudaranya
sendiri,
kemudian
dia
mengeluarkan piala raja itu dari karung
saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk
(mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut
Yusuf menghukum saudaranya menurut
undang-undang
raja,
kecuali
Allah
menghendaki-Nya. Kami tinggikan derajat
orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiaptiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi
Yang Maha Mengetahui.(QS. Yu>suf (12): 76)
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan
(membina) dasar-dasar Baitullah bersama
Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami
terimalah daripada kami (amalan kami),
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui".

(QS. alal-Baqarah (2): 127)
19.
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Hai orang-orang beriman apabila dikatakan
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam
majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu. Dan
apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS>. alal-Muja>dilah (58): 11)
Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan,
maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya.
Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan
yang baik dan amal yang saleh dinaikkanNya. Dan orang-orang yang merencanakan
kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan
rencana jahat mereka akan hancur.

(QS. Fa>ti} r (35): 10)

21.
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Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?

(QS. alal-Ga>yiyah (88): 28)
28
Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid
yang telah diperintahkan untuk dimuliakan
dan disebut namaNya di dalamnya, pada
waktu pagi dan petang.

(QS. anan-Nu>r (24): 36)

23.
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(Kejadian itu) =kiamat= merendahkan (satu
golongan) dan meninggikan (golongan yang
lain) (QS. alal-Wa>qi'ah (56): 3)

24.
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(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa,
sesungguhnya Aku akan menyampaikan
kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat
kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu
dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan
orang-orang yang mengikuti kamu di atas
orang-orang yang kafir hingga hari kiamat.
Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu,
lalu Aku memutuskan diantaramu tentang
hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya."
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(QS. Ali 'Imra>n (3): 55)
55)
(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya,
Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus
Jibril dengan (membawa) perintah-Nya
kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara
hamba-hamba-Nya,
supaya
dia
memperingatkan (manusia) tentang hari
pertemuan (hari kiamat). (QS. Ga>fir (40): 15)
Dan atap yang ditinggikan (langit).

(QS. at}-T}ur> (52): 5)
Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk
(ditinggikan). (QS. alal-Wa>qi'ah (56): 34)
Yang ditinggikan lagi disucikan (kitab).
(QS. 'Abasa (80): 14)
Di dalamnya ada tahta yang ditinggikan.

(QS. alal-Ga>syiyah (88): 33)

TAWAFFA> DALAM AL-QUR'AN
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Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan
malaikat dalam keadaan menganiaya diri
sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya :
"Dalam keadaan bagaimana kamu ini?."
Mereka menjawab: "Adalah kami orangorang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para
malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu
luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi
itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka
Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk
tempat kembali, (QS. anan-Nisa>': 97)
Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan
diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat
penjaga, sehingga apabila datang kematian
kepada salah seorang di antara kamu, ia
diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan
malaikat- malaikat Kami itu tidak melalaikan
kewajibannya. (QS. alal-An'a>m: 61)
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Bagaimanakan (keadaan mereka) apabila
malaikat (maut) mencabut nyawa mereka
seraya memukul muka mereka dan punggung
mereka (QS. Muhammad: 27)
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka
kecuali apa yang Engkau perintahkan
kepadaku
(mengatakan)nya
yaitu:
"Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu",
dan adalah aku menjadi saksi terhadap
mereka, selama aku berada di antara mereka.
Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau
adalah Maha Menyaksikan atas segala
sesuatu. (QS. alal-Ma>idah (5): 117)
(yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para
malaikat dalam keadaan berbuat zalim
kepada diri mereka sendiri, lalu mereka
menyerah diri (sambil berkata); "Kami
sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu
kejahatanpun." (Malaikat menjawab): "Ada,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa

yang telah kamu kerjakan."

(QS. anan-Nah}l (16): 28)
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(yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam
keadaan baik oleh para malaikat dengan
mengatakan
(kepada
mereka):
"Salaamun'alaikum, masuklah kamu ke
dalam syurga itu disebabkan apa yang telah
kamu kerjakan."
(QS. anan-Nah}l (16): 32)
Dan jika Kami perlihatkan kepadamu
sebahagian dari (siksa) yang Kami ancamkan
kepada mereka, (tentulah kamu akan
melihatnya) atau (jika) Kami wafatkan kamu
(sebelum itu), maka kepada Kami jualah
mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas
apa yang mereka kerjakan. (QS. Yu>nus (10):

46)
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Dan jika Kami perlihatkan kepadamu
sebahagian (siksa) yang Kami ancamkan
kepada mereka atau Kami wafatkan kamu
(hal itu tidak penting bagimu) karena
sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan
saja, sedang Kami-lah yang menghisab
amalan mereka. (QS. arar-Ra'du (13):
(13): 40)
Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji
Allah adalah benar; maka meskipun Kami
perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang
Kami ancamkan kepada mereka ataupun
Kami wafatkan kamu (sebelum ajal menimpa
mereka), namun kepada Kami sajalah mereka
dikembalikan. (QS. Ga>fir (40): 77)
Kalau kamu melihat ketika para malaikat
mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya
memukul muka dan belakang mereka (dan
berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka
yang membakar", (tentulah kamu akan
merasa ngeri). (QS. alal-Anfa>l (8): 50)
Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya
dan (memegang) jiwa (orang) yang belum
mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah
jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan
kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang
lain sampai waktu yang ditetapkan.
Sesungguhnya pada yang demikian itu
terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi
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kaum yang berfikir. (QS. azaz-Zumar (39): 42)
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Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam
hari dan Dia mengetahui apa yang kamu
kerjakan di siang hari, kemudian Dia
membangunkan kamu pada siang hari untuk
disempurnakan umur(mu) yang telah
ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu
kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu
apa yang dahulu kamu kerjakan.

(QS. alal-An'am (6): 60)
Katakanlah: "Hai manusia, jika kamu masih
dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka
(ketahuilah) aku tidak menyembah yang
kamu sembah selain Allah, tetapi aku
menyembah Allah yang akan mematikan
kamu dan aku telah diperintah supaya
termasuk orang-orang yang beriman",

(QS. Yu>nus (10): 104)
Allah
menciptakan
kamu,
kemudian
mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada
yang dikembalikan kepada umur yang paling
lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui
lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Kuasa. (QS. anan-Nah}l (16): 70)
Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi
untuk
(mencabut
nyawa)mu
akan
mematikanmu, kemudian hanya kepada
Tuhanmulah kamu akan dikembalikan."

(QS. asas-Sajdah (32): 11)
Dan
(terhadap)
para
wanita
yang
mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada
empat orang saksi diantara kamu (yang
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka
telah memberi persaksian, maka kurunglah
mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah
sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai
Allah memberi jalan lain kepadanya.

(QS. anan-Nisa>' (4): 15)
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Maka siapakah yang lebih zalim 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
(Lauh Mahfuzh); 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 orangorang yang kafir. (QS. alal-A'ra>f (7): 37)
Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami
mendengar (seruan) yang menyeru kepada
iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada
Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya
Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa
kami dan hapuskanlah dari kami kesalahankesalahan kami, dan wafatkanlah kami
beserta orang-orang yang banyak berbakti.

(QS. AliAli-'Imra>n (3): 193)
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Dan kamu tidak menyalahkan kami,
melainkan karena kami telah beriman kepada
ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu
datang kepada kami." (Mereka berdoa): "Ya
Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada
kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan
berserah diri (kepada-Mu)."

(QS. alal-A'ra>f (7): 126)
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Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah
menganugerahkan kepadaku sebahagian
kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku
sebahagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan)
Pencipta langit dan bumi. Engkaulah
Pelindungku di dunia dan di akhirat,
wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan
gabungkanlah aku dengan orang-orang yang
saleh. (QS. Yu>suf (12): 101)
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan
tentang kebangkitan (dari kubur), maka
(ketahuilah) sesungguhnya Kami telah
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menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari
setetes mani, kemudian dari segumpal darah,
kemudian dari segumpal daging yang
sempurna kejadiannya dan yang tidak
sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu
dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang
Kami kehendaki sampai waktu yang sudah
ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu
sebagai bayi, kemudian (dengan berangsurangsur) kamu sampailah kepada kedewasaan,
dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan
(adapula) di antara kamu yang dipanjangkan
umurnya sampai pikun, supaya dia tidak
mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya
telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini
kering, kemudian apabila telah Kami
turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu
dan suburlah dan menumbuhkan berbagai
macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

(QS. alal-H}ajj (22): 5)
Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah
kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari
segumpal darah, kemudian dilahirkannya
kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu
dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada
masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu
hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada
yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat
demikian) supaya kamu sampai kepada ajal
yang ditentukan dan supaya kamu
memahami(nya). (QS. Ga>fir (40): 67)
Orang-orang yang meninggal dunia di
antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri
(hendaklah para isteri itu) menangguhkan
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
Kemudian apabila telah habis 'iddahnya,
maka tiada dosa bagimu (para wali)
membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah
mengetahui apa yang kamu perbuat.

(QS. alal-Baqarah (2): 234)
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia
di antara kamu dan meninggalkan isteri,

!T7  -#I nq)x# T-#4
L! !AM )p S;^ M
 J B) /-  '-A
#!  ' ' (@14 J ' 
N)BO NZ3Z $%#
54.

J!51M (!) !3 $% S8 WM
r5 [# JM  "# )z;7
'3?% -# #@& '3?% '
!M #@& '3?% G; r; 6
B -! J!M ` q)= u;3
$!) 7!& C) B) BOI
L;@7b

hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya,
(yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya
dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).
Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri),
maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris
dari yang meninggal) membiarkan mereka
berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (QS. al-Baqarah (2): 240)
(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa,
sesungguhnya Aku akan menyampaikan
kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat
kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu
dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan
orang-orang yang mengikuti kamu di atas
orang-orang yang kafir hingga hari kiamat

(QS. Ali Imra>n (3): 55)
. Kemudian hanya kepada Akulah
kembalimu,
lalu
Aku
memutuskan
diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu
berselisih padanya."
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