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Abstrak

 Setiap kisah mengambil bentuk dan waktunya sendiri-sendiri. Bukan saja
hal ini menjadi takdir Allah, akan tetapi sekaligus menjadi contoh bagi semua
makhluk Allah. Kisah Musa dan Khidir layak untuk kita teladani, sebagai kisah
orang shaleh yang menjadi kekasih Allah. Skripsi ini coba mengkaji kitab Lat}a>if
al-Isya>ra>t karya al-Qusyairi>.
 Melalui kisah ini, Allah Swt. menginginkan agar kita memperhatikan
bahwa ilmu pengetahuan yang diberikan kepada Khid}ir bukanlah ilmu
pengetahuan biasa yang dapat diperoleh melalui bacaan atau proses belajar.
Tetapi ilmu pengetahuan tersebut secara langsung diperoleh Khid}ir dari Allah
Swt. Dengan ini, maka Khid}ir ( dibukakan hijab dan dikuakkan Allah kepadanya)
mengetahui yang z}ahir dan yang batin. Mengetahui apa yang terjadi, dan
mengetahui rahasia dibalik peristiwa. Sedangkan Mu>sa> menyadari bahwa Khid}ir
itu mengetahui apa yang tidak beliau ketahui.

  Berangkat dari upaya mengangkat pesan yang ada dalam kisah ini, baik
yang bersifat lahir ataupun batin, maka perlu diajukan dua pertanyaan mendasar,
yang secara spesifik membidik kisah ini, yaitu: bagaimana penafsiran al-Qusyairi>
tentang ayat-ayat  kisah Mu>sa> dan Khid}ir ? dan juga apa keterkaitan makna z}ahir
dan batin kisah Mu>sa> dan Khid}ir menurut penafsiran al-Qusyairi>?

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka dibutuhkan adanya
sebuah metode. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka ( Library Research
), yang menggunakan sember data primer dan juga sekunder. Penelitian ini
bersifat deskriptif analisis, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang
berkenaan dengan pokok pembahasan serta menganalisis pendapat al-Qusyairi>
yang berkaitan dengan kisah Mu>sa> dan Khid}ir dalam surat al-Kahfi.

Karena penelitian ini adalah kajian tokoh, maka pengumpulan data
dilakukan dengan cara membaca dan menelaah karya yang dihasilkan oleh tokoh
tersebut.  Sedangkan sumber data bantu adalah kajian-kajian yang membahas
tentang tokoh dan pembahasan yag berkenaan hal tersebut. Sumber data primer
al-Qusyairi> :  tafsir  Lat}aif al-Isya>ra>t yang merupakan karya  al-Qusyairi> sendiri.

 Dalam analisa ini menggunakan metode Kualitatif Induktif . Metode
induktif adalah suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat
khusus dan memiliki kesimpulan umum.
 Dalam kesimpulan yang didapat menyatakan bahwa kitab tafsir ini sangat
simpel dalam pemaknaanya dan terksesan mengikuti alur tanpa adanya sedikit
komentar lebih dalam, sehingga maksud dari al-Qusyairi> sendiri kurang begitu
terlihat. Dalam kitab ini dapat ditemukan makna-makna yang tersirat ataupun
yang tersurat. Pendidikan adalah makna yang paling menonjol, yang diperkuat
dengan sabar, niat karena Allah dan juga baik sangka, sebagai elemen yang dapat
dijadikan penunjang dalam mendapatkan ilmu. Bahkan lebih jauh, elemen ini jika
diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadikan kehidupan
bermasyarakat menjadi harmonis.

Kata kunci: Tafsir, al-Qusyairi>, pendidikan, sabar, niat dan baik sangka
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan

Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

Alif

ba’

ta’

sa’

jim

ha’

kha

dal

zal

ra’

zai

sin

 Tidak dilambangkan

b

t

s\

j

h}

kh

d

z\

r

z

s

Tidak dilambangkan

be

te

es (dengan titik di atas)

je

ha  (dengan titik di bawah)

ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)

er

zet

es



xii

syin

sad

dad

ta

za

‘ain

gain

fa

qaf

kaf

lam

mim

nun

waw

ha’

hamzah

ya

sy

s}

d}

t}

z}

‘

g

f

q

k

l

m

n

w

h

‘

Y

es dan ye

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge

ef

qi

ka

‘el

‘em

‘en

w

ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah
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C. Ta’ marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ditulis

ditulis

H{ikmah

‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti s}alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

Ditulis Kara>mah al-auliya>’

Ditulis Zaka>h al-fit}ri

D. Vokal Pendek

 ___

___

___

fathah

kasrah

dammah

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

a

fa’ala

i

z|ukira

u

yaz|habu
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E. Vokal Panjang

1

2

3

4

Fathah + alif

Fathah + ya’ mati

Kasrah + ya’ mati

Dammah + wawu mati

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

a>

ja>hiliyyah

a>

tansa>

i>

kari>m

u>

furu>d}

F. Vokal Rangkap

1

2

Fathah + ya mati

Fathah + wawu mati

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai

bainakum

au

qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

ditulis

ditulis

ditulis

a’antum

u’iddat

la’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf “al”

Ditulis

ditulis

ditulis

Ditulis

al-Qur’a>n

al-Qiya>s

al-Sama>’

al-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Ditulis

Ditulis

z|awi> al-furu>d}

ahl al-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

        Al-Qur’a>n adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

Saw., ditulis dengan bahasa Arab, ditransfer secara berkesinambungan (tawatur).

Membacanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al-Fa>tihah dan diakhiri dengan

surat an-Na>s. Ia merupakan bukti kebenaran risalah Muhammad Saw., sekaligus

menjadi petunjuk bagi umat manusia, memiliki berbagai keistimewaan, antara

lain susunan bahasanya yang unik, mengandung makna-makna yang dapat

difahami bahasanya.1

 Semakin jauh manusia meneliti ilmu-ilmu yang terkandung dalam al-

Qur’a>n semakin kelihatan bahwa kemampuan manusia sangatlah terbatas dan

semakin sadar bahwa ketidaktahuannya mengenai rahasia-rahasia keagungan

ayat-ayat Allah. Masing-masing orang dapat memahami al-Qur’a>n sesuai dengan

kapabilitas, kapasitas dan ilmu pengetahuannya.

 Tidak dapat dipungkiri, bahwa al-Qur’a>n merupakan susunan bahasa yang

tidak terlepas dari kaidah gramatikal bahasa verbal-konvensional, akan tetapi al-

Qur’a>n mempunyai kelebihan gaya bahasa yang bervariasi dan mengandung daya

I’jaz. Diantara gaya bahasa al-Qur’a>n itu adalah menyampaikan pesan ilahiah

1  M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’a>n  (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 75.
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dengan kisah. Hal ini di tegaskan oleh Mahmud Zahran2 bahwa al-Qur’a>n yang

berisi 114 surat itu mengandung masalah-masalah aqidah, ibadah, mu’amalah

dan kisah.

 Kisah adalah salah satu metode al-Qur’a>n untuk menyampaikan berbagai

ide, berbagai aktifitas kelakuan pola manusia dalam masyarakat dan

konsekwensi-konsekwensi perbuatan baik dan buruk kepada manusia agar

berpikir. Kisah mempunyai spesifikasi lebih leluasa untuk mengutarakan

gagasan-gagasan, ide-ide dan pesan dengan tidak memberatkan pembaca

sehingga tidak merasa jemu dan bosan.3

 Kisah-kisah al-Qur’a>n istimewa karena tujuannya yang luhur, maksud

yang mulia dan target yang tinggi. Kisah al-Qur’a>n mencakup pembahasan

tentang akhlak yang dapat mensucikan jiwa, memperindah akhlak, menyebarkan

hikmah dan keluhuran budi, juga mencakup metode pengajaran dan pendidikan

yang bervariasi. Kisah dalam al-Qur’a>n mengambil bentuk yang bermacam-

macam, dialog, hikmah dan ungkapan atau menakut-nakuti dan peringatan,

sebagaimana terkandung dalam sebagian besar sejarah rasul-rasul serta kaumnya,

bangsa-bangsa dan para penguasanya, kisah kaum  yang mendapat petunjuk dan

kisah yang sesat. Hal tersebut menjadi contoh dan mendorong manusia untuk

mengagungkan dan merenungkannya.4

2  Mahmud Zahran, Qas}as} Min al-Qur’a>n ( Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyah, 1956), hlm..
3.

3 Muslim Ahmadi, “Simbolisme Kisah al-Qur’a>n al-Kari>m: Studi Penafsiran Simbolis
Kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Qur’a>n”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta,  2001, hlm. 7.

4 Muhammad A. Khalafullah, Al-Qur’a>n bukan kitab sejarah, terj. Zuhairi Misrawi dan
Anis Maf tukhin ( Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 159.
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 Semua kisah ini diceritakan dengan perkataan yang jelas, uslub yang

kokoh, lafadz yang indah dan penuh daya pikat untuk menunjukkan kepada

manusia menuju akhlak yang mulia, iman yang benar dan ilmu yang bermanfaat.

Kisah tersebut dikemas dalam penjelasan yang paling baik, metode yang paling

lurus, sehingga menjadi contoh teladan serta menjadi salah satu metode

pengajaran dan menjadi lentera bagi jalan hidup manusia.5

 Menurut Manna’ al-Qatta>n, kisah dalam al-Qur’a>n harus diyakini sebagai

kala>mullah yang suci  dan tidak memperhatikan realita sejarah.  Kisah al-Qur’a>n

ini adalah hakikat dan fakta sejarah yang dituangkan dalam untaian kata-kata

indah dan pilihan serta gaya bahasa yang mempesona.6

 Selain itu, al-Qur’a>n sebagai sumber ilmu pengetahuan dan landasan

hidup muslim sepanjang zaman. Maka dalam menginterpretasikan al-Qur’a>n

tidak boleh terbatasi oleh zaman tertentu, budaya tertentu dan latar belakang

tertentu. Al-Qur’a>n merupakan mu’jizat yang elastis. Elastisitas al-Qur’a>n ini

juga didukung oleh kisah yang menuntut untuk dikaji apa yang ada dibalik kisah

itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111.

‰s) s9šc%x.’ÎûöNÎh ÅÁ|Á s%×ouŽ ö9Ïã’ Í<'r T[{É=»t6 ø9F{ $#3

Artinya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi

orang-orang yang mempunyai akal.7

5  Jad al-Maula, Qas}as} al-Qur’a>n  ( Beirut: Dar al-Jail, 1998), hlm. 3.
6  Manna’ al-Qat}t}an, Maba>his fi> ’ulu>m al-Qur’a>n ( Mans|u>rat al-As}ri al Hadis|), hlm.  305.
7 Al-Qur’a>n Terjemah Dan Penjelasan Ayat Ahkam, Surat Yusuf 12 :111 ( Jakarta: Pena

al-Qur’a>n, 2002), hlm. 249.
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 Dengan demikian, kisah-kisah dalam al-Qur’a>n merupakan berita-berita

suatu permasalahan dalam masa yang saling berturut-turut atau dengan kata lain

suatu pemberitaan mengenai keadaan umat yang telah lalu dan peristiwa-

peristiwa yang telah terjadi.

Kisah-kisah dalam al-Qur’a>n  setidaknya bisa digolongkan menjadi tiga.

Pertama, kisah yang mengandung informasi dakwah para nabi kepada kaumnya,

sikap-sikap orang-orang yang memusuhinya. Misal kisah nabi Nu>h, Ibrahi>m,

Mu>sa>. Dua, kisah menyangkut pribadi dan golongan dengan segala kejadiannya

yang oleh Allah dijadikan pelajaran. Seperti kisah Maryam, Lukman, As}ha>bul

Kahfi. Tiga, kisah-kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa pada masa

Rasulullah Saw. seperti perang badar, perang uhud.8

Berangkat dari masalah  ini, maka penulis ingin mengungkap salah satu

kisah dalam al-Qur’a>n yang berkenaan dengan umat terdahulu. Kisah ini

berkenaan dengan Nabi Mu>sa> dan Nabi Khid}ir yang termaktub dalam al-Qur’a>n

surat al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82. Dalam kisah ini seakan Allah Swt.

memberi pesan untuk diperhatikan secara seksama serta menguakkan rahasia-

rahasia-Nya yang terdapat dalam kenyataan-kenyataan alam semesta. Inilah

kisah yang membeberkan kepada kita bagaimana hal-hal yang hakiki ( hakikat

kebenaran ) mengambil posisi berbeda dengan peristiwa z}ahirnya.9

 Sesungguhnya tak seorangpun di antara kita yang diberi dan dikaruniai

kecukupan kapasitas ilmu pengetahuan untuk menguak dan mengetahui hakikat

8 Muhammad Chirzin, Al-Qur’a>n dan ‘Ulu>mu al-Qur’a>n (Yogyakarta: Dana Bakti Prima
Yasa, 1998), hlm. 118-119.

9 M. Mutawalli Al-Sya’rawi, Al Kahfi Gua-Gua Misterius terj.Tajuddin ( Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 51.
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yang baik dan yang buruk. Semua kasus, peristiwa dan kenyataan-kenyataan

yang terjadi dihadapan kita berlangsung menurut z}ahirnya saja. Namun

terkadang sesuatu yang  kita kira baik, ternyata merupakan sesuatu yang sangat

buruk. Sebaliknya, sesuatu yang terkadang buruk di mata kita, justru menjadi

kebaikan yang bersifat umum.

 Akan tetapi Allah Swt. memberikan ilmu pengetahuan kepada siapa saja

yang Dia kehendaki. Mu>sa> adalah termasuk salah seorang rasul dari sejumlah

rasul yang diberi karunia yang luar biasa. Sementara Khid}ir adalah hamba yang

saleh yang selalu ber-taqarrub ( mendekatkan diri ) kepada Allah Swt. sesuai

risalah yang dibawa oleh Mu>sa> As. karena ketaqwaan-nya itu, maka Allah

karuniakan suatu ilmu pengetahuan yang belum pernah diberikan kepada Mu>sa>

As. Allah memberlakukan demikian agar kita memaklumi dan menyadari bahwa

masih terbukanya pintu dan akan terus terbuka  karunia-karuniaNya.

Melalui kisah ini, Allah Swt. menginginkan agar kita memperhatikan

bahwa ilmu pengetahuan yang diberikan kepada Khid}ir bukanlah ilmu

pengetahuan biasa yang dapat diperoleh melalui bacaan atau proses belajar.

Tetapi ilmu pengetahuan tersebut secara langsung diperoleh  Khid}ir dari Allah

Swt. Dengan ini, maka Khid}ir ( dibukakan h}ijab dan dikuakkan Allah kepadanya)

mengetahui yang z}ahir dan yang bat}in. Mengetahui apa yang terjadi, dan

mengetahui rahasia dibalik peristiwa. Sedangkan Mu>sa> menyadari bahwa Khid}ir

itu mengetahui apa yang tidak beliau ketahui.10

10 M. Mutawalli Al-Sya’rawi, Al Kahfi Gua-Gua Misterius, hlm. 54.
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  Lebih jauh, seiring dengan perkembangan dalam dunia penafsiran al-

Qur’a>n, kiranya corak penafsiran tasawuf yang memiliki karakter dan keunikan

tersendiri bila dibanding dengan corak penafsiran lainnya. Hal ini terkait dengan

teori-teori yang berkembang di dalamnya, seperti khauf, mah}abbah, ma’rifat,

h}akikat11 yang kesemuanya itu sulit di verifikasi dengan  kacamata awam.

 Akibatnya lahirlah dua model penafsiran sufistik yang kemudian dikenal

dengan istilah tafsir sufi naz}ari dan dan tafsir sufi isya>ri.  Tafsir sufi naz}ari

adalah sebuah tafsir yang dibangun untuk mempromosikan salah satu diantara

sekian teori mistik dengan menggeser tujuan al-Qur’a>n kepada tujuan dan target

mistis penafsirannya. Sedangkan tafsir sufi isya>ri adalah pen-takwil-an ayat-ayat

al-Qur’a>n yang berbeda makna lahirnya sesuai dengan petunjuk khusus yang

diterima para tokoh sufi, tetapi antara kedua makna tersebut dapat

dikompromikan.12

 Dari sekian banyak kitab tafsir sufi yang hadir di tengah-tengah

masyarakat, salah satunya adalah kitab tafsir Lat}a>if al-Isya>ra>t karya al-

Qusyairi>13, seorang ulama’ sufi yang terkenal karena salah satu karyanya  Risa>lah

al-Qusyairi>yah fi> ‘ilmi al-tas}awuf. Lat}a>if al-Isya>ra>t adalah salah satu kitab tafsir

sufi terlengkap karena menafsirkan sebanyak 30 juz secara utuh, sesuatu yang

11  Abdul Mustaqim, Aliran-Aliran Tafsir  ( Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm.  72.
12 Muhammad Husain al-Z|ahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n ( Beirut: Darl al-Fikr, 1976),

Juz2, hlm. 252.
13 Secara umum, penulis memilih al-Qusyairi>> dengan karyanya Lat}a>if al-Isya>ra>t ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa al-Qusyairi>> dengan kitabnya tersebut mempunyai
kedudukan yang penting dalam kazanah sufi. Dalam hal ini, beliau berusaha mengembalikan
tasawuf ke landasan al-Qur’a>n dan sunnah, suatu usaha yang kemudian diikuti oleh al-Ghozali.
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jarang terjadi pada kitab tafsir sufi lainnya. Berdasarkan pengakuan al-Qusyairi>,

penulisan kitab ini dimulai pada tahun 434 H.14

 Sebelum memasuki dunia tas}awuf al-Qusyairi> juga telah menulis kitab

tafsir dengan judul al-Taisi>r fi< al-Tafsi>r. Salah satu keunikan tafsir  Lat}a>if al-

Isya>ra>t  adalah penafsirannya terhadap basmalah dalam surat al-Fa>tihah

misalnya, ditafsirkan berbeda dengan basmalah dalam surat al-Baqarah, begitu

seterusnya. Tampak jelas al-Qusyairi> berusaha menafsirkan ayat demi ayat

dengan isyarat yang diperolehnya ketika ia merenungi ayat.

 Hamid Algar dalam “ Pendahuluan”nya dalam Risalah Sufi al-Qusyairi>

menyatakan bahwa kedua kata yang terdapat dalam judul  Lat}a>if al-Isya>ra>t jelas

dipilih al-Qusyairi> untuk mengalusi dalam dictum terkenal Imam Ja’far al-S}idi>q (

W 148H./756M). yang mengkategorisasikan makna dalam al-Qur’a>n menjadi

empat tingkatan makna: Iba>rah ( makna verbal yang jelas), yang dialamatkan

kepada kaum mukmin awam. Isya>rah ( perlambang), yang berada dibalik makna

verbal yang jelas dan hanya bisa dimengerti oleh kaum genostik dikalangan kaum

mukmin. Lat}a>if ( kepelikan yang ada di dalam perlambang), yang dialamatkan

kepada para wali (auliya’). Haq>aiq ( hakikat-hakikat ), yang di fahami oleh para

nabi. Dalam tafsirnya al-Qusyiri tidak mendiskusikan iba>rah dalam al-Qur’a>n,

mungkin karena dia telah membahasnya dalam kitab tafsir lainnya. Tingkat

makna kedua dan ketigalah yang dipaparkan dengan prosa lirik yang jelas.15

14 Al-Qusyairi>, Lat}a>if al-Isya>ra>t  ( Beirut, Darl al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), juz 1, hlm.
5.

15 Hamid al-Gar, Principles at Sifisme, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka,
1994), hlm. 111.
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 Sebagai kitab tafsir sufi yang tergolong masih termasuk periode awal,

penafsirannya tentu berbeda dengan tafsir-tafsir sufi yang lain yang muncul

sebelumnya seperti Gara>ib al-Qur’a>n wa Raga>ib al-Furqa>n karya Imam al-

Naisya>buri ( 109H.) Tafsir al-Qur’a>n al-Az}i>m karya al-Tus|ari ( W. 383h.) dan

Haqa>iq al-Taisi>r karya al-Sulami ( W.412H). Yang disebut terakhir inilah yang

banyak berpengaruh pada kitab  Lat}a>if al-Isya>ra>t tetapi walaupun demikian al-

Qusyairi> tetap mempunyai metode penafsiran tersendiri sehingga kitab itu patut

diperhitungkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran al-Qusyairi> tentang ayat-ayat  kisah Mu>sa>

dan Khid}ir ?

2. Apa keterkaitan makna z}ahir dan batin kisah Mu>sa> dan Khid}ir

menurut penafsiran al-Qusyairi>?

C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian

1. Formal akademik.

a. Menambah kazanah pemikiran mahasiswa dalam studi

tafsir terutama dalam nuansa tafsir sufistik.

b. Mengetahui penafsiran al-Qusyairi> dalam kisah Mu>sa> dan

Khid}ir

2. Non formal akdemik

a.  Menambah ilmu ke-islaman terutama dalam bidang akhlak

D. Telaah Pustaka

 Dalam Bukunya M. A. Khalafullah menjelaskan bahwa, kisah-kisah al

Qur’a>n unsur-unsurnya terbagi menjadi tiga; tokoh, peristiwa, dialog. Dalam

kisah al-Qur’a>n akan sulit didapatkan kisah yang dalam lukisannya tergabung
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semua unsur kisah atau lebih dari dua unsur kisah. Jika di telaah lebih jauh,

dalam al-Qur’a>n   kita tidak akan pernah menemukan unsur dialog, kejadian dan

tokoh terkumpul dalam satu bingkai kisah dengan perlakuan yang sama.16

Mayoritas kisah-kisah al-Qur’a>n bukan kisah panjang. Bisa dilihat bahwa unsur

kejadian atau peristiwa sering ditonjolkan dalam kisah-kisah yang dimaksudkan

untuk memberikan ancaman atau peringatan. Kemudian, unsur tokoh tampak

akan menonjol dalam kisah-kisah yang dimaksudkan untuk memberikan sugesti

atau sebagai penyebar semangat dan ada saat tertentu untuk meneguhkan hati

nabi dan orang-orang beriman. Adapun unsur dialog, akan sering muncul dan

mendominasi bangunan kisah apabila yang dimaksud dan tujuan kisahnya adalah

untuk mengadakan pembelaan atas dakwah Islam dan menentang  perlawanan

yang ditujukan kepada Allah. Sebagaimana al-Qur’a>n  menginforfasikan dalam

surat al-Kahfi  ayat 60 sampai dengan 82. ( lihat bab III ).

 Selanjutnya, untuk lebih memperjelas bagaimana posisi kisah dalam hadis|

Nabawi al- Khalidy  dalam kitabnya Ma’a Qas}as}I al-Sa>biqin> fi> al-Qur’a>n

mengatakan, dalam mempelajari kisah-kisah masa lalu dalam al-Qur’a>n harus

bersandar pada hadis-hadis Nabi Saw. yang s}ahih dan tidak mempercayai cerita

cerita bohong, riwayat israiliyat dan berita berita yang tidak jelas. Dalam kisah

ini, kita mendapati bahwa Rasulullah Saw. telah menjelaskan sebagian perincian

dan memberi beberapa tambahan terhadap versi al-Qur’a>n tentang kisah teman

16 Muhammad A. Khalafullah, Al-Qur’a>n Bukan Kitab Sejarah, hlm. 203.
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Mu>sa> As.. Hadis|-hadis| tentang kisah ini disebutkan oleh Bukhari, Muslim, Abu

Daud, Nasa’I , Ibnu Majah dan lain-lain.17

M. Mutawaali al-Sya’rawi dalam bukunya al-Kahfi Gua-Gua Misterius

memberikan gambaran dalam kisah Mu>sa> dan Khid}ir dengan banyaknya hikmah

yang dapat di ambil dari kisah tersebut. Diantara hikmah yang dapat dipetik dari

kisah ini adalah tentang ilmu z}ahir dan batin, dalam hal ini Khid}ir di tokohkan

sebagai hamba yang saleh yang mengetahui apa yang tidak diketahui Mu>sa> As..

Tidak diragukan lagi akhirnya terjadi perdebatan antara Khid}ir dan Mu>sa> As.

karena terjadi perbedaan pandangan dalam melihat suatu masalah. Hal ini berarti

bahwa kalangan orang-orang yang saleh mempunyai rahasia-rahasia yang tidak

dapat dilihat oleh orang selain mereka, Dan alam semesta ini sebenarnya penuh

dengan rahasia-rahasia. Adapun peristiwa-peristiwa yang lahir berlaku untuk

semua rahasia secara umum, sementara yang batin, dan atau hakikat itu hanya

dibuka Allah bagi makhlukNya yang dikehendaki.18

Para mufassir sufi menjadikan kisah Mu>sa> dan Khid}ir sebagai dalil dan

simbol untuk membedakan antara ilmu ladunni dan ilmu syar’I, antara z}ahir dan

batin dan antara syari’at dan hakikat. Salah satu pendapat mufassir sufi, yaitu

Ismail Haqi al-Burusawi dalam tafsirnya Ru>h al-Baya>n sebagaimana dikutip oleh

al-Kha>lidy bahwa, dalam menafsirkan ayat yang memuat kisah Mu>sa> dan Khid}ir

ketika sampai pada ayat 65 ia berkata,” Kalaupun Allah berfirman dari sisi

kami’, padahal semua ilmu dari sisi-Nya, karena sebagian ilmu ada yang didapat

17 Shalah Abdul Fattah al-KHalidy, Ma’a Qas}as}i al-sa>biqi>na fi> al-Qur’a>n, terj. Setiawan
Budi Utomo ( Jakarta: Gema Insani Press, 2000 ), hlm. 150.

18 M. Mutawalli Al-Sya’rawi, Al Kahfi Gua-Gua Misterius, hlm. 57.
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melalui pengajaran, maka yang demikian itu tidak dinamakan ilmu ladunni.

Adapun ilmu ladunni adalah ilmu yang diturunkan Allah kedalam hati tanpa

perantaraan seseorang dan bukan pula karena sebab external. Karena itu, para

tokoh sufi mengkhususkan kata ilmu ladunni untuk ilmu batin dalam istilah

mereka, yaitu ilmu yang berasal dari pengajaran Allah, dari sisi-Nya tanpa

perantara.19

Sepanjang penenelusuran penulis, penilitian skripsi yang terkait dengan

tema di atas diantarnya adalah” Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Al-Qur’a>n (

Studi Kisah Khid{ir dan Mu>sa> As.). Dalam skripsi ini lebih menonjolkan hal yang

mempunyai relevansi dengan pendidikan, diantarnya ialah pendidikan akhlak dan

hikmah.20 Sedangkan skripsi lainya yang ditulis oleh Istnan Hidayatullah, yang

berjudul “ Kisah Mu>sa> dan Khid}ir Dalam Al-Qur’a>n Surat Al-Kahfi 66-82 ( Studi

Kritis Dengan pendekatan Semiotika Roland Barthes )”. Secra umum, skripsi ini

lebih menyoroti kisah Mu>sa> dan Khid}ir dari sisi semiotika, dalam perspektif teori

semiotika, yang dicari adalah dimensi simbolik dari suatu tanda yang dapat

dihasilkan melalui analisa-analisa atau kode-kode yang membentuknya.21

Beberapa telaah pustaka penelitian skripsi di atas kiranya berbeda dengan

skripsi yang penulis angkat, yaitu mengenai dialog Mu>sa> dan Khid}ir yang lebih

menitik beratkan pada ayat 71-77 surat al-Kahfi  untuk mengkompromikan

peristiwa dialog Mu>sa> dan Khid}ir. Dengan demikian penelitian skripsi Kisah

19 Shalah Abdul Fattah al-Kha>lidy, Ma’a Qas}as}i al-Sa>biqi>na fi> al-Qur’a>n, hlm. 171.
20  Rizal Faiz Muhammad, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Al-Qur’a>n: Studi Kisah

Khid{ir dan Mu>sa> As.”, Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm. 5.
21 Istnan Hidayatulaah, “Kisah Mu>sa> dan Khid}ir Dalam Al-Qur’a>n Surat Al-Kahfi 66-82:

Studi Kritis Dengan pendekatanSemiotika Roland Barthes”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN
Sunan Kalijga Yogyakrta, 2004, hlm. 8.
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Mu>sa > dan Khid}ir  dalam surat al-Kahfi  ( Studi atas Penafsiran al-Qusyairi>> dalam

kitab Lat{a>if al-Isya>ra>t ) layak untuk di bahas.

E. Metodologi Penelitian

 Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di

muka, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka ( Library Research )  yaitu

penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data

penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan baik melalui data primer

maupun data sekunder.22 Sumber data primer adalah buku yang menjadi rujukan

utama dalam penelitian ini, Sedangkan sumber data sekunder adalah buku atau

transkrip dan catatan yang berfungsi sebagai unsur pelengkap dalam penelitian

ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menuturkan dan

menafsirkan data yang berkenaan dengan pokok pembahasan serta menganalisis

pendapat al-Qusyairi>> yang berkaitan dengan kisah Mu>sa> dan Khid}ir dalam surat

al-Kahfi.

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian tokoh, maka pengumpulan data

dilakukan dengan cara membaca dan menelaah karya yang dihasilkan oleh tokoh

tersebut atau disebut juga data primer, sedangkan sumber data bantu atau

22 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004), hlm. 3.
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tambahan ( sekunder ) adalah kajian-kajian yang membahas tentang tokoh dan

pembahasan yag berkenaan hal tersebut. Sumber data primer al-Qusyairi>> :  tafsir

Lat}a>if al-Isya>ra>t yang merupakan karya  al-Qusyairi> sendiri.

4. Teknik Analisis data

Sebagai tindak lanjut, data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan

dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian di

analisa. Dalam analisa ini menggunakan metode Kualitatif Induktif . Metode

induktif adalah suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat

khusus dan memiliki kesimpulan umum.23

F. Sistematika Pembahasan

 Pembahasan dalam kajian ini, dapat diuraikan menjadi beberapa Bab dan

untuk memudahkan dalam penulisan dan juga dapat difahami secara sistematis.

Adapun kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

 Bab Pertama, pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang

merupakan dasar pemikiran kisah Mu>sa> dan Khid}ir serta penafsiran surat al-

Kahfi>> ayat 60-82, pokok masalah yang diwujudkan dalam bentuk beberapa

pertanyaan mendasar tentang penafsiran kisah Mu>sa>   dan Khid}ir dalam surat al-

Kahfi>, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, telaah pustaka sebagai pembanding

sekaligus rujukan, Metodologi Penelitian sebagai gambaran operasi metodologis

dalam menjalankan penelitian ini dan yang terakhir Sistematika Pembahasan

yang merupakan urutan sistematis sebagai cara dalam memudahkan pembahasan.

23  Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif ( Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm..
63.
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Bab Kedua, membahas tentang biografi singkat al-Qusyairi> dan seputar

penulisan tafsir Lat}a>if al-Isy>ara>t. Pada bab kedua ini terdiri dari dua sub bab. Sub

bab pertama berisi latar belakang kehidupan, silsilah keturunan dan  aktivitas

keilmuan serta karya-karya intelektual al-Qusyairi>. Sub bab kedua membicarakan

seputar tafsir Lat}a >if al-Isy>arat: terdiri dari mengenal kitab tafsir Lat}a >if al-Isy>ara>t

sejarah singkat penulisan, sistematika penulisan dan metode penafsiran serta

keunikan kitab tafsir Lat}a >if al-Isy>ara>t.

Bab Ketiga, penafsiran ayat-ayat  tentang kisah  Mu>sa> dan Khid}ir dalam

surat  al-Kahfi. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama, Ayat-ayat

kisah Mu>sa> dan Khid}ir serta terjemahnya. Sub bab kedua, menjelaskan penafsiran

sebagian ulama’ tafsir tentang kisah Mu>sa> dan Khid}ir> dalam surat al-Kafi. Sub

bab ketiga, menguraikan penafsiran al-Qusyairi> tentang ayat-ayat kisah Mu>sa>

dan Khid}ir dalam al-Qur’a>n.

Bab ke empat, membahas tentang Analisis atas pemahaman ayat kisah

Mu>sa> dan Khid}ir perspektif al-Qusyairi>> baik kelebihan dan kekurangannya.

Penyusun  akan lebih dalam menggali makana-makna lain terutama kandungan

z}ahir dan batin dalam menafsirkan kisah Mu>sa> dan Khid}ir guna mengetahui lebih

jauh kelemahan serta kelebihan penafsiran al-Qusyairi> dalam kitabnya Lat}a >if al-

Isy>ara>t.

Bab Kelima, adalah bagian penutup. Bagian pertama dari bab penutup

adalah kesimpulan yang dirunuskan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan –

pernyataan itu merupakan jawaban atas masalah penelitian. Bagian kedua berisi
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tentang saran-saran guna lebih mempertajam dan lebih mengembangkan

persoalan dalam penelitian ini.
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BAB II

AL-QUSYAIRI>>  DAN KITAB LAT}A>IF AL-ISYA>RA>T

A. Biografi al-Qusyairi>

1. Latar Belakang Kehidupan al-Qusyairi>

Al-Qusyairi> lahir di suatu kondisi dan masa pemerintahan yang tidak

berpihak kepada kepentingan rakyat. Para penguasa dan kroni-kroninya saling

memperberat pungutan pajak. Hal ini nampaknya berpengaruh terhadap

pertumbuhan jiwa al-Qusyairi> kecil, sehingga ia bercita-cita ingin meringankan

beban masyarakatnya. Oleh karena itu, ia berencana pergi ke Naisabur1 untuk

menuntut ilmu hitung yang berkaitan dengan pajak.

Cita-cita kecil al-Qusyairi> akhirnya terwujud, sesampainya di Naisabur ia

belajar berbagai ilmu pengetahuan kepada seorang maha guru dalam berbagai

disiplin ilmu, yaitu Abu> ‘Ali al-Hasan bin ‘Ali an-Naisaburi>. Dari ‘ulama inilah

al-Qusyairi> mengubah cita-citanya semula, membuang pikiran dan keingianan

untuk menguasai peran pemerintahan dan memilih t}ari>qah sebagai jalan

perjuangannya.

 Dalam perkembangan selanjutnya, ketika terjadi peralihan kekuasaan,

sekalipun pada awalnya al-Qusyairi> mempunyai hubungan yang baik dengan

penguasa Seljuk, Rukn al-Dunnya wa al-Din Tughril yang memerintah dari tahun

429 H/1038 M sampai dengan 455 H/1036 M, namun lambat laun kedudukan

1 Naisabur adalah nama sebuah ibu kota porpinsi Khurasan dan memeperoleh tempat
para ulama’ dan pujangga. al-Qusyairi>, Risa>lah al-Qusyairi>yah fi> al-’ilmi al-Tas}awuf terj. Umar
Faruq ( Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 4.
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al-Qusyairi> mulai terusik dengan adanya kebijakan perdana menteri ‘Amid al-

Mulk Abu> Nasr al-Kunduri>, seorang penganut maz|ab Hanafiyyah dan beraliran

teologi Mu’tazilah yang kukuh dan sepenuhnya mendukung para raja Turki

dalam kebijakan anti heterodoksial mereka.2

 Selama masa jabatan al-Kunduri> inilah di Naisabur juga diwilayah-

wilayah lain telah terjadi mihnah dan fanatisme kelompok. Kelompok yang

mengafiliasikan teologinya kepada teologi Asy’ariyah dan fikihnya kepada

maz|ab Syafi’i>  mengalami teror dari al-Kunduri>. Melihat kondisi seperti ini, al-

Qusyairi mengeluarkan fatwa (436 H/1044 M) yang berisikan bahwa pandangan-

pandangan al-Asy’ari sepenuhnya sesuai dengan Sunni.

Namun karena masalah tidak kunjung selesei, akhirnya al-Qusyairi> pada

tahun 446 H/ 1054 M menulis surat terbuka kepada para ‘ulama di dunia muslim.

Isi surat ni mengeluhkan gangguan yang dialami kaum Ahl al-Sunnah berkenaan

dengan teror yang telah menimpa mereka. Surat-surat ini kemudian terhimpun

dalam sebuah kitab yang berjudul Syi>ka>yah Ahl al-Sunnah bi Hika>yah ma> na>

lahum min al-Mihnah.

Berkaitan dengan surat inilah akhirnya al-Quyairi> dipenjarakan selama

sebulan lebih. Namun kejadian ini tidak berlangsung lama, karena Abu> Sahl,

seorang pemimpin maz|ab Sya>fi’i> di Naisabur membelanya dengan gigih dan

berhasil membebaskannya.3

2 Sayyed Hossein Nasr (dkk.),  Warisan Sufi “ Sufisme Persia Klasik dari Permulaan
Hingga Rumi ( 700-1300)”, terj. Gafna Raizha Wahyudi ( Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm.
204.

3 Ibrahim Basyuni, “Madkhal” dalam al-Qusyairi, Lat}a>if al-Isya>ra>t, Jilid I ( Kairo: al-
Hayyah al-Mis{riyyah al-‘Ammah li al-Kita>b: Cet II:1981)}, hlm. 13.
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2. Sisilah Keturunan dan Aktifitas Keilmuan

Nama lengkap al-Qusyairi> adalah Abu> al-Qa>sim Abd al-Kari>m bin

Hawa>zin bin Abd Ma>lik bin T{alh{ah bin Muhammad4 al-Istiwa>’5 al-Qusyairi>6 an-

Naisa>bu>ri7As-Sya>fi’i.8

Ia dilahirkan di kota Istiwa>I, kawasan Naisa>bu>r, Iran timur laut, pada

bulan Rabi’ul awal tahun 376 H bertepatan pada bulan juli 986 M. Kota Istiwa>I

adalah salah satu kota yang memiliki kekayaan sejarah peradaban Islam di dunia

timur yang terletak di kawasan Khurasan, namun sebagaimana daerah-daerah

lainnya, di Khurasan pada masa-masa sebelum dan selama penaklukan Mongol

pada abad ke 7 H/13 M. kota Istiwa>I lenyap dan tidak meninggalkan jejak.

Al-Qusyairi> meinggal dunia pada hari ahad pagi, bertepatan dengan

tanggal 16 Rabi’ul Awal 465 H/#1 Desember 1072 M dan ada yang menyebutkan

4 Al-Qusyairi, Lat}a>if al-Isya>ra>t, Jilid I (Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 3.
5 Al-Istiwa>I, asalnya dari bangsa Arab yang memasuki daerah Khurasan dari daerah

Ustawa, yaitu sebuah negara besar di daerah pesisiran Naisa>bur>. Daerah ini memiliki banyak desa
yang batas teretorialnya saling bertemu di wilayah Nasa. Dari kota ini pula banyak ‘ulama’ yang
dilahirkn. Lihat Al-Qusyairi,Risa>lah al-Qusayiriyah fi> al-’ilmi al-Tas}awuf, hlm. 2.

6 Al-Qusyairi, nama yang dinisbatkan pada kata Qusyairi> atau sebutan bagi marga Sa’ad
al-Asyrah al-Qat}}aniyyah, sekelompok manusia yang tinggal di pesisir Hadaramaut. Di dalam
Ensikolpedia suku-suku bangsa Arab disebutkan bahwa al-Qusyairi> adalah putra Ibn Ka’ab bin
Rabi’ah bin Amir bin Sa’sa’ah bin Mu’a>wiyah bin Bakr bin Hawa>zin bin Mansu>r bin Ikrimah bin
Qays bin Aylan. Dari merekalah lahir keturunan yang menjadi pelopor dari orang-orang yang
berkepentingan terhadap peradaban islam. Bahkan ada yang menjadi pejabat di wilayah Khurasan
dan Naisa>bu>r sementara yang lain menyebar di wilayah Andalusia ( Spanyol). Al-Qusyairi>,
Risala>h al-Qusayiriyah fi> al-’ilmi al-Tas}awuf, hlm. 1-2.

7 Naisa>bu>r sebuah nama yang dinisbatkan pada sebuah nama kota Naisa>bu>ri atau Sa>bu>r,
ibu kota propinsi Khurasan yang merupakan kota terbesar dalam wilayah pemerintahan islam
pada abad pertengahan, terletak disamping kota Balakan, Harrat dan Marw. Dari kota ini pula
lahir ‘Umar al-Khayyam dan Rari>d al-Din al-At}t}ar, keduanya merupakan ilmuan kaliber dunia.
Al-Qusyairi>, Risa>lah al-Qusyairi>yah fi> al-’ilmi al-Tas}awuf, hlm.1.

8 As-Sya>fi’I,sebuah nama yang dinisbatkan kepada maz|ab Sya>fi’I yang dianutnya.
Maz|ab tersebut didirikan oleh al-Imam Muhammad Idris as-Sya>fi’I pada tahun 150-204H/767-
820M. Al-Qusyairi>, Risa>lah al- Qusyairiyah fi> al-’ilmi al-Tas}awuf, hlm. 2.
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1073 M di Naisa>bu>r dalam usia 87 tahun dan dimakamkan di dekat makam

gurunya Abu> ‘Ali al-Hasan al-Daqqa>q.9

Dari garis keturunan sang ayah, al-Qusyairi> adalah keturunan dari kabilah

Qusyayir al-‘Adna>niyyah, merupakan salah satu suku Arab yang mempunyai

hubungan dengan Hawa>zin, ayahnya sendiri. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa

silsilah10 Qusyairi menyebar ke barat, seperti Andalusia (Spanyol) pada masa

penakhlukan Islam masa pemerintahan Bani Umayyah dan sebagian menyebar ke

timur, seperti Khura>sa>n dan Naisa>bu>ri.

Di kedua wilayah ini sebagian ada yang menjadi pembesar dan pejabat

pemerintah. Dari fihak ibunya, al-Qusyairi> termasuk keturunan Bani> Sulaim, juga

salah satu suku Arab. Salah satu pamannya yakni Abu> ‘Uqail al-Sulaimi

termasuk diatara orang yang menjadi kepala distrik di desa Istiwa>’, tempat

dimana al-Qusyairi< lahir dan menghabiskan masa kecilnya sambil mulai belajar

berbagai macam ilmu pengetahuan.11

Al-Qusyairi> menikah dengan Fa>t}imah putri dari seorang yang sangat

dihormatinya yakni Abu> ‘Ali al-Hasan al-Naisa>bu>ri yang terkenal dengan sebutan

al-Daqqa>q, yang merupakan guru sufinya. Fa>t}imah adalaha wanita yang cukup

cerdas, sehingga mempunyai reputasi kesarjanaan, terutama dalam bidang ilmu

sastra dan tergolong sebagai orang yang rajin ibadah dan juga sebagai periwayat

9  Al-Qusyairi>, Risa>lah al-Qusyairiyah fi> al-’ilmi al-Tas|awuf, hlm. 3.
10  Maksud dari kata silsilah disini adalah para sanak keluarga al-Qusyairi.
11  Ibra>him Basyu>ni>, “Madkhal” dalam al-Qusyairi> , Lat}a>if al-Isya>ra>t, hlm. 8.
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hadis|. Dia dinikahi al-Qusyairi> sekitar tahun 405 H sampai dengan 412 H atau

1014 M sampai 1021 M.12

Al-Qusyairi> mempunyai tujuh orang putra, satu diantaranya adalah

perempuan. Mereka adalah Abu> Sa’ad ‘Abd Allah, Abu> Sa’id al-Wa>hid, Abu>

Mans}u>r ‘Abd al-Rahma>n, Abu> an-Nashr ‘Abd al-Rahi>m, Abu> al-Fath ‘Ubaid

Allah, Abu> al-Mud}offar ‘Abd al-Mun’im dan yang perempuan bernama ‘A>mmah

al-Kari>m.13 Pada masa awal pendidikannya al-Qusyairi> berada di bawah

bimbingan Abu> al-Qa>sim al-Alimani, dia adalah guru serta kerabat keluarga al-

Qusyairi>, kepadanya ia belajar bahasa dan sastra Arab.

Selanjutnya, al-Qusyairi> melakukan perjalanan intelektualnya, Naisa>bur>

adalah kota pertama yang menjadi tujuannya. Di kota tersebut, dia mempelajari

akutansi, aritmatika dan bergabung dalam pengolahan administrasi keuangan.

Hal ini merupakan bentuk nyata dalam mewujudkan cita-citanya dimasa kecil,

yaitu ingin meringankan beban masyarakatnya.

Cita-cita ini didasarkan pada kondisi yang dihadapi pada saat itu, yaitu

banyaknya penguasa yang saling memberatkan beban pungutan pajak kepada

rakyat. Dengan penguasaan bidang-bidang ilmu di atas, diharapkan dalam jangka

panjang ia mampu menguasai pengelolaan pajak yang akan diproyeksikan sebagai

bentuk pungutan pajak yang tidak memberatkan kepada rakyat.14

Setelah beberapa saat mempelajari akutansi dan aritmatika, ia mulai

menjauh dari dua keilmuan tersebut dan mulai mempelajari ilmu-ilmu ke-Islaman,

12 Ma’ruf Zuraiq dan ‘Ali ‘Abd al-Hamid al-Balt}ahji, Muallif al-Kitab dalam Al-Qusyairi>,
Risa>lah al-Qusyairiyah fi> al-’ilmi al-Tasawuf  (Mesir: Da>r al-Khair, tt.), hlm. 8.

13  Ma’ruf Zuraiq dan ‘Ali ‘Abd al-Hamid al-Balt}ahji, Muallif al-Kitab, hlm. 8.
14 Al-Qusyairi>, Risa>lah al-Qusyairiyah fi> al-’ilmi al-Tas}awuf, hml. 4.



20

seperti Fiqh, tafsi>r hadi>s|}, teologi ( kalam), tata bahasa Arab ( Nahwu dan S}araf),

dan juga sufi. Sekalipun al-Qusyairi> mempelajari semua ilmu tersebut, namun

diantara sekian ilmu-ilmu ke-Islaman yang ada, ilmu sufi-lah yang menarik

perhatian dan banyak menyita waktunya.

Di antara para guru-gurunya adalah, Abu> ‘ali al-Hasan al-Daqqa>q dalam

bidang t{ariqah (sufisme), Abu> Bakr Muhammad bin Abu> Bakr al-Tu>si dan Abu>

al-‘Abba>s bin Syuraih dalam bidang fiqh, Abu> Isha>q bin Ibra>hi>m bin Muhammad

bin Mahra>n al-Isfara’y>ini dalam bidang us{ul fiqh al-Di>n (dasar-dasar agama),

Abu> Mansu>r ‘Abd al-Qa>hir bin Muhammad al-Baghda>di> al-Isfara’y>ini dalam hal

maz|ab Syafi’i> dan Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Furak al-Ans{a>ri> al-

Asbaha>ni dalam bidang ilmu kalam dan us{ul al-Fiqh.15

Saat itu, disamping berguru kepada banyak guru, al-Qusyairi> juga banyak

mengajarkan ilmunya kepada banyak murid. Diantara mereka yang menjadi

murid al-Qusyairi> adalah Abu> Bakr Ahmad bin ‘Ali S|a>bit, seorang muballigh di

Baghdad yang hidup pada tahun 392-463 H/ 1002-1072 M, Abu> Ibra>hi>m bin

Isma>’il bin Husain al-Husaini (w.531 H/1137 M), Abu>  Muhammad Isma>’il bin

Abu> al-Qa>sim al-Ga>zi> al-Naisa>bu>r, Abu> al-Qa>sim Sulaima>n bin Na>s{ir bin ‘Imra>n

al-Ans{a>ri (w.521 H/1118 M).

Abu> Bakr Sya>h bin Ahmad Sya>diya>khi>, Abu> Muhammad ‘Abd al-Jabba>r

bin Muhammad bin Ahmad al-Khawa>ri>, Abu> Bakr bin ‘Abd al-Rahma>n bin ‘Abd

Allah al-Buhairi>, Abu> Muhammad ‘Abd Alla>h bin’At{a’ al-Ibra>hi>mi al-Harwi,

Abu> ‘Abd All>h Muhammad bin al-Fadl bin Ahmad al-Fira>wi (441-530 H/1050-

15  Ma’ruf Zuraiq dan ‘Ali ‘Abd al-Hamid al-Balt}ahji,Muallif al-Kitab , hlm. 9.
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1136 M), ‘Abd Waha>b bin Sya>h Abu> al-Futu>h Sya>diya>khi> al-Naisa>bu>ri, Abu> ‘Ali

al-Fadl bin Muhammad bin ‘Ali al-Qasba>ni> ( w. 444 H/1052 M) dan Abu> al-Fath

Muhammad bin Muhammadbin ‘Ali al-Khuzaimi>.16

3. Karya-Karya intelektual al-Qusyairi>

Guna mengukur kemampuan seseorang apakah ia mempunyai daya

intelektual tinggi atau tidak, salah satu caranya adalah dengan melihat sedikit

atau banyaknya karya-karya yang dihasilkan. Al-Qusyairi> disamping aktif dalam

belajar ilmu-ilmu agama, ia juga produktif dalama melahirkan karya tulis,

meskipun ia dikenal sebagai sosok sufi.

Sebagai seorang sufi, selain melakukan z|ikir-z|ikir dan ritual lainnya, ia

juga tetap bergabung dengan banyak orang dan selalu membagi waktu untuk

menelorkan pikiran dan hatinya dalam bentuk tulisan-tulisan yang kemudian

diajarkan kepada murid-muridnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya

yang dihasilkan semasa hidupnya. Diantara karya-karyanya adalah :

a. Ahka>m al-Sya’>i.

b. A>dab al-S}u>fiyyah.

c. Al-Arba’>un Fi> al-H}adi>s}. Dalam kitab ini, al-Qusyairi> mensyarahi

empat puluh hadis{ rasulullah Saw. yang didengar dari gurunya, Abu>

‘Ali al-Daqqa>q dengan sanad yang muttasil, yaitu periwayatan yang

bersambung hingga kepada rasulullah Saw.

d. Istifa>dah al-Murada>t.

16  Ma’ruf Zuraiq dan ‘Ali ‘Abd al-Hamid al-Balt}ahji, Muallif al-Kitab , hlm.110.
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e. Balaga>t al-Maqa>sid Fi> al-Tas}awuf.

f. Al-Tahbi>r Fi> al-Taz|ki>r.

g. Tarti>b al-Sulu>k Fi> T}ari>qilla>hi Ta’a>la> (sebuah artikel).

h. Al-Tauhi>d al-Nabawi>.

i. Al-Taisi>r Fi> ‘Ilmi al-Tafsi>r. Dinamakan juga al-Tafsi>r al-Kabi>r,

merupakan kitab pertama yang disusun al-Syaikh pada tahun 410

H/1019 M. Tiga ulama besar,  Ibnu Khalkan, Tajuddin al-Subki dan

Jalaludin Al-Suyut{i mengatakan bahwa kitab tafsir susunan al-Syaikh

merupakan kitab tafsir yang paling bagus dan jelas.17

j. Al-Jawa>hir.

k. H}aya>t al-Arwa>h Wa al-Dali>l ila> T}ari>q al-S}alah.

l. Di>wa>n al-Syi’i>r.

m. Al-Z|ikr Wa al-Z|aki>r.

n. Al-Risa>lah al-Qusayiri>yah fi> al-’ilmi al-T}as}awuf. Kitab ini berisi

tentang sumber-sumber ilmu tas}awuf. Penulisannya dimulai pada

tahun 438 H/1046 M, ketika Al-Syaikh memasuki usia 62 tahun,18

tujuan penulisan dari pada kitab al-Risa>lah adalah untuk meluruskan

pemahaman keagamaan Islam tentang konsep-konsep tas}awuf, aqi>dah,

17 Al-Qusyairi>, Risa>lah al-Qusyairiyah fi> ’ilmi al-Tasawuf, hlm. 13.
18  Al-Qusyairi>, Risa>lah al-Qusyairiyah fi> ’ilmi al-Tasawuf, hlm. 20.
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pengalaman-pengalaman mistis, basis-basis spiritual Islam dan

kaitannya dengan konsep-konsep tauhid dan syari’a>t.19

o. Si>rah al-Masya>khih.

p. Syarah al-Asma>’ al-Husna>.

q. Syika>yah Ahl al-Sunnah bi Hika>yah Ma> Na>lahum Min al-Mihnah.

Kitab ini berisi berbgai pendapat al-Qusyairi yang tertuang dalam

sebuah artikel yang substansinya adalah sebagai upaya untuk

memepertahankan kebenaran teologi Asy’a>riyyah. Menurutnya,

Asy’a>riyyah merupakan kajian yang sangat mendasar mengenai

hakikat ruh Islam.

Pendapatnya tersebut sebagai upaya untuk menjelaskan serta

menjernihkan maz||ab Asy’a>riyyah dari berbagai tuduhan orang-orang yang

memusuhinya. Hal ini sebagai bentuk penolakan dalil-dalil yang dilontarkan oleh

musuh-musuh Asy’a>riyyah atas berbagai tuduhan.

Demikian pula para teolog (ahli debat dalam masalah ketuhanan) yang

telah melukai kelompok Asy’a>riyyah dalam masalah sifat-sifat tuhan,

pembalasan di akhirat, hakikat penciptaan manusia, dan ke-makhlukan al-Qur’a>n,

maka kedua kitab al-Risa>lah al-Qusyairi>yah dan Syika>yah Ahl al-Sunnah

ditujukan untuk mendukung serta membela maz|ab yang benar  dalam Islam,

yaitu suatu maz|ab yang sarat dengan ruh dan konstruksi filosofis ketuhanan.

19 Al-Qusyairi>, Risa>lah al-Qusyairiyah fi> al-’ilmi al-Tas}awuf, hlm. 28.
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r. ‘U>lum al-Ajwibah Fi> Us}u>l al-As’ilah.

s. Al-Fusu>l Fi> al-Us}u>l.

t. Lat}a>if al-Isya>ra>t.

u. Al-Luma’ Fi> al-I’tiqa>d.

v. Maja>lis Abi> ‘Ali> al-Hasan al-Daqa>q.

w. Al-Mi’ra>j. Dalam kitab ini, al-Qusyairi> membahas makna dan hakikat

mi’raj Nabi Muhammad Saw. dan juga mengklaim bahwa para auliya>’

(para wali Allah) menempuh mi’raj mereka sendiri.

x. Al-Muna>jah.

y. Mans}u>r al-Khita>b fi> Syuhu>di al-Alba>b.

z. Na>sikh al-Hadi>s| wa Mansu>khuhu.

aa. Nahw al-Qulu>b al-Kabi>r.

bb. Nahw al-Qulu>b al-S}aghi>r

cc. Nukatu Ulin Nuha>.

B. Kitab Tafsir Lat}a>if al-Isya>ra>t

1. Mengenal Kitab Lat}a>if al-Isya>ra>t
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Kitab Lat}a>if al-Isya>ra>t merupakan sebuah tafsir yang mempunyai corak

sufistik yang berbicara tentang ayat-ayat hakikat dan makrifat. Hakikat yang

dimaksudkan disini adalah yang diambil dari beberapa ayat-ayat al-Qur’a>n

pilihan, adapun proses edit kitab ini dilakukan oleh Ibra>hi>m Basuni.20

Di dalam pengantarnya, Ibra>hi>m Basuni menjelaskan bahwa al-Qusyairi>

menamakan kitab tafsirnya dengan Lat}a>if al-Isya>ra>t  tanpa adanya tambahan

apapun, baik di depannya atau di belakangnya. Hal ini dalam rangka

mengeliminir pendapat sementara orang yang menyebutnya dengan nama Lat}a>if

al-Isya>ra>t Fi> Haqa>iq al-Iba>ra>t.

Sebelum diterbitkan dalam tiga jilid besar, kitab ini masih berupa

manuskrip-manuskrip yang tersimpan dibeberapa tempat. Manuskrip-manuskrip

ini diteliti terlebih dulu oleh Ibra>hi>m Basuni, kemudian diterbitkan pertama kali

pada tahun 1971 M oleh penerbit Al-Hayyah al-Misriyyah al-‘Ammah Li al-

Kutub, sedangkan penerbitan keduanya dilakukan sepuluh tahun berikutnya,

yakni pada tahun1981 oleh penerbit yang sama.21

Selain itu, pada tahun 2000 M, kitab tafsir Lat}a>if al-Isya>ra>t karya al-

Qusyairi> ini diterbitkan lagi oleh penerbit Darl al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut dan

inilah yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini. Kitab tafsir Lat}a>if al-

Isya>ra>t karya al-Qusyairi> yang diterbitkan oleh Darl al-Kutub al-‘Ilmiyyah,

Beirut yang terdiri dari tiga jilid.

20 Al-Qusyairi>, Risa>lah al-Qusyairiyah fi> al-’ilmi al-Tas}awuf, hlm. 14.
21 Kodirun, “Lat}a>if al-Isya>ra>t karya al-Qusyairi>: Telaah Atas Metode Penafsiran Seorang

Sufi Terhadap al-Qur’a>n”, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan
Kalijaga, 2001, hlm. 80-81.
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Dalam jilid pertama, diawali dengan kata pengantar oleh Muhaqiq-nya

‘Abd. al-Lati>f Hasan ‘Abd. Al-Rahma>n, sebanyak dua halaman. Isi kata

pengantarnya berkisar pada seputar biografi al-Qusyairi>, pendapat sebagian

‘ulama tentang pribadimya dan beberapa karya yang telah dihasilkan. Pada

halaman selanjutnya berisi kutipan tentang alasan dan tujuan al-Qusyairi> menulis

kitab tafsir Lat}a>if al-Isya>ra>t, kemudian dilanjutkan dengan penafsirannya

terhadap ayat-ayat al-Qur’an, mulai surat al-Fa>tihah dan di akhiri dengan surat

al-Na>s.

Dalam jilid kedua, diawali dengan surat Yu>nus dan diakhiri dengan surat

al-‘Ankabu>t. Pada jilid ketiga diawali dengan surat al-Ru>m dan diakhiri dengan

surat al-Na>s. Pada halaman judul masing-masing jilid, oleh Muhaqiq-nya diberi

judul tafsir al-Qusyairi> al-Musamma Lat}a>if al-Isya>ra>t.22

2. Sejarah Singkat Penulisan Tafsir Lat}a>if al-Isya>ra>t

Pendahuluan kitab tafsir Lat}a>if al-Isya>ra>t menyebutkan bahwa awal

penulisan kitab tersebut dilakukan pada tahun 434 H. Secara umum situasi

politik di Naisa>bu>r  pada masa-masa itu (430-455 H) sedang tidak stabil.

Dimana-mana kaum Ahl al-Sunnah mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa

dari penguasa dengan perdana menterinya al-Kundur>ri. Dari kelompok-kelompok

yang lain yang tidak sepaham juga sering mendapatkan fitnah yang sangat keji.

Namun tampaknya al-Qusyairi> tetap berjuang menegakkan ajaran-ajaran Ahl al-

Sunnah  melalui tulisan-tulisannya termasuk kitab Lat}a>if al-Isya>ra>t ini.

22 Sementara dalam terbitan versi Al-Hayyah al-Misriyyah al-‘Ammah Li al-Kutub,
Kairo, 1981. ditulis dengan ” Lat}a>if al-Isya>ra>t” dengan judul ”Tafsi>r Su>fi Ka>mil al-Qur’a>n al-
Kari>m”.
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Pembelaannya terhadap kaum sufi (Ahl al-Sunnah ) dengan menyebutkan

makna-makna dari perkataan mereka dan dasar-dasar kehidupan dalam

menafsirkan al-Qur’a>n adalah salah satu yang melatar belakangi lahirnya kitab

Lat}a>if al-Isya>ra>t ini,  melalui perkatannya:

23

 Al-Ima>m Jam>al al-Isla>m Abu> al-Qasi>m al-Qusyairi> ( semoga Allah
merahmatinya ) berkata: Kitab kami ini hadir untuk menuturkan bagian
dari isyarat-asyarat al-Qur’a>n melalui lisan Al-Ma’rifah, baik yang
menyangkut makna-makna perkataan mereka maupun mengenai
persoalan dasar-dasar kehidupan mereka.

3. Sistematika Penulisan Tafsir Lat}a>if al-Isya>ra>t

Untuk mengetahui sistematika penulisan kitab Lat}a>if al-Isya>ra>t,  penulis

merujuk pada model-model sistematika penulisan yang ada dalam diskursus tafsir

al-Qur’a>n. Adapaun model-model sistematika penyusunannya adalah:

Pertama, sistematika penyususnan berdasarkan urutan mush}af al-Qur’a>n.

Model ini dikenal dengan istilah Tarti>b Mush}afi. Seorang penafsir menulis kitab

tafsirnya dengan mengikuti urutan surat maupun ayat yang tertera dalam mush}af

tertentu, misalnya mengikuti mush}af Rasm ‘Us|ma>ni.

Kedua, sistematika penyusunan berdasarkan urutan turunnya surat

maupun ayat al-Qur’a>n dari yang pertama sampai yang terakhir. Sistematika ini

23 Al-Qusyairi, Lat}a>if al-Isya>ra>t, jilid 1 ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 5.
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dikenal dengan istilah Tarti>b Nuzuli. Seorang penafsir dalam menuliskan kitab

tafsirnya sesuai dengan urutan turunnya ayat.

Ketiga, sistematika penyusunan berdasarkan urutan tema-tema tertentu

dalam al-Qur’a>n. Sistematika seperti ini dikenal dengan nama Tarti>b Maudu>’i.24

Seorang penafsir dalam menafsirkan kitabnya, terlebih dahulu mengumpulkan

ayat-ayatnya yang dianggap satu tema, kemudian baru ditafsirkan sesuai dengan

kemampuan mufasirnya.

Berdasrkan paparan ketiga model sitematika di atas, maka kitab Lat}a>if al-

Isya>ra>t ternyata disusun dengan mengikuti Tarti>b Mush}afi. Dalam hal ini,

mush}af yang dijadikan acuan adalah Mush}af ‘Us|ma>ni, sebuah mush}af yang oleh

mayoritas umat Islam di dunia dianggap sebagai mush}af resmi. Mush}af ini

diawali dengan surat al-Fa>tih}ah dan di akhiri dengan surat al-Na>s.

4. Metode Penafsiran Dalam Kitab Lat}a>if al-Isya>ra>t

Dalam dunia penafsiran, secara umum metode penafsiran dibagi empat,

yaitu: metode Ijma>li> (global),25 metode Tah}li>li> (analitis),26metode muqa>ran

(komparatif )27 dan metode maudu>’i>  (tematik).28

24 Indal Abror, “ Al-Ja>mi’ Li Ahka>m al-Qur’an Wa al-Mubayyinah Lima> Tad}ammanah
Min al-Sunnah Wa a>yi al-Furqa>n”. dalam Studi KitabTafsir (Yogyakarta: TH Press, 2004), hlm.
68.

25 Metode Ijma>li> (global) adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur’a>n secara ringkas tapi
mencakup, dengan bahasa yang populer, muadh dimengerti dan enak dibaca. Nasruddin Baidan,
Metodologi Penafsiran Al-Qur’a>n ( Yogyakrta: Pustaka Pelajar; 2000 ) Cet. II, hlm. 13.

26 Metode Tahli>li>  (analitis) adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur’a>n dengan memaparkan
segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayatyang ditafsirkan itu serta merenungkan makna-
makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecendrungan mufassir yang
menfsirkannya. Nasruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’a>n,  hlm. 31.

27 Metode muqa>ran ( komparatif ) ialah: pertama, membandingkan teks (nash) ayat-ayat
al-Qur’a>n yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau
memiliki redaksi yang berbeda bagi sau kasus yang sama; kedua membandingkan ayat-ayat al-
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Jika berpijak pada pembagian metode tafsir di atas, maka penafsiran al-

Qusyairi> terhadap ayat-ayat al-Qur’a>n menggunakan metode Ijam>li dengan

keterangan tambahan secukupnya, hanya saja ia tidak menyebut metodenya ini

dengan metode Ijma>li, beliau menamakan metodenya dengan t}ari>qah al-Iqla>l

(metode ringkas), sebagaimana termaktub dalam pendahuluan kitabnya:

. 29

Di dalam kami menggunakan Iqla>l ( ringkas ) untuk menghindari
kejenuhan, memohon segala kebajikan dari Alla>h, berlindung dari
kesalahan dan kekurangan, memohon petunjuk ucapan perbuatan yang
paling benar, memohonkan  rahmat bagi nabi Muhammad Saw. Supaya
Alla>h berkenan memberikan segala kebaikan kepada kamidengan anugrah
dan karunia-Nya

Tampaknya al-Qusyairi> dengan metode al-Iqla>l berkeinginan untuk

menghindari pembicaraan yang terlalu panjang dalam menafsirkan al-Qur’a>n

sehingga tidak membosankan para pembaca.

5. Keunikan Kitab Tafsir Lat}a>if al-Isya>ra>t

Keunikan sesuatu tidak dapat diketahui tanpa terlebih dahulu

membandingkan sesuatu tersebut dengan yang lainnya, demikian pula dengan

Qur’a>n dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan; ketiga membandingkan berbagai
pendapat ‘ulama’ tafsir dalam menafsirkan al-Qur’a>n. Nasruddin Baidan, Metodologi Penafsiran
Al-Qur’a>n, .hlm. 65.

28 Metode maudu>’i>  ( tematik ) adalah membahas ayat-ayat al-Qur’a>n sesuai dengan
tema atau judul yang telah ditetapkan. Nasruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’a>n, hlm.
151.

29 Al-Qusyairi, Lat}a>if al-Isya>ra>t,  hlm. 5.
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kitab tafsir Lat}a>if al-Isya>ra>t. Untuk mengetahui keunikannya tentu harus

membandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya. Perbandingan ini bukan

berarti untuk merendahkan atau mengunggulkan satu diantara lainnya, melainkan

untuk melihat suatu kelebihan yang ada sebagai pelengkap bagi kelebihan-

kelebihan kitab tafsir lainnya, sehingga terbentuk referensi informasi yang

komprenhensif.

Pada dasarnya kitab tafsir  Lat}a>if al-Isya>ra>t  mempunyai banyak keunikan,

namun secara umum keunikan tersebut terletak pada pemaparan dan

keberadannya. Dari sisi pemaparan dikatakan unik, karena dari sekian banyak

kitab tafsir sufi yang ada, ternyata di samping memuat 30 juz, kitab tafsir Lat}a>if

al-Isya>ra>t memaparkan penafsiran-penafsiran yang unik, seperti penafsiran

Basmalah secara komplit 30 juz. Sedangkan dari sisi keberadaanya dikatakan

unik, karena diantara sekian kitab tafsir yang mempunyai corak sufistik yang ada

(barangkali banyak kritikan, sebab adanya penyimpangan-penyimpangan dalam

penafsirannyan).

Kitab Lat}a>if al-Isya>ra>t termasuk salah satu yang selamat dari kritikan

maupun celaan.30 Lebih lanjut, sebagaimana komentar Ibn Kalikhan  bahwa kitab

ini begitu berharga karena penulisnya mampu mengkompromikan antara ilmu-

ilmu hakikat dan syari’at.31 Setiap syari’at yang tidak diperkuat oleh hakikat

30 Beberapa syarat diterimanya tafsir sufi isya>ri adalah; Pertama, tidak bertentangan
dengan z}ahir ayat. Kedua, mufassir tidak mengklaim satu-satunya maksud ayat dengan
mengesampingkan z}ahir ayat atau makna lain. Ketiga, bukan merupakan suatu takwil yang
sangat jauh dan tidak mempunyai kekuatan. Keempat, tidak terjadi kontradiksi dengan dalil-dalil
syar’I  maupun ‘aqli . Kelima, mempunyai dalil syar’I yang menguatkan. Keenam,tidak
mengacaukan terhadap pemahaman manusia. Muhammad ‘Ali al-Sa>bu>ni, Al-Tibya>n Fi> ‘Ulu>m al-
Qur’a>n ( Jakarta; Dinamika Berkah Utama, tt), hlm.177.

31 Asmaran, Pengantar   Studi Tasawuf  ( Jakarta: Rajawali Press,tt) hlm. 327.
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tidak dapat diterima, begitu juga setiap hakikat yang tidak diperkuat sama sekali

dengan syari’at tidak akan ada hasilnya. Jika ibadah adalah syari’at-Nya, maka

hakikat adalah menyaksikan-Nya, keduanya merupakan dua hal yang tidak saling

menafikan.
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BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG KISAH MU>SA> DAN KHID}IR DALAM

SURAT AL-KAHFI

A. Ayat Kisah Mu>sa> dan Khid}ir beserta  Terjemahnya.

Œ Î)urš^$s%4Óy›qãBçm9tFxÿ Ï9Iwßy t•ö/ r&#_ ¨Lymx÷è= ö/ r&yìyJ ôftBÇ` ÷ƒ t•óst7ø9$#÷rr&zÓÅÓ øB r&$Y7à) ãmÇÏÉÈ

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Musa Berkata kepada muridnya1: "Aku tidak akan

berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan; atau Aku

akan berjalan sampai bertahun-tahun". (QS. Al-Kahfi: 60)

$£J n= sù$tó n= t/yìyJ øgxC$yJ Îg ÏZ÷• t/$u‹Å¡nS$yJ ßg s?qãmx‹sƒªB $$sù¼ã& s#‹Î6 y™’ÎûÌ•ós t7ø9$#$\/ uŽ | ÇÏÊÈ

Artinya: Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai

akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. (QS.

Al-Kahfi: 61)

$£J n= sù#y—ur%ỳtA$s%çm9tFxÿ Ï9$oY Ï?#uä$tRuä!# y‰xîô‰s) s9$uZŠÉ) s9` ÏB$tRÌ•xÿ y™#x‹» yd$Y7|ÁtRÇÏËÈ

Artinya: Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya:

"Bawalah kemari makanan kita; Sesungguhnya kita Telah merasa letih

Karena perjalanan kita ini".(QS. Al-Kahfi: 62)

1   Menurut ahli tafsir, murid nabi Musa a.s. itu ialah Yusya' bin Nu>n. Dia adalah pemuda yang
mengikuti nabi Mu>sa> As..Lihat S}alah A. Fattah al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur’a>n ; pelajaran dari
orang-orang terdahulu  terj. Setiawan Budi Utomo, hlm. 157.



33

tA$s%|M÷ƒ uäu‘ r&øŒ Î)!$uZ÷ƒ urr&’ n<Î)Ío t•÷‚ ¢Á9$#’ÎoTÎ*sùàMŠÅ¡nS|Nqçtø: $#!$tB urçm‹Ï^9|¡øSr&žwÎ)ß`» sÜ ø‹¤±9$#÷b r&¼çn t•ä. øŒ r&4

x‹sƒªB $#ur¼ã& s#‹Î6 y™’ÎûÌ•óst7ø9$#$Y7pgx”ÇÏÌÈ

Artinya: Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mecari tempat berlindung

di batu tadi, Maka Sesungguhnya Aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu

dan tidak adalah yang melupakan Aku untuk menceritakannya kecuali syaitan

dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali"  (QS.

Al-Kahfi: 63)

tA$s%y7Ï9º sŒ$tB$̈Zä.Æ÷ö7tR4#£‰s?ö‘ $$sù#’ n? tã$yJÏd Í‘$rO#uä$TÁ|Ás%ÇÏÍÈ

Artinya: Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali,

mengikuti jejak mereka semula. (QS. Al-Kahfi: 64)

#y‰ỳ uq sù#Y‰ö6 tãô` ÏiB!$tRÏŠ$t6 Ïãçm» oY÷• s?#uäZpyJ ômu‘ô` ÏiB$tRÏ‰ZÏãçm» oY ÷K̄= tæ ur` ÏB$̄Rà$ ©!$VJ ù= ÏãÇÏÎÈ

Artinya: Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami,

yang Telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang Telah

kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.3 (QS. Al-Kahfi: 65)

3 Menurut ahli tafsir hamba di sini ialah Khid}ir, dan yang dimaksud dengan rahmat di sini ialah
wahyu dan kenabian. Sedang yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu tentang yang ghaib seperti yang
akan diterangkan dengan ayat-ayat selanjutnya.
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tA$s%¼çms94Óy›qãBö@ydy7ãè Î7̈?r&#’n? tãb r&Ç ỳJ Ïk= yè è?$£J ÏB|MôJ Ïk= ãã#Y‰ô©â‘ÇÏÏÈ

Artinya: Musa Berkata kepada Khidhr: "Bolehkah Aku mengikutimu supaya kamu

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang Telah

diajarkan kepadamu?" (QS. Al-Kahfi: 66)

y7̈RÎ)` s9yì‹ÏÜ tG ó¡n@zÓ Éë tB# ZŽ ö9|¹ÇÏÐÈ

Artinya: Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar

bersama Aku. (QS. Al-Kahfi: 67)

y#ø‹x. urçŽÉ9óÁs?4’n? tã$tBóOs9ñÝÏtéB¾ÏmÎ/#ZŽ ö9äzÇÏÑÈ

Artinya: Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai

pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" (QS.  Al-Kahfi: 68)

tA$s%þ’ÎT ß‰Éf tFy™b Î)uä!$ x©ª! $##\•Î/$|¹Iw urÓ ÅÂôã r&y7s9#\•øBr&ÇÏÒÈ

Artinya: Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati Aku sebagai orang yang

sabar, dan Aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun". (QS. Al-

Kahfi: 69)
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tA$s%ÈbÎ*sùÓ Í_tF÷è t7̈?$#Ÿx sùÓ Í_ù= t«ó¡s?` tã>äóÓx«#Ó̈Lymŷ Ï‰÷né&y7s9çm÷ZÏB# [•ø. ÏŒÇÐÉÈ

Artinya: Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah kamu menanyakan

kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai Aku sendiri menerangkannya

kepadamu". (QS.  Al-Kahfi: 70)

$s) n= sÜR$$sù#Ó̈Lym# sŒ Î)$t6 Ï.u‘’ÎûÏpuZŠÏÿ ¡¡9$#$yg s%t•yz(tA$s%$pktJ ø%t•yz r&s-Ì•øó çFÏ9$yg n= ÷d r&ô‰s) s9|M÷¥Å_$º«ø‹x©

#\•øB Î)ÇÐÊÈ

Artinya: Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu

Khidhr melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu

akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu

Telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. (QS. Al-Kahfi: 71)

tA$s%óOs9r&ö@è%r&š• ¨RÎ)s̀9yì‹ÏÜ tG ó¡n@zÓ Éë tB# ZŽ ö9|¹ÇÐËÈ

Artinya: Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah Aku Telah berkata: "Sesungguhnya kamu

sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku". (QS.  Al-Kahfi: 72)

tA$s%Ÿw’ÎTõ‹Åz#xs è?$yJÎ/àMŠÅ¡nSŸw urÓÍ_ø) Ïd ö•è?ô` ÏB“Ì•øB r&#ZŽ ô£ããÇÐÌÈ
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Artinya: Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum Aku Karena kelupaanku dan

janganlah kamu membebani Aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku".

(QS.  Al-Kahfi: 73)

$s) n= sÜR$$sù#Ó̈Lym#sŒ Î)$u‹É) s9$VJ» n= äñ¼ã& s#tG s) sùtA$s%|Mù= tG s%r&$T¡øÿ tROp§‹Ï.y—ÎŽö• tó Î/<§øÿ tRô‰s) ©9|M÷¥Å_$\«ø‹x©

#[•õ3 œRÇÐÍÈ

Artinya: Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan

seorang anak, Maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu

membunuh jiwa yang bersih, bukan Karena dia membunuh orang lain?

Sesungguhnya kamu Telah melakukan suatu yang mungkar". (QS. Al-Kahfi:

74)

A$s%óOs9r&@è%r&y7©9y7̈RÎ)s̀9yì‹ÏÜ tG ó¡n@zÓ Éë tB# ZŽ ö9|¹ÇÐÎÈ

Artinya: Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya

kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" (QS. Al-Kahfi: 75)

tA$s%b Î)y7çGø9r' y™` tã¥äóÓx«$yd y‰÷è t/Ÿx sùÓÍ_ö6 Ås» |Áè?(ô‰s%|Møó n= t/` ÏB’ÎoTß‰©9#Y‘ õ‹ããÇÐÏÈ

 Artinya: Musa berkata: "Jika Aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali)

ini, Maka janganlah kamu memperbolehkan Aku menyertaimu, Sesungguhnya

kamu sudah cukup memberikan uzur padaku". (QS.  Al-Kahfi: 76)
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$s) n= sÜR$$sù#Ó̈Lym!#sŒ Î)!$u‹s?r&Ÿ@÷dr&>ptƒ ö•s%!$yJ yè ôÜ tGó™ $#$yg n=÷d r&(# öqt/ r' sùb r&$yJ èdq àÿÍh‹ŸÒãƒ#y‰y ùq sù$pkŽÏù

#Y‘#y‰É`ß‰ƒ Ì•ãƒb r&žÙ s)Ztƒ¼çmtB$s%r' sù(tA$s%öqs9|Mø¤ Ï©|Nõ‹y‚G s9Ïmø‹n= tã#\•ô_ r&ÇÐÐÈ

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk

suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi

penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya

mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka

Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya

kamu mengambil upah untuk itu". (QS.  Al-Kahfi: 77)

tA$s%#x‹» ydä-#t•ÏùÓ Í_øŠt/y7ÏZ÷• t/ ur4y7ã¤Îm;tRé' y™È@ƒ Írù' tG Î/$tBóOs9ìÏÜ tG ó¡n@ÏmøŠn= ¨æ#·Ž ö9|¹ÇÐÑÈ

Artinya: Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara Aku dengan kamu; kelak akan

kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat

sabar terhadapnya. (QS.  Al-Kahfi: 78)

$̈B r&èpoY‹Ïÿ ¡¡9$#ôMtR%s3 sùtûü Å3» |¡yJ Ï9tbqè= yJ÷è tƒ’ÎûÌ•óst7ø9$#‘NŠ u‘ r' sù÷b r&$pk z:‹Ïã r&tb% x.urN èd uä!# u‘urÔ7Î= ¨B

ä‹è{ ù' tƒ¨@ä.>puZŠÏÿ y™$Y7óÁxîÇÐÒÈ
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Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di

laut, dan Aku bertujuan merusakkan bahtera itu, Karena di hadapan mereka

ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. Al-Kahfi: 79)

$̈B r&urÞO» n= äó ø9$#tb%s3 sùçn#uq t/ r&Èû÷ü uZÏB ÷sãB!$uZŠÏ±y‚ sùb r&$yJ ßg s)Ïd ö•ãƒ$YZ» u‹øó èÛ# \•øÿ à2urÇÑÉÈ

Artinya: Dan adapun anak muda itu, Maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan

kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada

kesesatan dan kekafiran. (QS. Al-Kahfi: 80)

!$tR÷Š u‘ r' sùb r&$yJßg s9Ï‰ö7ãƒ$yJ åk›5u‘# ZŽ ö•yzçm÷ZÏiBZo 4qx. y—z>t•ø%r&ur$YH ÷qâ‘ÇÑÊÈ

Artinya: Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka

dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih

dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). (QS. Al-Kahfi: 81)

$̈B r&urâ‘# y‰Ågø: $#tb%s3 sùÈû÷ü yJ» n= äó Ï9Èû÷ü yJŠÏKtƒ’ÎûÏpuZƒÏ‰yJ ø9$#šc% x.ur¼çmtFøtrBÖ”\x.$yJ ßg ©9tb% x.ur$yJ èdq ç/ r&
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Artinya: Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu,

dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang
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ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar

supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan

simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah Aku

melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu adalah tujuan

perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya".4 (QS. Al-

Kahfi: 82)

B. Penafsiran sebagian ulama’ tentang kisah Mu>sa> dan Khid}ir dalam Surat al-

Kahfi

 Nama surat al-Kahfi yang berarti goa besar, hal ini karena goa yang kecil

disebut gharr 5 . Sedangkan al-Kahfi sendiri terkait erat dengan cerita yang ada dalam

surat itu sendiri yaitu tentang kisah Ash-H}a>bu al-Kahfi yakni yang menceritakan

sekumpulan pemuda yang dikejar-kejar oleh seorang penguasa yang kemudian tertidur

di dalam goa sampai bertahun-tahun.

 Surat al-Kahfi menempati urutan  ke 18 dalam al-Qur’a>n  yang turun setelah

surat al-Isra’ dan sebelum surat Maryam. Ayat-ayatnya terdiri atas 110 ayat yang

menurut mayoritas ulama kesemuanya turun sekaligus sebelum nabi Muhammad pergi

hijrah ke Madinah. Memang ada sebagian ulama yang mengecualikan ayat 28-29,

pendapat lain menyatakan ayat 107-110. Pengecualian tersebut dinilai oleh banyak

ulama bukan pada tempatnya.6

 Ada keistemewaan tersendiri yang ditemukan ‘ulama pada penempatan surat

ini, yaitu surat al-Kahfi merupakan letak pertengahan al-Qur’a>n yakni akhir juz XV

4 Al-Qur’an Terjemah Dan Penjelasan Ayat Ahkam  ( Jakarta: Pena Qur’an, 2002), hlm. 301-
303.

5 Hamka, Tafsi>r al-Azhar   ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982) Juz XV,  hlm.154.
6 Depag RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya  ( Semarang : Menara Kudus, 1990),  hlm. 442.
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dan awal juz XVI . Pada awal suratnya terdapat pertengahan dari huruf-huruf al-Qur’

a>n yaitu huruf “  “ pada firman-Nya yaitu (  ) pada ayat 19. Ada juga yang

menyatakan bahwa pertengahan huruf-huruf al-Qur’ a>n  adalaha “  “ pada firman-Nya

yaitu “  ” pada ayat ke 74.7

Dalam Tafsir al-Misbah, dengan mengutip pendapat  dari Thabathaba’i, M.

Quraish Shihab menerangkan bahwa surat al-Kahfi ini mengandung ajakan menuju

kepercayaan yang benar  dan beramal saleh melalui pemberitaan yang menggembirakan

dan peringatan, sebagaimana terbaca pada ayat-ayat awal dan akhir dari surat ini.

Sebagian besar dari ayat-ayat ini adalah mengambarkan peristiwa kiamat.

Benang merah dan tema utama ayat ini adalah menghubungkan kisah-kisah

yang ada dalam surat ini dengan pelurusan aqidah. Senada dengan hal tersebut,

menurut Sayyid Quthb, adalah suatu kepercayaan yang selalu benar karena hal ini yang

dikisahkan langsung dari al-Qur’a>n yang hakikatnya langsung dari Allah yang

mengetahui segala sesuatu.

 Selanjutnya dengan mengutip dari Sayyid Quthb, M. Quraish Shihab

memberikan keterangan bahwa kisah adalah unsur yang paling pokok dalam surat ini

yang terbagi dalam lima kisah yaitu Ash-H}a>bu al-Kahfi, pemilik dua kebun, isyarat

tentang Adam dan Iblis, pada pertengahannya terdapat kisah nabi Mu>sa> As. dengan

seorang hamba yang saleh dam terakhir adalah kisah tentang Dzulqarnain.8

 Dalam surat al-Kahfi ini, mempunyai muatan-muatan pokok yaitu kisah yang

mengarahkan kepada terbentuknya suatu akidah  yang benar. Kandungan seluruh ayat

dalam surat al-Kahfi terdapat dalam tujuh kategori yang terbagi dalam kelompok ayat.

7 Al-Qur’an al-Kari>m dan Terjemah Bahasa Indonesia,Surat al-Kahfi 81:74 ( Kudus: Menara
Kudus,2006 ), hlm. 301.

8 Al-Qur’an al-Kari>m dan Terjemah Bahasa Indonesia, hlm. 302.
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Pertama, adalah keimanan, yaitu tentang ancaman kepercayaan bahwa Tuhan

mempunyai anak yang terdapat pada ayat 1-8. Kedua, tentang kisah Ash H}a>bu al-Kahfi

yang terdapat pada ayat 9-26.

Ketiga, tentang petunjuk untuk berdakwah yang dalam hal ini adalah sebagai

teguran kepada nabi Muhammad Saw. untuk tidak mementingkan berdakwah hanya

kepada orang-orang terkemuka saja9 yang terdapat pada ayat 27-59. Keempat, kisah

pencarian nabi Mu>sa> As. dalam mencari ilmu kepada nabi Khid}ir, terdapat pada ayat

60-82. Kelima, kisah tentang Z|ulqurnain dengan Ya’juz dan Ma’jud terdapat pada ayat

83-101. Keenam, keterangan azab bagi orang-orang musyrik dan pahala bagi orang-

orang yang beriman yang terdapat pada ayat102-108. Ketujuh, tentang luasnya ilmu

Allah Swt. yang tidak terhingga dan terhitung terdapat pada ayat 109-110.

 Berkait dengan penjelasan mengenai kisah Khid}ir dan Mu>sa> As. yang terdapat

pada ayat 60-82, penulis dapat kelompokkan ke dalam tengah-tengah dari surat al-

Kahfi, bahwa dalam kisah tersebut mempunyai nilai tersendiri yang berada di antara

kelompok ayat yang lain, yaitu adanya kandungan yang menghubungkan antara nilai

keimanan dan akhir dari pelaksanaan keimanan yang membuahkan pemahaman akan

luasnya ilmu dan kekuasaan Allah Swt. yang tidak terhingga dan terhitung sehingga

akan membawa pembelajaran serta pemahaman yang utuh.

Suatu hari, Mu>sa> berkhotbah di depan kaumnya, Bani Isra>i>l. Dia mengajak dan

mengingatkan Bani Isra>i>l atas karunia Allah yang telah dicurahkan kepada mereka.

Saat itu Mu>sa> berkhotbah dengan tutur bahasa yang membuat pendengarnya bisa

meneteskan air mata, membuat hati bergetar dan kulit merinding. Tiba-tiba, salah

seorang dari kaumnya maju dan dengan lantang berseru,:

9 Depag RI, Al-Qur’a>n, hlm. 448
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“ Wahai Nabiyyullah! Siapakah di muka bumi ini yang paling alim?”

Jawab Mu>sa>:

“ Aku”

Merasa kurang puas, orang itu bertanya sekali lagi:

“Apakah masih ada di muka bumi ini seseorang yang kepandainya

melebihimu?”

Mu>sa> spontan menjawab tegas:

“Tidak ada!”10

Musa yang bergelar Kalimulla>h (orang yang bisa berdialog dengan Allah atas

izin-Nya) langsung mendapat teguran dari Allah, kemudian Allah menurunkan wahyu

kepadanya. Sebagaimana yang disabdakan rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh al-

Bukhari:

….

Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan
kepadaku Sufyan, menceritakan ‘Amr berkata,” memberitakan kepadaku Sa’id
bin Jubair berkata” saya katakan kepada Ibnu ‘Abbas,” Sesungguhnya Naufan
al-Bika>li> mengklaim bahwa Mu>sa> bukanlah Mu>sa> dari Bani> Isra>il tetapi Mu>sa>
yang lain”.Ibnu ‘Abbas berkata, “ Berdustalah musuh Allah itu”. Mengabarkan
kepadaku Ubay bin Ka’ab bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda.” Ketika
Mu>sa> berpidato di hadapan Bani> Isra>il lalu beliau ditanya seseorang dari
kaumnya, “Adakah manusia yang lebih ‘alim dari pada engkau?” Mu>sa
berkata.” Aku.” Maka kemudian Allah menegurnya dan memeberi wahyu,”
Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua laut, dia lebih
‘alim darimu. Mu>sa> berkata:” Ya Rabbku bagaimana aku bisa menjumpainya?”

10 M. Alwi Fuadi, Nabi Khid}ir  ( Yogyakarta: Pustaka Pesantren, Cet.II, 2009), hlm. 39.
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Allah berfirman.” Bawalah olehmu ikan dan letakkanlah dalam keranjang,
ketika ikan itu hilang maka itulah tempatnya.......” 11

 Setelah memahami petunjuk Allah, Mu>sa> mengajak salah seorang muridnya

yang bernama Yusya’ bin Nu>n untuk menemani perjalanannya. Mu>sa> bertekad tidak

akan pulang sebelum bisa menemukan hamba yang saleh itu (Khid}ir), meski dia harus

berjalan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Demikian itu dilakukan setelah Allah

memberitahukan kepada Mu>sa> tentang keadaan orang alim ini, tetapi Allah tidak

memberitahukan kepada Mu>sa> tempat tinggal Khid}ir secara pasti. Secara garis besar

bahwa Mu>sa> memaksakan dirinya untuk menangung letih yang hebat dan payah yang

berat dalam menempuh perjalanan.12

 Mu>sa> berpesan kepada muridnya, Yusya’ bin Nu>n, agar segera memberi tahu

jika ikan di dalam keranjang hilang di suatu tempat. sebelum itu diambilnya oleh Mu>sa>

seekor ikan, dan diletakkan dalam sebuah keranjang, kemudian ia pun berangkat

dengan ditemani oleh muridnya. Sehingga, tatkala keduanya sampai di tempat

pertemuan dua laut, yaitu tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada Mu>sa> akan

bertemu dengan hamba Allah yang dituju, disana kedua orang itu sampai pada sebuah

batu besar yang terletak disisi pertemuan antara kedua laut. Karena merasa sangat

11 Al Bukha>ri,S}ah}ih} Bukha>ri no 76 bab al-khuruj fi thalabul ilmi. Dalam  Kisah Penciptaan dan
Tokoh-Tokoh Sepqnjang Zaman terj. Abdul Halim …..,hlm. 257 disebutkan:” Mu>sa> mengajak muridnya
Yu>sya’ bin Nu>n, dengan membawa roti yang terbuat dari kacang serta ikan yang dipanggang, pergi
menyusuri pantai berhari-hari dan belum menemukannya. Mu>sa> bertanya kepada Allah :” Wahai
Tuhanku, tumjukanlah kepadaku keberadaan hamba-Mu yang Kau maksud?”Maka Allah mewahyukan
kepadanya: “Apabila engkau melihat ikan yang enkau bawa menjadi hidup, maka disanalah tempatnya (
Khid}ir).”

12 Must}afa al-Maragi, Tafsir al-Maragi terj. Abu Bakar (Semarang: Toha Putra, 1988) jilid 15,
hlm. 337.
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mengantuk kedua orang itu tertidur, sedang ikan itu bergerak-gerak dalam

keranjangnya, lalu keluar jatuh ke dalam laut. 13

 Sebenarnya, kejadian tersebut diketahui muridnya, Yusya’ bin Nu>n, namun ia

lupa memberitahukan kejadian itu kepada Mu>sa>. Hal itu terus terlupa hingga

perjalanan mereka sudah cukup jauh. Mereka baru berhenti ketika keduanya merasa

lapar. Pada saat itulah ia berkata kepada muridnya:

“ Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya  kita benar-benar merasakan

letih dan payah akibat perjalanan ini”. 14

Termasuk hikmah dari terjadinya lapar dan letih yang dialmai nabi Mu>sa> ketika

ia telah melampaui tempat tersebut adalah bahwa ia kemudian meminta makan, lalu ia

teringat ikan yang dibawa dalam keranjang, kemudian berkatalah Yusya’ bin Nu>n

kepada Mu>sa> :

”Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Aku lupa

menceritakan ikan itu dan tidaklah ada yang melupakan kecuali setan. Ikan itu

mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali, karena ia telah

bergerak-gerak dalam keranjang dan hidup kembali dan menjatuhkan dirinya ke

laut.15

 Mu>sa> berkata:

“Itulah tempat yang kita cari-cari, karena hal itu merupakan pertanda bahwa

kita akan mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu bertemu dengan Khid}ir.”

13 Al-T}aba>ri, Ja>mi’u al-Baya>n fi> Ta’wili al-Qur’a>n, Jilid 8 ( Beirut: t.t.), hlm.245. Dalam  M.
Alwi Fuadi, Nabi Khid}ir, hlm 42 di \sebutkan “ di dekat batu tersebut ada mata air. Mu>sa> tertidur disana .
Ikan asin tersebut jatuh ke mata air yang bermuara ke laut.

14 Q.S. surat al-Kahfi 62.
15 Must}afa al-Maragi, hlm. 338.
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Maka, kedua orang itu pun kembali lagi berjalan menuju tempat yang semula.

Mereka tahu bahwa keduanya telah melampaui tempat tinggal dari orang ‘alim itu,

sehingga mereka sampai ke batu tersebut sehingga menjumpai seseorang yang dari raut

mukanya memancarkan cahaya taqwa dan iman. Orang itu sedang menunaikan shalat

di tanah lapang yang berada ditepi laut.

Mu>sa> berkata kepada Yusya’ bin Nu>n:

“Kembalilah kau ke Bani Isra>il. Temanilah Haru>n sampai aku kembali.”

Setek\lah itu Mu>sa> menunggu hamba yang saleh itu hingga selesai shalat.

Merasa ada yang mendekatinya, Khid}ir menoleh dan berkata:

“Assala>mu’alaika, wahai Mu>sa> bin Imran.”

Mu>sa> menjawab:

”Alaika al-sala>mu ayyuha al-abd al-s}alih.”

Khid}ir berucap:

“ Dari mana engaku tahu tentang diriku?”

Mu>sa> menjawab:

”Yang memberi tahu aku adalah Z|at yang telah memberitahukan kepadamu

tentangku.”

Khid}ir melanjutkan:

“ Wahai Mu>sa>, mintalah apa yang menjadi keperluanmu.”16

Kemudian Mu>sa> mengutarakan maksudnya untuk bertemu dengan Khid}ir yakni

dengan tujuan berguru kepadanya.

16 Muhammad bin Ahmad bin Iyas, Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepqnjang Zaman terj.
Abdul Halim ( Bandung: Pustaka Hidayah, 2002 ), hlm. 258.
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“Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau ajarkan kepadaku sesuatu dari apa

yang telah diajarkan Allah kepadamu untuk aku jadikan pedoman dalam

urusanku, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh?”17

 Khid}ir menjawab:

“Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersamaku, hai Mu>sa>.

Karena sesungguhnya aku ini mempunyai ilmu dari Allah, yang telah diajarkan

kepadaku, yang tidak kamu ketahui, kamu pun mempunyai ilmu dari Allah yang

telah Dia ajarkan kepadamu, yang tidak aku ketahui.” Dan bagaimana kamu

bisa bersabar, padahal engkau seorang nabi yang akan menyaksikan hal-hal

yang akan aku lakukan, yang secara lahir merupakan kemungkaran, sedang

hakikatnya belum diketahui. Sedang orang yang saleh takkan mampu bersabar

apabila menyaksikan hal seperti itu, bahkan ia akan segera mengingkarinya.”18

Dalam hal ini Mu>sa> tetap pada pendirianya untuk tetap mengikuti apa

yangakan dilakukan oleh Khid}ir. Mu>sa> berkata:

“Akan engkau dapati aku, InsyaAllah orang yang sabar .”

Mu>sa> menunjukkan dirinya bahwa dia telah mengaku patuh, sebagai sosok

manusia yang insaf akan kelemahan dirinya dan mengakui kebesaran Tuhannya.

Sesudah berjanji akan sabar, hal ini masih ditegaskan lagi dengan perkatannya:

” Dan tidaklah aku akan durhaka kepada engkau dalam hal apapun juga.”

Kata-kata ini adalah teladan yang baik bagi seorang murid dalam memberikan

penghormatan kepada gurunya. Sehingga apapun sikap guru itu, walau belum dapat

17  Must}afa al-Maragi, hlm. 341.
18  Must}afa al-Maragi, hlm. 341.
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difahami dimohon untuk tetap bersabar menunggu, karena kadang-kadang rahasianya

akan terungkap kemudian.19

 Lalu Khid}ir berkata:

“ Jika engkau mengikuti aku, maka jangnlah engkau tanyakan kepadaku suatu

hal yang belum aku ceritakan kepada engkau duduk persoalanya.”

Syarat yang dikemukakan gurunya ini rupanya disanggupi oleh Mu>sa>. Dengan

demikian terdapatlah suatu persetujuan dari kedua belah pihak, guru dan murid dan

sejak saat itu Mu>sa> telah resmi menjadi murid Khid}ir dan mereka telah berjalan

bersama. 20

 Maka berjalanlah keduanya dan setibanya mereka di tepi laut, mereka melihat

sebuah perahu berlabuh. Khid}ir minta kepada pemilik perahu agar diperkenankan naik

di atas perahunya, lalu naiklah keduanya tanpa di pungut upah. Dalam tafsir al-Maragi

di sebutkan Khid}ir dan Mu>sa>  naik perahu tersebut tanpa di tarik upah karena Khid}ir

telah mengenal pemilik perahu tersebut.

Di tengah-tengah perahu sedang meluncur di atas permukaan laut, tiba-tiba

Mu>sa> melihat Khid}ir melubangi perahu, maka secara spontan Mu>sa> menegurnya:

“ Mengapa engkau melubangi perahu, padahal pemilik perahu itu telah berbuat

baik kepada kita sehingga kita bisa menumpang dengan cuma-cuma? Apakah

engaku hendak menenggelamkan perahu ini dengan semua penumpangnya?

Sesungguhnya dengan perbuatan itu engaku telah melakukan kesalahan besar.”

 Khid}ir menjawab:

“Bukankah aku telah berkata kepadamu, bahwa engkau sekali-kali tidak akan

sabar berjalan mengikutiku.”

19  Hamka, Tafsi>r al-Azhar, hlm. 233.
20  Hamka, Tafsi>r al-Azhar, hlm. 234.
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Maka berkatalah Mu>sa> seraya teringat janjinya kepada Khid}ir:

“ Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaankudan janganlah engkau

membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku.”21

 Kemudian setelah mencapai tempat tujuan, turunlah Mu>sa> dan Khid}ir dari

perahu dan perjalan mereka dilanjutkan sepanjang tepi laut dan di tengah-tengah

perjalanan, tiba-tiba Mu>sa> dikejutkan oleh perbuatan Khid}ir yang melakukan

pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang bermain dengan sebayanya.22 Mu>sa>

berkata kepada Khid}ir :

“Apakah kamu membunuh dia yang bersih dari dosa tanpa alasan, atau dia

pernah membunuh suatu jiwa yang diharamkan, sesungguhnya kamu telah

melakukan sesuatu yang sangat mungkar.”

Disini Mu>sa> mengucapkan kata-kata nukran, sedang pada ayat sebelumnya

dengan ucapan imran, karena membunuh anak adalah lebih buruk dari pada melobangi

kapal. Sebab melobangi kapal itu tidak mesti membinasakan suatu jiwa, sebab belum

tentu tenggelam. Sedang pada pristiwa yang terakhir ini, merupakan pembinasaan

terhadap jiwa, yang karenanya lebih ia ingkari.23

 Khid}ir berkata:

“ Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, bahwa engkau tidak akan dapat

menahan diri dan bersabar bersamaku?”

Mu>sa> menjawab:

21 Salim Bahreisyi dan Said Bahreisy,  Terjemah singkat Tafsi>r Ibnu Kas|i>r  ( Surabaya: Bina
Ilmu, 1990 ), Jilid 5, hlm. 160.

22  Namun, sejauh itu al-Qur’a>n tak pernah mengatakan bagaiman cara Khid}ir membunuh anak
itu, apakah disembelihatau dihantamkan kepalanya ke tembok atau dengan cara lain. Lihat: Tafsi>r al-
Maragi, terj. Abu Bakar, jilid15, hlm. 343.

23  Must}afa al-Maragi, jilid 15, hlm. 344.
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” Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangn lagi

engkau memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya engkau sudah cukup

(bersabar) menerima alasan dariku.”

Kemudian berjalanlah mereka melanjutkan perjalanan hingga ketika tiba di

suatu desa. Mungkin sekali perjalanan itu sudah sangat jauh, sedang persediaan

makanan sudah tidak ada lagi, sebab itu mereka keduanya sudah sangat lapar.24

Kemudian mereka minta dijamu oleh penduduk desa itu tetapi mereka (penduduk desa)

tidak mau menjamu mereka.

Lalu keduanya mendapati sebuah dinding rumah yang hampir roboh, maka

dinding itu ditegakkannya kembali, maka berkatalah Mu>sa> kepada gurunya ( Khid}ir):

“ Jika engkau mau, alangkah baiknya engkau memungut upah pada penduduk

desa ini untuk pekerjaan itu”

Mu>sa> mengatakan seperti itu untuk memberikan dorongan kepada Khid}ir agar

mengambil upah dari perbuatannya itu, untuk dinafkahkan dalam membeli makanan,

minuman dan kepentingan hidup lain.25

 Khid}ir berkata;

”Inilah perpisahan antara aku dengan engkau, kelak akan kuberitahukan

kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan dan engkau tidak dapat bersabar terhadapnya”

Mengapa kasus kali ini menjadi penyebab perpisahan, tidak kedua kasus

pertama, karena secara lahir yang pertama adalah perbuatan mungkar, sehingga Mu>sa>

mendapat uz|ur. Berbeda dengan sekarang, berbuat baik kepada orang yang berbuat

buruk itu bukan perbuatan mungkar, melainkan perbuatan yang terpuji.26

24  Hamka, Tafsi>r al-Azhar,  hlm. 237.
25  Must}afa al-Maragi, Tafsi>r al-Maragi, jilid 16, hlm. 5.
26  Must}afa al-Maragi, Tafsi>r al-Maragi , jilid 16, hlm. 5.



50

 Mulailah dengan tenang Khid}ir menafsirkan rahasia dari ketiga perbuatannya

itu:

” Adapun perahu iu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut,

maksudnya, bahwa perahu yang aku rusakkan itu ialah kepunyaan nelayan.

Mereka itu sebagaimana kebanyakan nelayan adalah orang-oarang miskin,

sedangkan mencari ikan sekadar dapat dimakan. Maka aku hendak memberi

cacat padanya, karena dibelakang mereka ada  raja yang mengambil tiap-tiap

perahu dengan jalan sewenang-wenang. Raja itu amat z}alim, kalau kelihatan

olehnya perahu yang bagus akan diambil dan dikuasainya dengan tidak

membayar harganya dan tidak ada orang yang berani berbicara apabila raja itu

telah bertindak. Tetapi jika dilihatnya ada sebuah perhu yang rusak  atau buruk

tidak berkenan dihatinya maka akan ditinggalkanya. Maka jika perahu itu aku

rusakkan raja itu tidak akan merampoknya dan nelayan-nelayan yang miskin itu

dapat memperbaiki perahu mereka kembali.27

 Khid}ir kembali menjelaskan:

“Adapun anak kecil itu, adalah kedua orang tuanya beriman maka kuatir bahwa

ia akan menyusahkan keduanya dengan ke-durhakaan dan ke-kufuran.

Sementara kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Karena di khwatirkan

akan menyeret kedua orang tuanya pada ke-kafiran, tuhan berjanji akan

mengganti dengan anak yang lebih baik kesuciannya, lebih dalam kasih dan

sayangnya.”

Selanjutnya Khid}ir menjelaskan:

27  Hamka, Tafsi>r al-Azhar, hlm. 239
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“ Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di daerah itu, yang

dibawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang

saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan

keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa

yang aku perbuat bukan menurut kemaunku sendiri. Itulah keterangan

perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Karena dinding itu

telah ditegakkan kembali, sehingga tidak sampai runtuh menimbun tanah

tempat menguburkan harta itu, menurut kehendak Tuhan ialah supaya anak itu

dapat menunggunya dengan baik sampai mereka dewasa. Sudah tentu Mu>sa>

tidak sanggup sabar, karena hal itu ganjil baginya, meskipun dia telah berjanji

akan sabar.28

C. Penafsiran al-Qusyairi>>> tentang kisah Mu>sa> dan Khid||}ir dalam surat al-Kahfi

1. Deskripsi kisah Mu>sa> dengan Khid}ir dalam tafsi>r Lata>If al-Isy>ara>t

 Kisah Mu>sa> dan Khid}ir adalah kisah perjalanan nabi Mu>sa> yang tidak di ulang

dalam al-Qur’a>n dan hanya diturturkan dalam bagian surat al-Kahfi. Khusus mengenai

surat Makiyyah ini barangkali bisa disebut sebagai pelajaran  tentang hidup yang

singkat ini serta rahasianya. Pertama, ialah kisah penghuni goa yang tidur di tempat itu

dalam waktu yang lama namun mereka mengira hanya sehari atau kurang.

Kedua, kisah seorang guru misterius yang mengajarkan kepada Mu>sa>

bagiamana hidup itu hanya sebagai tamsil. Ketiga, kisah tentang Z|ulkurnain, orang

yang mempunyai dua tanduk, penguasa barat dan timur yang membuat tembok besi

guna melindungi yang lemah dari yang kuat.29

28  Hamka, Tafsi>r al-Azhar,  hlm. 241.
29  Abdullah Yusuf Ali, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya, ter. Ali Audah ( Jakarta: Pustaka

Firdaus, 1996), hlm. 727.



52

 Kisah ini adalah misteri yang mengandung hikmah yang sangat besar dan

hikmah tersebut tak akan tersingkap dengan sendirinya kecuali atas kekuasaan dan

kehendakNya. Hal ini disadari oleh al-Qusyairi>>>> sehingga ia mengeliminir hal-hal multi

inter pretable yang seringkali memicu perpecahan pemahaman akibat takwil yang

berlebihan dan tanpa sadar.

Hal ini mempertegas dengan apa yang telah di kenal banyak kalangan bahwa al-

Qusyairi>>>> dengan kitab tafsirnya ini mengikuti faham sufi Isya>ri . Lebih lanjut, dalam

menafsirkan beliau tidak hanya mencukupkan pada teks al-Qur’a>n serta memberikan

keterangan tamabahan seperlunya, artinya al-Qusyairi>>>> tidak membiarkan gagasan-

gagasan asing yang di luar dan keluar dari pada al-Qur’a>n.

 Dalam menafsirkan kisah Mu>sa> Q.S. al-Kahfi ini al-Qusyairi>>>> tidak berniat

memenggal runtutan alur kisahnya. Hal ini tergambar dari penulisan yang  mengikuti

tartib mush}afi, hal itu  berarti mengikuti kisah Mu>sa> dalam Q.S. al-Kahfi tanpa

terpotong oleh  pergantian juz. Ia lebih mengutamakan kesatuan pesan dalam kisah

tersebut sehingga mengabaikan yang lain.

2. Sumber Penafisran

a. Al-Qur’a>n Kari>m

Walaupun tidak terlalu banyak seperti tafsi>r al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n, al-Qusyairi>>>>

terkadang menafsirkan ayat al-Qur’a<n tertentu  dengan ayat al-Qur’a>n tertentu yang

lain. Ia tidak secara eksplisit mengatakan al-Qur’a>n ditafsirkan oleh ayat yang lain

tetapi kenyataannya apa yang dilakukan al-Qusyairi>>>> menunjukkan hal demikian.

Bagaimanapun al-Qur’a>n tetap sebagai sumber rujukan yang utama untuk memahami

ayat-ayatnya.
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b. H}adis|-h}adis| Nabi Saw.

Penafsiran al-Qur’a>n dengan merujuk kepada h}adis|-h}adis| Nabi Saw. yang

dilakukan al-Qusyairi>>>> bisa dibilamg cukup banyak. Dia sendiri adalah orang yang

intens dalam pengajaran h}adis|-h}adis| Nabi Saw. kepada murid-muridnya. Oleh karena

itu wajar jika hal demikian ia lakukan. Hanya saja ketika ia menyebutkan h}adis| tidak

disertai sanad dan rawinya, cukup dengan menyebut matannya saja.

c. Perkataan para ulama

Dalam banyak tempat, al-Qusyairi>>>> sering mengutip pendapat para ulama

sebelumnya sebagai refrensi dalam menafsirkan al-Qur’a>n, baik membaca dari  karya-

karya tafsir lain maupun dari sumber-sumber yang tidak tertutulis. Ia tidak

menyebutkan tafsir yang di kutip dan tidak pula menyebutkan nama ulama yang

dijadikan sebagai rujukan. Hal ini sangat berbeda ketika ia menulis al-Risalah-nya

yang jelas-jelas menyebutkan nama ulama se-masanya maupun sebelumnya. Tetapi

perlu ditegaskan disini bahwa al-Qusyiri> lebih memilih ‘ulama-‘ulama sufi atau ulama

Ahl al-Ma’rifah yang tentunya al-Quyairi> banyak menerima pelajaran dari mereka dan

berpengaruh pada kehidupannya.

d. Isyarat

Umumnya para sufi menangkap pesan-pesan al-Qur’a>n tidak sebatas hanya

pada ungkapan z}ahir (‘ibarat) saja, tetapi mereka menangkap pesan-pesan itu lebih

dalam lagi yaitu melelui isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik ayat ataupun

lambang. Dengan latihan-latihan ruhaniah tertentu dan ibadah kepada Allah secara

terus menerus, mereka akan mendapatkan anugrah dari Allah Swt.  Isyarat ini sering

diungkapkan al-Qusyairi>>> dalam kaitannya dengan pemahamanya terhadap suatu ayat,
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bahkan tampaknya selalu berusaha mengungkapkan isyarat-isyarat yang tidak

diketahui oleh kebanyakan orang.

Terkadang dia juga menyampaikan isyarat yang didapat dari ulama lain.

Terkadang dengan sigah-sigah ( bentuk-bentuk) lain yang senada, baik dengan kata

kerja (fi’il) semisal ‘Asyara-Yusy’iru atau tidak secara eksplisit ia mengemukakannya

dengan kata isyarat. Namun demikian tidak semua ayat al-Qur’a>n memunculkan

isyarat bagi al-Qusyairi>>>.

Penafsiran dengan merujuk kepada isyarat akan dapat terlihat dengan jelas

terutama ketika al-Qusyairi>>> bertemu dengan huruf-huruf muqat}t}a’at. Biasanya al-

Qusyairi>>> menangkap-huruf-huruf itu mengisyaratkan pada nama-nama Allah atau sifat-

sifat-Nya. Misalnya dalam Alif la>m ra>  dalam surat Hud, Alif  mengisyaratkan pada

sifat al-Infirad ( kemandirian) dalam memelihara alam, Lam mengisyaratkan pada sifat

Lut}f (kelembutan) dan Ra mengisyaratkan pada sifat al-Rahmah ( kelembutan)

terhadap seluruh mahluk.30

3. Mu>sa> Mencari Khid}ir

Untuk menemui Khid}ir Mu>sa> sama sekali tidak di beri penjelasan mengenai

siapakah Khid}ir? Dan dimanakah pertemuan dua laut itu? Allah hanya mengisyaratkan

kepadanya dengan hilangnya ikan yang dibawanya. Dalam penafsiran al-Qusyairi>>> tidak

menjelaskan tempat pertemuan antara Mu>sa> dan Khid}ir. Allah hanya mengisyaratkan

kepadanya  dengan hilangnya ikan yang dibawanya.

Peristiwa kembalinya ikan ke laut dengan cara yang aneh  yang menjadi bekal

Mu>sa> dan pemuda yang menyertainya menjadi sebuah tanda keberadaan Khid}ir serta

30 al-Qusyairi>>>, Lat}a’if al-Isya>ra>, Jilid II, hlm. 120.
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pertemuan dua laut. Dalam hal ini al-Qusyairi>>> juga tidak membicarakan sipakah yang

dimaksud teman yang menyertai perjalanannya, ia hanya menafsirkan bahwa yang

menjadi teman perjalanan Mu>sa> adalah Yusya’, seorang pemuda yang kemudian

disebut dengan Fata>  ( adalah sebuah panggilan kehormatan bukan nama seseorang).

Sekalipun ia sedikit memaparkan penafsiran mengenai pertemuan dua laut serta

pristiwa kembalinya ikan yang menjadi bekal makanan Mu>sa> dan pemuda yang

menyertainya, ia tetap pada komitmen semula, mencukupkan hanya pada apa yang

diisyaratkan al-Qur’a>n. Di awal kisah ini pun telah dijelaskan bagaimana Mu>sa>

bersikeras dan bersungguh-sungguh dalam pencariannya menemui Khid}ir yang

dijanjikan oleh Allah sebagaimana yang dikatakannya kepada pemuda yang

menyertainya.

øŒÎ)urš^$s%4Ó y›q ãBçm9tFxÿ Ï9Iwßyt•ö/ r&#_ ¨Lymx÷è= ö/ r&yìyJôf tBÇ` ÷ƒ t•ós t7ø9$#÷rr&zÓ ÅÓøB r&$Y7à) ãm

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: "Aku tidak akan

berhenti (berjalan) sebelum sampai ke Pertemuan dua buah lautan; atau aku

akan berjalan sampai bertahun-tahun".31

4. Dialog Mu>sa> dengan Khid}ir

Terjadinya pertemuan tersebut adalah sebuah misi yang hanya menjadi rahasia

Mu>sa>  dengan Tuhannya, tanpa melibatkan pemuda yang menyertainya. Dialog yang

berlangsung dalam kisah berikutnya pun hanya melibatkan Mu>sa> dan Khid}ir yang telah

dijanjikan-Nya. Dalam dialog ini al-Qusyairi>>> berusaha mengilustrasikan lebih jelas

31  QS.al-Kahfi, 60.
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karakter kedua tokoh dan amanat yang hendak disampaikan al-Qur’a>n melalui kisah

dipertemukannya dua hamba-Nya yang berbeda pijakan berfikirnya.

Mu>sa> sebagaimana telah dijelaskan dalam h}adis| sebelumnya adalah manusia

paling intelek dimasanya. Memang Mu>sa> mewarisi kecerdasan yang dianugerahkan

Allah kepada Bani>Isra>i>, karena itu ia terbiasa dengan logika-logika positivistik yang

berkembang saat itu. Sementara Khid}ir yang dijumpainya adalah seorang hamba yang

mendapatkan ilmu dan rahmat langsung dari Allah. Tetapi ilmu yang dimiliki orang

tersebut bukanlah ilmu manusia pada umunya yang bisa difahami melalui hukum sebab

akibat. Ilmu tersebut adalah salah satu ilmu Ladunni yang diberikan kepadanya atas

kuasa-Nya sebagai hikmah yang dikehendaki-Nya.32

Untuk itulah Mu>sa> dituntut untuk bersabar atas apa yang dilakukan Khid}ir

meski dirinya seorang nabi, karena apa yang dilakukan Khid}ir sangat bertentangan

dengan logika akal dan hukum positif yang lazim. Disini harus disadari pula apa yang

ada dibalik hikmah yang tersembunyi, termasuk hal-hal yang mustahil . Oleh karena

itu, Khid}ir yang dikaruniai ilmu Ladunni tersebut khawatir terhadap Mu>sa> tidak sabar

dalam menemaninya.33

Dialog tersebut merupakan hal yang cukup memberatkan bagi kedua belah

pihak. Al-Qusyairi>>> melihat keberatan itu melalui bahasa yang mereka gunakan dalam

beberapa penggalan kisah itu. Misalnya, ketika Mu>sa> yang begitu berhasrat ingin tahu

mengenai apa yang dijanjikan Allah hingga ia harus bersedia menerima persyaratan

dari Khid}ir tersebut untuk bersabar. Sebagaiman tergambar dalam ayat di bawah ini.

32 al-Qusyairi>>>, Lat}a>’if al-Isya>ra>t, Jilid II, hlm. 227.
33 al-Qusyairi>>>, Lat}a>’if al-Isya>ra>t, Jilid II, hlm. 228.
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ÓÍ_ù= t«ó¡s?` tã>äóÓx«#Ó̈Lymŷ Ï‰÷n é&y7s9çm÷ZÏB#[•ø.ÏŒÇÐÉÈ

Artinya:

Mu>sa> berkata kepada Khid}ir:

"Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang

benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"

Dia menjawab:

"Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan

bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai

pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"

Mu>sa> berkata:

"Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak

akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun".

Dia berkata:

"Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang

sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu".34

34  QS.al-Kahfi, 66-70.
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Hal serupa juga tersirat dari bahasa lawan dialognya yang berusaha

mencontohkan kesabaran dalam menghadapi seorang yang penuh rasa penasaran

seperti Mu>sa>. Hal ini terlihat setiap kali Mu>sa> mengingkari janjinya dan

mengemukakan komentar berdasar ke-ilmuannya.

tA$s%óOs9r&ö@è%r&š• ¨RÎ)s̀9yì‹ÏÜ tG ó¡n@zÓ Éë tB# ZŽ ö9|¹ÇÐËÈ

Artinya: Dia (Khid}ir) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya

kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku".35

 Dan

tA$s%óOs9r&@è%r&y7©9y7̈RÎ)s̀9yì‹ÏÜ tG ó¡n@zÓ Éë tB# ZŽ ö9|¹ÇÐÎÈ

 Artinya: Khid}ir berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" 36

Al-Qusyairi>> seakan-akan ingin mengajak pembaca dalam penggalan kisah

tersebut dan melihat bagaimana Mu>sa> yang temperamental itu berusaha meredam

emosinya setiap kali melihat hal-hal yang “salah” dalam barometer rasionalnya,

sehingga secara sepontan protes. Al-Qusyairi>>> mengajak melihat bagaimana Mu>sa>

merasa malu tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan sebelum mereka

melakukan perjalanan bersama. Ia juga memperlihatkan ke-kecewaan Mu>sa> disebabkan

oleh ke-tidak sabarannya sehingga hal itu menjadi pemisah antara dia dan Khid}ir.

35  QS.al-Kahfi, 72.
36  QS.al-Kahfi, 75.
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Artinya: Mu>sa> berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah

(kali) ini, Maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu,

Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uz|ur padaku". 37

5. Perpisahan Mu>sa> dan Khid}ir

Sebelum Mu>sa> dan Khid}ir berpisah, Khid}ir tidak menghendaki dalam hati Mu>sa>

menyisakan pertanyaan yang seakan-akan bertentangan. Untuk menghilangkan

pertentangan dalam hati Mu>sa>, kemudian Khid}ir menjelaskan kepada Mu>sa> tentang

tiga hal kejadian yang membuat Mu>sa> selalu protes atas perbuatan Khid}ir. Kemudian

Khid}ir menyingkapkan rahasia kepada Mu>sa> apa yang menjadi maksudnya.38

Adapun hal yang dapat diambil dari perjalanan itu, bahwa Mu>sa> sangat

berharap untuk dapat membekali dirinya dengan ilmu dan pengalaman bersana Khid}ir

serta bisa bersabar sampai Khid}ir memberikan penjelasan tentang hakikat perkara yang

dihadapi itu. Namun kesulitan masalah yang terjadi menjadikan hati seorang nabi

Allah yang mulia menjadi keras dan tidak bisa menerima masalah itu.

Oleh sebab itu Khid}ir sejak awal menafikan kemampuan Mu>sa> dalam bersabar

ketika menghadapi masalah yang nampaknya mungkar, karena Mu>sa> adalah seorang

hamba yang taat lagi salih. Mu>sa> mempunyai kelebihan dalam mengetahui apa yang

diberikan Allah pada Khid}ir, adapun Khid}ir lebih mengetahui tentang apa yang terjadi

pada Mu>sa>. Dengan kata lain bahwa Mu>sa> berperan sebagai pemegang kebenaran dan

Khid}ir sebagai pembuka kebenaran.

37  QS.al-Kahfi, 76.

38 al-Qusyairi>>>, Lat}a>’if al-Isya>ra>t, Jilid II, hlm. 230.
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BAB  IV

ANALISIS PEMIKIRAN  KHID}IR TENTANG KISAH MU>SA> DAN KHID}IR

DALAM SURAT AL-KAHFI

A. Makna Z}ahir tentang kisah Mu>sa> dan Khid}ir menurut  al-Qusyairi> dalam

surat al-Kahfi.

Kisah Mu>sa> dan Khid}ir merupakan sebuah kisah yang sarat dengan makna,

baik yang tersurat muapun yang tersirat. Banyak para mufassir yang mencoba

menafsirkan ayat tentang Mu>sa> dan Khid}ir ini dari beberapa sudut pandang, tidak

terkecuali dengan  al-Qusyairi>> dalam kitabnya Lat}a>if al-Isya>ra>t. Pada prinsipnya

makna yang tersirat dalam ayat kisah ini berkutat pada masalah pendidikan,

pendidikan yang menjadi pangkal dari segala kemajuan, pendidikan yang menjadi

pangkal mendekatkan  diri kepada Allah.

Dalam kisah ini, proses pendidikan diawali dari kesombongan Mu>sa> yang

mengaku dirinya adalah sosok yang paling ‘alim, lantas turunlah teguran dari Allah

yang mengatakan kepada Mu>sa> bahwa ada orang lain yang lebih pintar dari pada

dirinya. Ia sosok yang taat beribadah, sosok yang tinggalnya dekat dengan air,

namun sampai sekarang belum pernah ada yang tahu rupa dari Khid}ir, bahkan ketika

ia melakukan perjalanan denganMu>sa>, ia memakai tutup kepala yang membalut.

Tempat tinggal Khid}ir sampai sekarang masih diyakini, bahwa  Khid}ir adalah sosok

yang dimungkinkan tinggal disungai ataupun laut.
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Pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada Mu>sa> melalui nabi Khid}ir

mengambil bentuknya berupa perilaku-perilaku yang terlihat melanggar syari’at

yang ditunjukkan oleh Khid}ir, akan tetapi pada dasarnya sama sekali tidak

melanggar syari’at, melainkan hakikat sangat kental didalamnya. Inilah yang

menjadi pangkal bahwasannya untuk mempelajari hakikat seseorang harus lebih dulu

kuat dalamnya. Mu>sa> adalah sosok yang cerdas dan pandai, keturunan Mu>sa> sendiri

adalah bani Isra>il yang dikaruniai kecerdasan melebihi umat lainnya, akan tetapi ia

lemah akan hakikat bila dibandingkan dengan Khid}ir

Proses pendidikan itu sendiri berakhir ketika  Khid}ir melihat Mu>sa> tidak

cukup kuat bersabar dalam menerima ilmu hakikat yang terkesan melanggar syari’at.

Oleh karenanya dia sering memprotes tindakan Khid}ir, yang pada dasarnya sudah

diberitahu oleh Allah akan masa depan segala sesuatu yang diperbuatnya. Mu>sa>

kalah dalam menjaga kesabarannya. Dari sini terlihat dengan jelas bahwa makna

z}ahir dari kisah ini memuat beberapa pesan, yaitu:

1. Pendidikan

Jika kita mau menilik lebih dalam, pada dasarnya Islam adalah agama yang

mencoba untuk mengatur kehidupan umatnya dalam segala aspeknya. Mulai dari

peribadatan, pergaulan sampai dengan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan maksud

supaya umat Islam dapat menapaki kehidupan di dunia dengan baik dan benar.

Fenomena ini sangat terlihat jelas dari pengalaman para nabi dalam menerima

pendidikan dari Allah dalam segala bentuknya.
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Kesemua ajaran Islam telah dipercayakan kepada Muhammad untuk

menyampaikannya kepada seluruh umat. Dia sebagai penyempurna dari ajaran-

ajaran terdahaulu dan ayat pertama yang diwahyukan Allah kepada Muhammad-pun

berupa perintah membaca yang jika kita mau jabarkan lebih luas adalah berupa

perintah untuk belajar

 Kisah para nabi yang terdahulu dijadikan pelajaran bagi umat Muhammad,

sebagai sebentuk uswah yang memang benar-benar sangat dibutuhkan guna

menapaki jalan hidupnya. Mengapa? Karena pada prinsipnya setiap tindakan dan

kegiatan akan senantiasa berulang dengan mengambil tempat dan waktunya yang

berbeda. Semua akan berulang kembali sebagai bentuk dari sebuah evolusi atau

sunnatullah.

Wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad adalah berupa perintah untuk

membaca dan bukan perintah untuk menyembah Allah, berdagang ataupun berbuat

baik dengan sesama. Jika kita mau menilik lebih jauh akan kenyataan ini, maka akan

terbesit sebuah pertanyaan, ada apa dibalik perintah pertama itu? Kata bacalah yang

merupakan wahyu pertama yang diterima Muhammad, merupakan sebuah kata yang

mengandung banyak penafsiran.

Pendidikan mungkin sebuah padanan kata yang cocok untuk menggantikan

kata bacalah. Jika hal ini kita sepakati, maka penafsiran yang muncul akan semakin

jelas. Bahwa Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu berupa perintah untuk

mendidik, mengajarkan risalah Islam kepada seluruh umat. Dan dalam ajaran Islam
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menerangkan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah telah dididik oleh

Allah sendiri untuk mengenal benda-benda disekelilingnya, untuk selanjutnya

mereka (manusia) saling mengajarkan pengetahuan satu sama lain yang terbingkai

dalam sebuah proses pendidikan.

Pendidikan Islam mempunyai sejarah panjang. Ia lahir semenjak Allah

memperkenalkan benda-benda kepada Adam. Dalam pengertian seluas-luasnya,

pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri.

Pemikiran tentang pendidikan akan selalu berkembang dan saling melengkapi antara

satu dengan yang lain. Pemikiran para tokoh pendidikan pada masa lampau akan

dikaji ulang oleh praktisi pendidikan modern untuk selanjutnya dicarikan sebuah

sintesa baru yang sesuai dengan zamannya.

 Pendidikan telah menjadikan manusia tercerahkan, sehingga pemikiran

manusia akan selalu mengalami perkembangannya. Tingkat pengetahuan dan

kedewasaan manusia akan selalu berkembang setiap saat dengan mendapatkan

pengaruh pendidikan yang melingkupinya. Inilah yang menjadi tonggak dasar bagi

adanya perkembangan pendidikan setiap saat, mengevaluasi diri dan menyesuaikan

dengan kebutuhan zamannya.

Secara definitif, pendidikan diartikan oleh John Dewey sebagai sebuah proses

pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional

ke-arah alam dan sesama manusia, sedangkan Ki Hajar Dewantara mengartikannya

sebagai penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka
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sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan

kebahagiaan setinggi-tingginya.1

Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada

seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila

disingkat pendidikan Islam ialah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi

muslim semaksimal mungkin.2 Bimbingan terhadap potensi-potensi yang dimiliki

seseorang, yang dalam bahasa al-Ghazali adalah al-Fadhilah dan kemudian menjadi

teori dasar bagi pendidikan Islam.

Berangkat dari definisi ini, maka sudah seharusnya teori-teori pendidikan

Islam sekurang-kurangnya membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan dalam keluarga:

a. Aspek Jasmani

b. Aspek Akal

c. Aspek Hati

2. Pendidikan dalam masyarakat:

a. Aspek Jasmani

b. Aspek Akal

c. Aspek Hati

1  Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm.
69.

2   Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2005), hlm. 32.
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3. Pendidikan di sekolah:

a. Aspek Jasmani

b. Aspek Akal

c. Aspek Hati3

Semua aspek yang terkandung dalam pendidikan keluarga, masyarakat dan

sekolah tersebut, adalah aspek-aspek yang sudah seharusnya diasah dan

dikembangkan. Allah hanya mencipatakan potensi-potensi dalam diri manusia,

untuk selanjutnya menjadi tugas bagi orang tua mereka untuk mengasahnya. Ketiga

hal itu seringkali kita sebut dengan EQ, IQ  dan psikomotor. Inilah yang sedang

ramai dibicarakan dalam duniua pendidikan pada umumnya.

Mu>sa> memiliki kecerdasan IQ yang sangat memadai, karena secara genetic ia

adalah keturunan Bani Isra>il, akan tetapi ia lemah akan EQ, sehingga ia kurang dapat

mengendalikan emosi dan sampai akhirnya ia berpisah dengan Khid}ir. Kombinasi

ketiganya memang menajadi suatu keharusan, dengan tujuan untuk

menyeimbangkan jati diri manusia. Orang hanya tajam dalam IQ akan terasa gersang

hidupnya, akan tetapi orang yang hanya tajam akan EQ hanya akan menajdi sosok

yang kurang inisiatif. Ibarat syari’at dan hakikat, keduanya harus seimbang dan

selaras.

 Allah berfirman dalam surat al-Muddatsir ayat 1-5:

3  Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan,. hlm. 32.
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“ Hai orang yang berkemul (berselimut), Bangunlah, lalu berilah peringatan!,
Dan Tuhan-mu agungkanlah, Dan pakaianmu bersihkanlah, Dan perbuatan
dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah” 4

Dalam ayat tersebut, ketika kita cermat, maka akan ditemukan aspek-aspek

yang hendak dikembangkan dalam pendidikan Islam. Menurut Mahmud Yunus,

dalam pendidikan Islam ada tiga aspek kepribadian manusia yang harus dibina:

1. Aspek Jasmani

 Yaitu mementingkan kebersihan, yang tergambar pada perintah untuk

membersihkan pakaian. Z}ahir adalah cerminan dari batin, maka jika z}ahir terlihat

sehat, maka batin-pun demikian. al-Ghazali juga mementingkan adanya pendidikan

jasmani, bahwa murid agar dibiasakan untuk ber-aktifitas disiang hari supaya tidak

menjadi pemalas. Laku prihatin yang dianjurkan dengan maksud supaya kesehatan

badan terjaga dengan tidak melebih-lebihkan makan.

2. Aspek Akal

Yaitu segi pembinaan kecerdasan dan pemberian pengetahuan. Ini dijelaskan

dalam ayat yang menyuruh mempelajari kejadian manusia. Kecerdasan manusia

sebagai sesuatu yang dibawa sejak lahir, harus dikembangkan. Hal inilah yang

menjadikan dasar bahwasannya pendidikan tidak lebih dari sekedar membina dan

mengarahkan potensi manusia.

4  Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan ., hlm. 459-460.
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3. Aspek Rohani

Yaitu pembinaan segi keagamaan. Ini dijelaskan pada ayat yang menyuruh

membaca dengan nama Allah, Tuhan maha pemurah, mengagungkan Tuhan.

Termasuk rohani juga adalah pendidikan akhlak, yang dijelaskan agar suka memberi,

dan tanpa mengharapkan balasan yang banyak, agar bersabar dalam melaksanakan

tugas.5

Tujuan pendidikan secara umum adalah pemberdayaan potensi manusia,

sehingga manusia dikemudian hari dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal

dan dapat dijadikan bekal dalam menapaki kehidupan serta dapat lebih mendekatkan

diri kepada Tuhan. Semua ini dalam konsep pendidikan al-Ghazali tidak lepas dari

peran guru yang sangat dominan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki sifat

profesionalisme yang tinggi, supaya dapat memudahkan tercapainya keberhasilan

pendidikan.

Seorang guru yang profesional akan senantiasa berusaha untuk mem-

berdayakan potensi murid secara keseluruhan guna menciptakan pribadi-pribadi

yang mandiri, berbudi luhur, berwawasan luas dan mampu bersosialisasi dengan

sesamanya. Karena menurut mereka, pendidikan yang hanya memberikan ruang pada

salah satu aspek, hanya akan menciptakan sebuah produk yang timpang.

5  Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan., hlm. 56.
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Al-Ghazali menempatkan guru dalam posisi yang luhur, karena segala yang

terpancar oleh guru akan senantiasa dijadikan pedoman langkah murid dalam

keseharian, sehingga seorang guru dituntut harus benar-benar sosok yang berwibawa

dan berakhlak mulia, sehingga murid akan seperti gurunya. Guru adalah sebuah

panggilan hati untuk mengabdikan diri sepenuhnya dalam pendidikan.

 Konsep pendidikan tidak akan membuahkan hasil jika tidak terdapat unsur

pelaksana dari konsep tersebut, terlebih dalam sebuah institusi pendidikan.

Pelaksana dari konsep pendidikan di sekolah adalah guru. Guru merupakan orang

yang melakukan kegiatan belajar mengajar, namun secara umum guru dapat

diartikan sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi lainnya.

 Guru pertama bagi setiap orang adalah orang tua. Pelajaran pertama yang

diperoleh anak adalah ke-tauhidan supaya anak terlandasi dalam sisi keyakinan dan

dapat memberikan pondasi untuk dapat bersandar serta memberikan pemahaman

bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi diluar kekuatannya, yaitu kekuatan Tuhan

yang telah menciptakannya.

 Perkembangan jiwa dan pola pikir anak yang diakibatkan adanya

pertambahan usia dan juga luasnya pergaulan menjadikan kebutuhan anak dalam

pembekalan diri semakin komplek, sehingga anak membutuhkan pengetahuan yang

lebih dari sekedar kayakinan yang telah ditanamkan. Terdapat dua alasan mendasar

yang memunculkan adanya pembentukan sekolah, yaitu:

1) Ketidak mampuan orang tua
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Maksudnya adalah banyak orang tua yang tidak memahami sistematika

pembekalan ilmu pengetahuan anak secara baik, sehingga mereka merasa

membutuhkan orang yang dapat memberikan pembekalan pengetahuan anak secara

sistematis dan terencana, sehingga memunculkan sebuah ide pembentukan sebuah

kelompok belajar yang terlembagakan yang diisi oleh orang-orang yang paham akan

akan perencanaan pendidikan secara matang. Dan kelompok belajar itu sekarang

lazim disebut sebagai sekolah

2) Efesiensi

 Orang tua memandang bahwa menyerahkan sebagian tanggung jawabnya

untuk mendidik anak kepada orang lain, karena hal ini dianggap akan lebih mendidik

anak lebih mandiri dan mempunyai pengalaman yang lebih, walaupun pada dasarnya

mereka mampu untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dan ter-sistematis

kepada anak-anak mereka. Kegiatan memberikan pengetahuan kepada anak yang

dilakukan secara mandiri dianggap kurang efesien dan kurang memberikan ruang

gerak dan ekspresi anak serta lebih banyak menyita waktu, sehingga banyak agenda

yang mesti dikorbankan.

 Pada prinsipnya pendidikan anak adalah kebutuhan wali murid atau orang

tua, sehingga pendidikan adalah urusan mereka para wali murid. Sedangkan sekolah

dan guru merupakan kepanjangan tangan dari wali murid, oleh sebab itu sudah

menjadi sebuah kewajiban untuk melibatkan wali murid dalam segala urusan
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sekolah. Pendidikan bukanlah monopoli sekolah yang mengesampingkan pihak luar

sekolah, melainkan pendidikan merupakan usuran semua orang yang memiliki anak.

 Firman Allah yang menunjukkan pengertian bahwa Allah telah

memerintahkan dengan seruan peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari

ancaman neraka menjadi sebuah penguat, bahwa memang pada prinsipnya

pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Pemahaman yang mengakar tentang

guru selama ini adalah sebuah predikat yang diberikan kepada orang-orang yang

mengajar di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi.

Memang hal ini ada benarnya, namun guru yang dimaksudkan adalah guru yang

terstruktur dan terencana.

Guru secara umum dapat diartikan sebagai mereka yang dapat memberikan

pengertian baru, walau hanya satu huruf. Hal ini dengan berlandaskan perkataan

sahabat Ali  yang mengatakan bahwa aku adalah budak dari seseorang yang telah

mengajarkanku walau hanya satu huruf. Memang cukup sederhana, namun guru yang

hakiki adalah mereka yang dapat mendidik jasmani dan rohani seseorang.

 Dalam Islam dikenal banyak istilah untuk menunjukkan kepada orang yang

memberikan pengajaran, diantaranya; mu’allim, mudarris, ustadz, muaddib. Menurut

penulis istilah ini ada karena kekayaan kosa kosa kata arab yang dibantu dengan alat

pencetak kalimat yang sesuai dengan maksudnya, yaitu ilmu s}araf.

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran, ayat 187:
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 “ Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah
diberi kitab (yaitu), “hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada
manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya”. Lalu mereka
melemparkan janji itu kebelakang punggung mereka dan mereka
menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang
mereka terima” 6

  Yang dilanjutkan dalam QS. At-Taubah, ayat 122:

“ Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke
medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka
telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” 7

Juga dalam QS. An-Nahl, ayat 125:

               “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.
Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk” 8

 Disamping al-Qur’a>n, dalil yang dapat digunakan sebagai pondasi syarat-

syarat bagi guru untuk menjadi professional juga terdapat dalam hadits, yaitu:

6 Departemen Agama RI, AL-‘ALIYY; Al-qur’an dan Tejemahnya, (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro), hlm. 59.

7 Departemen Agama RI, AL-‘ALIYY ., hlm. 164.
8  Departemen Agama RI, AL-‘ALIYY , hlm. 224.
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 HR. Abu Na’im

“Tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang berilmu akan ilmu,
melainkan telah diambilp-NYA janji, seperti yang diambil-NYA kepada
Nabi-nabi, bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan
tidak akan menyembunyikannya” 9

 HR. Abu Dawud dan Turmudzi

  “ Barang siapa mengetahui suatu ilmu, lalu menyembunyikannya. Maka ia
dikenakan oleh Allah kekang dengan api neraka pada hari kiamat” 10

 HR. Turmudzi

“ Bahwasannya Allah SWT, Malaikat-malaikat-NYA, isi langit dan
bumi-NYA, sampai kepada semut didalam lobang dan ikan didalam laut,
semuanya berdoa kebajikan kepada orang yang mengajarkan manusia” 11

 Dari dalil-dalil diatas kemudian muncullah beberapa pemahaman yang utuh

mengenai syarat-syarat bagi seorang guru, seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali

dalam kitab Ihya’ Ulumuddin menerangkan secara jelas tentang adab dan tugas-

9 Al-Ghazali, Ihya’ Ulumaddin, Jilid 1, Terj. Ismail Yakub (Jakarta: CV. Faizan, 1983), hlm.
63.

10  Al-Ghazali, Ihy’a Ulumaddin, Jilid 1., hlm. 66.
11  Al-Ghazali, Ihya Ulumaddin, Jilid 1I , hlm. 67.



73

tugas guru yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat menjadi seorang guru

ideal, yaitu:

3) Mempunyai rasa belas kasihan kepada murid-murid dan memperlakukan

mereka sebagai anak sendiri

4) Mengikuti jejak Rasul SAW. Maka ia tidak mencari upah, balasan dan terima

kasih dengan mengajar itu.

5) Tidak meninggalkan nasehat sedikitpun, kepada yang demikian itu adalah

dengan melarangnya mempelajari suatu tingkat, sebelum ia berhak pada

tingkat itu.

6) Hal ini termasuk pada yang halus-halus dari mengajar, bahwa guru

menghardik muridnya dari berperangai jahat dengan cara sidiran selama

mungkin dan tidak dengan cara terus terang. Dan dengan cara kasih sayang,

tidak dengan cara mengejek.

7) Seorang guru yang bertanggung jawab pada salah satu mata pelajaran, tidak

boleh melecehkan pelajaran yang lain dihadapan muridnya.

8) Guru harus menyingkatkan pelajaran menurut tenaga pemahaman murid,

jangan diajarkan pelajaran yang belum sampai otaknya kesana.

9) Kepada seorang pelajar yang singkat paham, hendaknya diberikan pelajaran

yang jelas, yang layak baginya. Janganlah disebutkan padanya bahwa, dibalik

yang diterangkan ini ada lagi pembahasan yang mendalam yang disimpan,

tidak dijelaskan.
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10) Guru itu harus mengamalkan sepanjang ilmunya, jangan perkataanya

membohongi perbuatannya. Karena ilmu dilihat dengan mata hati dan amal

dilihat dengan mata kepala, yang mempunyai mata kepala adalah lebih

banyak.12

Kalau kita cermati secara seksama, maka Khid}ir sudah memenuhi kaidah

tersebut, sedangkan Mu>sa> yang diposisikan sebagai murid kurang bisa memahami

akan tugasnya sebagai sosok murid. Fenomena adanya kecenderungan potensi murid

tidak terberdayakan secara keseluruhan, sehingga dirasa timpang menjadi ke-

umuman. Dan tentunya hal ini menjadi tugas guru untuk senantiasa memberikan

yang terbaik bagi murid. Memang bukan menjadi tugas guru semata untuk dapat

menjadikan murid berhasil dalam keilmuan, akan tetapi murid juga dituntut untuk

menjalankan tugasnya secara semestinya. Seperti yang telah dirumuskan al-Ghazali.

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa cita-cita pendidikan Taman Siswa

adalah membangun orang yang berfikir merdeka, ialah manusia yang merdeka lahir

dan batin.13 Hal ini dapat tercapai apabila tiap-tiap individu memiliki:

1. Kecakapan panca indra.

2. Ketajaman berfikir.

3. Kejernihan berperasaan.

4. Kemantapan dan kuatnya kemauan dan tenaga, dan

12  Al-Ghazali, Ihya., hlm 189-211
13  Redja Mudyahardja, Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar – Dasar

Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hlm. 303
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5. Keluhuran budi pekerti.14

Inilah yang kita kenal dengan konsep pemberdayaan model Ki Hajar

Dewantara yang kemudian dibahasakan sebagai pemberdayaan rasa, karsa dan cipta,

dan ada yang menambahkan dengan karya.15 Pendidikan harus dapat memberdayakan

potensi yang ada pada peserta didik, mengembangkannya dan menjadikannya

sebagai bentuk kepribadian yang tangguh.

 Tujuan pendidikan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kesempurnaan

insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insani

yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akherat.16 Tujuan ini tampak bernuansa

religius dan moral tanpa mengabaikan masalah duniawi.17 Sehingga konsep

pendidikannya dapat dikatakan lebih mementingkan pemberdayaan ranah afektif.

Kaidah fiqh mengatakan bahwa ketika sarana yang dibutuhkan untuk

mencapai tujuan itu adalah sebuah instrumen pokok, maka sarana itu wajib diadakan

untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, jika untuk mencapai pemberdayaan

afektif membutuhkan pemberdayaan ranah kognitif dan psikomotorik, maka dua hal

itu menjadi bagian integral dari upaya pemberdayaan afektif.

 Al-Ghazali memang berbicara banyak tentang pendidikan. Baginya,

pendidikan merupakan sesuatu yang harus ada untuk menjaga keberadaan dan

14  Redja Mudyahardja, Pengantar Pendidikan, hlm. 303.
15  Made Pidarta, Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia (

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997) hlm. 12.
16   M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) Cet. I, hlm. 87.
17   Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan

Islam  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 86.
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keselamatan manusia di bumi. Sebagai seorang khalifah Allah di bumi, manusia

harus memiliki kesempurnaan untuk dapat mengolah dunia dan sesamanya sehingga

dapat selalu bertindak sesuai dengan ajaran Islam.

 Untuk dapat mendapatkan tujuan dari pendidikan dibutuhkan adanya alat

yang dapat mengontrol dan mengarahkan proses pendidikan, evaluasi adalah sebuah

alat kontrol dalam perjalanan proses pendidikan. Mengapa harus menilai? Karena

kita ingin mengetahui seberapa jauh penyerapan dari materi ajar yang telah

disampaikan, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat terkontrol terus

secara baik. Dari sinilah, segala maksud dan tujuan dapat terkontrol dan terkendali

untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan secara memuaskan.

 Al-Ghazali disamping merumuskan sebuah konsep pendidikan yang mencoba

menggabungkan dua fungsi utama dari manusia yaitu sebagai hamba dan khalifah

Allah, sehingga dalam rumusan konsep pendidikannya al-Ghazali memberikan porsi

yang seimbang antara keilmuan yang dibutuhkan manusia untuk kebutuhannya

didunia dan kebutuhannya untuk menjalankan fungsinya sebagai hamba, dengan

tetap meletakkan ilmu agama sebagai prioritas.

Sebagai penyempurna dari konsep pendidikannya, al-Ghazali telah

merumuskan sebuah sistem evaluasi yang bersifat menyeluruh dalam melihat murid.

Berbeda dengan evaluasi yang dilaksanakan disekolah-sekolah sekarang yang dirasa

mudah untuk direka ataupun rentan dimasuki berbagai kepentingan yang menjadikan

hasil evaluasi tidak lagi bersifat obyektif, evaluasi al-Ghazali menawarkan sebuah
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kemudahan konsep dan pelaksanaannya, namun bersifat menyeluruh. Hal ini

tentunya sangat berpengaruh terhadap out put yang dihasilkan sekolah, yang meluas

terhadap kredibilitas sekolah.

 Suharsimi Arikunto menginfentarisir penyebab yang sering dialami oleh

sekolah dalam kegagalan mendapatkan out put yang kurang bermutu antara lain;

1. Input yang kurang baik kualitasnya.

2. Guru dan personal yang kurang tepat.

3. Materi yang tidak atau kurang cocok.

4. Metode mengajar dan sistem evaluasi yang kurang memadai.

5. Kurangnya sarana penunjang.

6. Sistem administrasi yang kurang tepat.18

Sistem evaluasi hendaknya disesuaikan dengan konsep pendidikan yang ada.

Konsep pendidikan yang yang baik adalah yang mampu memberdayakan potensi

siswa yang coba dikembangkan disekolah, sehingga sistem evaluasipun harus

mengacu kepada hal tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus benar-benar dapat

merumuskan tujuan dari pendidikan yang diselenggarakan dengan melihat potensi

yang coba dikembangkan.

Pendidikan Islam yang ter-sistematis-kan menjadi sebuah konsep utuh seperti

yang dunjukkan al-Ghazali seyogyanya menjadi sebuah perhatian serius. bukankah

sebuah konsep lahir dari pengalaman empiris. Mengapa penulis mengangkat tokoh

18 Suharsimi Arikunto, Dasar -Dasar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta: Bumi Aksara, 1993 )
hlm. 5.
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al-Ghazali? Hal ini lebih dikarenakan al-Ghazali disamping seorang sufi, ia juga

seorang pemikir Islam, sedangkan corak penafsiran yang digunakan oleh  Khid}ir

sangat berbau sufistik.

  Khid}ir tidak mengembangkan lebih jauh tentang kisah Khid}ir ini menjadi

sebuah konsep pendidikan, akan tetapi al-Qusyairi> berhenti pada dataran penafsiran

saja, ia berhenti dipermukaan dan tidak coba menyelam lebih dalam, mencoba untuk

membuat sebuah konsep berdasarkan pemahaman dari kisah Khid}ir yang memang

mengandung banyak pelajaran. Jika al-Ghazali memiliki sebuah konsep pendidikan,

akan tetapi ia tidak memiliki kitab tafsir. Memang mereka memiliki kelebihan dan

kekurangannya sendiri.

B. Makna batin tentang kisah Mu>sa> dan Khid}ir menurut  al-Qusyairi> dalam

surat al-Kahfi.

Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dalam setiap perkara atau

kejadian pastilah mengandung makna yang tersirat. Allah menciptakan setiap

sesuatu dan kejadian lengkap dengan makna-makna yang tersurat maupun yang

tersirat, hanya mereka yang benar-benar mau untuk menyikapinya dengan bijak yang

dapat mengambil hikmahnya.

Mengapa manusia hidup di darat, megapa ikan harus hidup di air, mengapa

ada matahari, mengapa ada kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan? Semuanya

memiliki makna filosofi tersendiri. Tidak banyak manusia yang dapat mengambil

hikmah dari itu semunya. Kita mengenal Harun Yahya, sosok pemikir dan ilmuan
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muslim yang gemar menyingkap makna filososfi dari setiap kejadian dan segala

sesuatunya yang berada disekitarnya.

Dalam kisah  Mu>sa> dan Khid}ir ini banyak sekali makna yang tersirat yang

terkandung didalamnya, jika saja kita mau untuk menelaah dan menghayatinya,

pastilah kita akan menjadi sosok yang bijak. Ada beberpa makna yang tersirat dalam

kisah ini, diantaranya adalah:

1. Sabar

Sabar adalah sebentuk hasil kompromi dari kerja akal dan hati dalam

menyikapi sebuah perkara yang muncul disni diperlukan adanya kerja sama yang

apik antara akal dan hati. Bukan sesuatu yang janggal ketika akal seringkali

mendominasi diri seseorang, sehingga ia menjadi sosok yang rasionalis dan ketika

hati mendominasi diri seseorang, maka ia akan menjadi sosok yang cengeng.

Oleh karena itulah penyeimbangan antara ketiga ranah kognitif, afektif dan

psikomotor menjadi syarat mutlak untuk menjadikan orang bias menjadi sosok yang

intelek, berperasaan dan cekatan. Islam senantiasa menganjurkan kepada umatnya

untuk dapat bermanfaat bagi orang lain, oleh karena itulah seseorang harus terasah

ranah kognitif, afektif dan psikomotornya.

Dalam memberikan manfaat kepada orang lain, sabar menjadi modal utama

untuk dapat lebih jauh memberikan manfaat kepada orang lain dan juga bagi dirinya

sendiri. Mu>sa> kurang bisa menumbuhkan kesabaran dalam dirinya, sisi rasionalitas
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lebih dominan dalam dirinya, sehingga ia menjadi sombong dan tidak dapat menjadi

murid yang baik bagi Khid}ir.

2. Segala sesuatunya didasarkan hanya kepada Allah

Niat adalah pangkal dari segala tindakan, niat yang benar adalah semuanya

didasarkan untuk mendapatkan ridlo Allah. Dalam melakukan semua tindakan,

pamrih untuk mendapatkan sesuatu seyogyanya dihilangkan dan menggantinya

dengan hanya karena Allah. Jika hal ini terpenuhi, maka Allah akan senantiasa

mendampingi setiap langkah kita dan membimbing kita kejalan yang lebih baik.

Mu>sa> berjalan berhari-hari dengan membawa bekal sekedarnya, akan tetapi ia

sanggup melewati beragam cobaan yang mendera, sampai akhirnya ia bertemu

dengan Khid}ir. Dalam ke-lanjutannya, seseorang harus terus menjaga niat yang

sudah tertanam diawal tindakan yang dilakukan, supaya Allah benar-benar

senantiasa mendampingi dan merid}ai setiap langkah kita. Kasus Mu>sa> dapat

dijadikan pelajaran apik. Bukankah segala sesuatunya harus dilandasi dengan niat?

3. Patuh

Seorang murid yang baik pastinya akan senantiasa mentaati segala perintah

guru. Ia tidak akan berani membantah, karena pada prinsipnya guru akan

menjelaskan segala sesuatu yang belum pernah diketahui murid. Oleh karena itulah

untuk menjadi sosok murid yang baik, al-Ghazali memberikan beberapa persyaratan

yang harus dipenuhi oleh seorang murid, yaitu:
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1) Mendahulukan kesucian batin dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela.

Karena ilmu pengetahuan itu adalah kebaktian hati, sholat batin dan

pendekatan jiwa kepada Allah Ta’a>la>.

2) Seorang pelajar itu hendaklah mengurangi hungannya dengan urusan

duniawi, menjauhkan diri dari kaum keluarga dan kampung halaman. Sebab

segala hubungan itu mempengaruhi dan dapat memalingkan hati kepada yang

lain.

3) Seorang pelajar itu jangan menyombong dengan ilmunya dan jangan

menentang gurunya, tetapi menyerah seluruhnya kepada guru dengan

keyakinan kepada segala nasihatnya, sebagaimana seorang sakit yang bodoh

yakin kepada dokter yang ahli dan berpengalaman.

4) Seorang pelajar pada tingkat permulaan hendaklah menjaga diri dari

mendengar pertentangan orang tentang ilmu pengetahuan. Sama saja yang

dipelajarinya itu ilmu ke-dunia-an atau ilmu ke-akhiratan. Karena yang

demikian itu meragukan pikirannya, mengherankan hatinya, melemahkan

pendapatnya dan membawanya kepada berputus asa dari mengetahui dan

mendalaminya.

5) Seorang pelajar itu tidak meninggalkan suatu mata pelajaranpun dari ilmu

pengetahuan yang terpuji dan tidak suatu macam-pun dari berbagai

macamnya, selain dengan pandangan dimana ia memandang kepada maksud

dan tujuan dari masing-masing ilmu itu.
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6) Seorang pelajar itu tidak memasuki suatu bidang dalam ilmu pengetahuan

dengan serentak. Tetapi memelihara tertib dan memulainya dengan yang

lebih penting.

7) Seorang murid tidak mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan, sebelum

menyempurnakan bidang yang sebelumnya. Karena ilmu pengetahuan itu

tersusun dengan tertib sebagaimana menjadi jalan menuju kebahagiaan yang

lain. Mendapat petunjuklah kiranya orang yang dapat memelihara tata tertib

dan susunan itu.

8) Seorang pelajar itu hendaklah mengenal sebab untuk dapat mengetahui ilmu

yang termulia. Yang demikian itu dikehendaki dua perkara:

9) Kemuliaan hasilnya.

10) Kepercayaan dan kekuatan dalilnya.

11) Bahwa tujuan pelajar sekarang adalah kebatinannya dan mencantikannya

dengan sifat keutamaan.

12) Seorang pelajar harus mengetahui hubungan antara ilmu pengetahuan dan

tujuannya. Supaya pengetahuan yang tinggi dan dekat dengan jiwanya itu

membawa pengaruh kepada tujuannya yang masih jauh dan yang penting

membawa pengaruh kepada yang tidak penting.19

4. Baik sangka

19 Al-Ghazali, Ihya.., hlm.189-211.
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Orang tidak akan pernah tahu akan isi hati seseorang, secara jelasnya niat

seseorang seringkali tidak pernah terduga. Mungkin saja dalam wujud z}ahir

seseorang terlihat akan melakukan kejahatan kepada kita, akan tetapi hasil akhir dari

tindakannya mungkin saja akan membahagiakan kita atau setidaknya memberikan

manfaat kepada kita.

Allah menciptakan segala sesuatunya dengan memberikan dua efek

sekaligus, yaitu baik dan buruk. Keduanya hanya dapat kita pahami ketika kita mau

menelaahnya lebih dalam yang kemudian akan menimbulkan rasa syukur dalam diri

kita. Segala sesuatunya mengandung makna lahir dan batin, oleh karena itulah sudah

seyogyanya kita senantiasa bersifat bijak.

C. Kelebihan dan kekurangan  al-Qusyairi> tentang kisah Mu>sa> dan Khid}ir dalam

surat al-Kahfi

Kasus yang sering terjadi dalam penafsiran adalah adanya penilaian

kekurangan dan kelebihan. Pada dasarnya hal ini tidak boleh dilakukan, karena

masing-masing musfassir memiliki metode dan sudut pandangnya masing-masing

dalam melihat dan menafsirkan sebuah ayat. Jika metode dan sudut pandang yang

mereka gunakan berbeda, maka pasti hasil yang mereka dapatkan juga berbeda, akan

tetapi pada akhirnya mereka akan saling melengkapi, menjadi sebuah penafsiran

yang utuh secara maknawi.

Hal inilah yang menjadikan lahirnya ragam metode tafsir dalam dunia Islam,

sebagai sebuah hasil pemikiran para tokoh-tokoh Islam, yang dengan tekun dan teliti
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senantiasa berusaha untuk memperkaya khazanah ke-ilmuan Islam. Tidak banyak

orang Islam pada zaman sekarang yang mampu berbuat seperti para pendahulunya,

walaupun sudah didukung dengan data dan teknologi yang jauh lebih lengkap dan

maju. Apakah ini yang dinamakan sebagai fenomena kemunduran Islam?

Tentu saja menjadi sangat tidak bijak jika saja kita memberikan penilaian

seperti itu secara langsung. Memang banyak pihak yang menjadikan fenomena ini

sebagai bentuk kemunduran Islam, akan tetapi penilaian yang lebih bijak adalah

ketika kita mau melihat tradisi zaman yang melingkupi mereka, barulah kita

memberikan penilaian. Tradisi zaman sangat mempengaruhi penghuni zaman itu

sendiri.

 Pada dasarnya kelebihan ataupun kekurangan muncul beriringan dengan

proses seseorang dalam memahami sesuatu sehingga penilaian tersebut tentu saja

sangat perspektif. Akan tetapi dalam hal ini penulis mengemukakan sebagai sebuah

langkah untuk menjadi objek kajian secara holistic dan tidak berarti hal ini akan

menjadi suatu harga mati sebab dialektika adalah sesuatu yang senantiasa

berkesinambungan.

Sebelumnya, perlu juga kiranya penulis menilik lebih jauh latar belakang

tokoh yang penulis kaji melalui penafsiran  al-Qusyairi< terhadap QS. Al-Kahfi 60-82

akan nampak jelas gambaran kondisi mental dan spiritual yang dialaminya.  Al-

Qusyairi> lebih tepat sebagai pelaku pristiwa dari pada pengamat ataupun peneliti. Ia
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banyak menulis berdasarkan hal-hal yang ia alami dan apa yang ia rasakan, ia bukan

tipologi orang yang terlalu teoritis dan spekulatif.

Background dirinya sebagai seorang sufi sangat berpengaruh pada

sensitivitas dirinya melalui lingkungan. Disisi lain, konsekwensi aktifitas yang

digelutinya itu telah menyeretnya pada suatu kondisi dimana kebebasan terbelenggu

oleh pihak rezim al-Kunduri . Sekalipun dalam kondisi politik yang tidak stabil serta

banyaknya tekanan-tekanan yang diterima oleh kaum Ahl al-Sunnah tampaknya  al-

Qusyairi tetap berjuang menegakkan ajaran-ajaran Ahl al-Sunnah termasuk melalui

tulisan tafsirnya Lat}a>if al-Isya>ra>t ini.

Adapaun kelebihan dan kekurangannya  al-Qusyairi> dalam menafsirkan QS.

al-Kahfi 18: 60-82 adalah sebagai berikut.

1. Kelebihan

Dalam penafsiran yang cukup sederhana namun cukup sarat makna itu

pendekatan psikologis  al-Qusyairi> bisa dikatakan relevan karena sangat mengena

pada diri audiens. Pada dasarnya, kesadaran dan kesabaran yang menjadi inti dari

kisah tersebut adalah hal-hal signifikan dalam kehidupan manusia, tanpa adanya

kesadaran segala ‘amaliyah manusia menjadi tidak berarti.  Demikian halnya

keyakinan yang penuh tanpa diperkuat kesabaran akan menggangu keseimbangan

jiwa.

Selain itu,  al-Qusyairi> sangat yakin terhadap satu-satunya sumber refrensi

otentik yang senantiasa di pegangnya, yaitu al-Qur’a>n. Hal ini selaras dengan cita-
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citanya yang menginginkan kehidupan di bawah naungan al-Qur’a>n. Maka dari

itulah penafsirannya mengenai kisah Mu>sa> dan Khid}ir ini menfokuskan pada proses

mental dan kesadaran ruhiyyah yang terbangun selama dialog berlangsung. Ia lebih

mengedepankan apa yang dialami oleh kedua hamba tersebut dari pada yang mereka

hadapi.

2. Kekurangan

Penafsiran  al-Qusyairi> bersifat subyektif sebab banyak dipengaruhi dan

terbatas pada apa yang ia alami dan apa yang dirasakan. Subyetifitas memiliki

kecendrungan ke arah relativisme, artinya setiap orang juga akan mengalami sesuatu

hal yang berbeda dan bias jadi pengalaman-pengalaman itu yang diklaimnya sebagai

suatu kebenaran.

Penilaian  al-Qusyairi cendrung posivistik, memandang sesuatu berdasarkan

hitam putih semata, dengan hanya kembali pada teks itu berarti ia sedikit menafikan

realitas sosial yang plural dan senantiasa mengalami perkembangan. Cara pandang

yang perlu dirubah untuk membenahi hal ini. Bahwasannya ada kemarin, sekarang

dan esok hari. Hari kemarin dapat menjadi landasan bagi langkah kita sekarang, dan

menjadi modal terpenting untuk langkah kita berikutnya.

Lebih jauh, al-Qusyairi> tidak menelaah lebih jauh akan pesan utama yang

terkandung dalam kisah Mu>sa> dan Khid}ir, yaitu berupa pendidikan. Jika memang  al-

Qusyairi> memang mau untuk menelaah lebih dalam, sedangkan ia adalah seorang

sufi, maka dapat dipastikan akan melahirkan pendidikan sufistik yang terkonsep dan
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bercorak sendiri, namun ia tidak melakukan hal itu dan mencukupkan diri dengan

menagambang dipermukaan penafsiran saja.

D. Relevansi kisah Mu>sa> dan Khid}ir dengan konteks ke-kinian.

Kata relevansi mengandung makna kesesuaian, kecocokan. Dalam kamus

istilah popular disebutkan bahwa makna relevansi adalah hubungan, keterkaitan.20

Dalam kisah Mu>sa> dan Khid}ir ini kita bisa menghubungkan, atau dengan bahasa

yang lebih lugas adalah mengambil hikmah dari kisah ini dalam kontek ke-kinian.

Tentu saja ini menjadi sangat mudah jika saja kita berpedoman pada prinsip bahwa

segala kejadian dan peristiwa akan selalu berulang dengan mengambil tempat dan

waktunya sendiri.

Relevansi dari kisah Mu>sa> dan Khid}ir pada saat sekarang terletak pada

adanya kewajiban menuntut ilmu untuk menjadi lebih maju. Pada zaman sekarang,

memperoleh akses pendidikan menjadi hak warga negara, sudah banyak yang dapat

mengenyam pendidikan dengan mudah dengan tidak menafikan adanya beberapa

orang yang sulit mengakses pendidikan.

Setiap orang diwajibkan untuk pandai, tak terkecuali para nabi. Walaupun

mereka sudah menjadi nabi, akan tetapi kewajiban menuntut ilmu masih menempel

dalam dirinya. Banyak h}adis| yang menerangkan tentang kewajiban untuk menuntut

20 Pius A. Partanto dan M. Hasan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, tt),
hlm. 666.
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ilmu dan juga keutamaannya. Bahkan lebih jauh ditegaskan bahwasannya kewajiban

menuntut ilmu dimulai semenjak lahir sampai dengan akhir hayat.

Pernik yang menyertai dalam mencari ilmu sangatlah banyak, yang diawali

dengan adanya ketulusan niat mencari ilmu hanya untuk dapat lebih mendekatkan

diri kepada Allah. Kesabaran dan ketekunan sangat diperlukan. Disamping dalam

bidang mencari ilmu, kesabaran juga sangat diperlukan dalam berbagai bidang,

karena sifatnya yang universal, kesabaran harus diterapkan dalam berbagai bidang

dan keadaan.

Menyikapi tantangan zaman yang semakin maju, kesabaran sangat

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia untuk terus dapat eksis dalam

kehidupannya. Berperasangka baik terhadap kehidupan modern dan para

penghuninya mutlak diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan harmonisasi

social kemasyarakatan. Banyak orang yang mengabaikan hal ini, sehinga

kelanjutannya dapat ditebak, mereka akan senantiasa merasa curiga dan menjadikan

kehidupan mereka menjadi tidak tentram.

Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kepada kita untuk senantiasa

berperasangka baik kepada siapapun, karena dengan berperasangka baik kehidupan

akan menjadi lebih terasa damai dan tentram. Itulah beberpa point dari pesan yang

terkandung dalam kisah Mu>sa> dan Khid}ir jika kita aplikasikan dalam dalam

kehidupan sekarang.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kisah-kisah dalam al-Qur’a>n setidaknya bisa digolongkan menjadi tiga.

Pertama, kisah yang mengandung informasi dakwah para nabi kepada kaumnya,

sikap-sikap orang-orang yang memusuhinya. Misal, kisah nabi Nu>h, Ibra>hi>m, Mu>sa>.

Dua, kisah menyangkut pribadi dan golongan dengan segala kejadiannya yang oleh

Allah dijadikan pelajaran. Seperti kisah Maryam, Luqman, Ash}a>b  al-Kahfi. Tiga,

kisah-kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah Saw. seperti

perang badar, perang uhud.

 Dalam Lat}a>if al-Isya>ra>t, al-Qusyairi> mencoba untuk menafsirkan kisah Mu>sa>

dan Khidir yang terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 60   sampai dengan ayat 82. al-

Qusyairi> cukup singkat dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, karena memang ia

memiliki metode tersendiri, yaitu metode al-Iqla>l. Hal ini mengakibatkan makna-

makna yang tersirat maupun yang tersurat tidak cukup kentara untuk dapat dibaca

dan dipahami.

Makna yang tersurat sangatlah jelas, yaitu perintah untuk belajar,

memperoleh ilmu supaya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu Allah

sangatlah luas, bahkan para tokoh pendidikan Islam coba untuk
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mengelompokkannya dalam beberapa kelompok, ada ilmu yang sifatnya fard{u ‘ain

seperti ilmu ubudiyah dan ada yang sifatnya fard}u kifayah seperti kedokteran.

Sedangkan makna batin yang terkandung dalam kisah ini berupa penguat dari

adanya kewajiban mencari ilmu, seperti sabar, niat hanya karena Allah dan juga baik

sangka. Antara makna yang tersirat dan yang tersurat saling mengait satu dengan

yang lain, tidak dapat dipisahkan. Orang harus bersabar dalam belajar, karena belajar

tidak dapat langsung menuju tingkat yang lebih tinggi.

Niat karena Allah diperuntukkan supaya tidak ada pamrih dalam

melaksanakan segala aktifitas belajar, sehingga tujuan dari pada pendidikan dapat

tercapai, yaitu untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan baik

sangka dikarenakan guru memang menunjukkan banyak hal yang belum diketahui

murid, terkadang hal itu bertentangan dengan prinsip sang murid, padahal ada

kebaikan dibalik keterangan guru.

B. Saran-saran

Skripsi ini tentunya masih menyisakan pembenahan lebih jauh, terkait

dengan sistematika penulisan ataupun pengembangan dalam isinya. Hal ini

dikarenakan memang adanya kekurangan penulis yang belum mampu menyelami

tafsir secara maksimal, walaupun penulis dalam menggarap skripsi ini sudah

mencurahkan segenap daya dan upaya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena

pemikiran al-Qusyairi> sepenuhnya belum terungkap dengan jelas, terutama yang

terkait dengan pendidikan.
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Untuk memahami pemikiran seorang tokoh secara utuh, haruslah memiliki

bekal keilmuan yang memadai, supaya hasil yang diperoleh dapat maksimal. Akan

tetapi kekurangan akan tetap selalu ada, karena keterbatasan manusia akan

kecermatan yang dimilikinya.
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