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Abstract: The subject matter discussed in this research is how the
methodology and style of al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim by
MuhammadSayyid Tantawi. The main issues are spelled out into several
sub-issues, as follows: (1) How is the methodology of Muhammad Sayyid
Tantawi in al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim? (2) What is the view of
Shaykh Muhammad Sayyid Tantawi in interpreting the verses of pluralism?
The aim of this research is to know the methodology of writing al-Tafsir alWasit li al-Qur'an al Karim by Muhammad Sayyid Tantawi, revealing the
essence of pluralism, its principles and the role of Shaykh Muhammad
Sayyid Tantawi in interpreting the verses related verses. This research is
library research with qualitative analisidata. The research method used,
namely: (a) Descriptive study (bahs\taswiri) and (b) Explorative research
(bahs\kasyfi). The research approach used is approach of tafsiri and
historical approach. The sources of dataprimer in this study are the verses
of the Qur'an which speak of the government in al-Tafsir al-Wasit li alQur'an al-Karim. The secondary data source is the complementary data
needed to interpret the principal data, such as the hadith texts, and the data
pertaining to the research that has been studied, whether in the form of
scientific papers or books. The collected data is then processed by using
comparative method with analysis technique is (content analysis). The
results showed that the methodology of writing al-Tafsir al-Wasit li alQur'an al-Karim based on tahlili method so that impressed subjective. He
relates it to the verses of the Qur'an and the Hadiths of the Prophet and the
opinions of the Companions and the Tabi'in. In addition, the privilege of
this commentary is the clustering of several verses according to the
similarity of the theme by using simple and simple interpretive language.
The social style (Ijtima'i) appears in this tafsir. decide) kalam-kalam Allah
swt. in the area of his government. This study implies the need for a correct
and comprehensive understanding of pluralism and others according to the
Qur'an.
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Pendahuluan
Semasa Muhammad Abduh (1849-1905), rupanya fenomena dan dinamika tafsir
di dalam dunia Islam, khususnya di Mesir, mengalami perubahan yang luar biasa.
Abduh, dengan pencerahan pembaharuan dalam kajian tafsir, rupanya mendapatkan
respons yang beragam. Ada yang mencerca dan banyak pula yang memuji langkahlangkah pembaharuannya. Tetapi, pasca Abduh, meskipun banyak penafsir yang
terpengaruh, hampir tidak ada karya kitab tafsir yang sesuai apa yang telah diusung
Abduh sendiri. Tafsir al-Manar, karya Abduh dan muridnya Rashid Ridha, menurut
penulis tidak mampu menjadi representasi dari semangat pembaharuan yang dibawa
Abduh sendiri. Sebab, menurut penulis, banyak tafsir-tafsir yang ada di kitab al-Manar
terlalu berlebihan dalam menafsiri ayat dengan akal pikiran, sehingga tidak jarang,
produk tafsir di dalam al-Manar mengalami kontroversi yang luar biasa.
Metodologi yang diusung Abduh itu ialah metode pembebasan dari taklid buta.
Menurut Abduh, kitab-kitab tafsir yang sudah ada tersebut tidak sesuai dengan
semangat yang dibawa Al-Qur’an sendiri. Al-Qur’an cenderung terlihat sesuai dengan
mata penafsir. Tafsir sering sekali mengikuti keyakinan-keyakinan para penafsirnya.
Dan Al-Qur’an sepatutnya tidak mengikuti kecenderungan akidah penafsir, akan tetapi
akidah harus bersumber dan dari Al-Qur’an.1
Di tahun delapan puluhan, lahir sebuah karya tafsir yang, menurut penulis, adalah
fenomenal. Sebab, tafsir tersebut di tulis dengan menggunakan metodologi yang tidak
biasa seperti tafsir umumnya. Menurut penulis, metodologi tersebut adalah metodologi
yang unik dan terbaik di masanya. Tafsir al-Wasit. karya magnum opus dari Prof. Dr.
Muhammad Sayyid Tantawi yang kemudian menjadi pemimpin tertinggi di lembaga alAzhar; Sheikh al-Azhar.2 Dan makalah sederhana ini akan mengulas sedikit tentang
metodologi tafsir al-Wasit tersebut. Mengulas metodologi tafsir tersebut sangatlah
penting, karena semenjak Sayyid Tantwi wafat, masih jarang yang ada mengulasnya.
Untuk itu, di tengah terbatasnya referensi, penulis akan semampunya mengulas
metodologi itu, sebab, menurut penulis, dengan mengulas metodologinya, maka akan
terbukti bahwa tafsir al-Wasit adalah tafsir yang paling baik metodologi dan isi tafsirtafsirnya di masanya. Inilah kitab tafsir yang justeru lebih sesuai dengan semangat
pembaharua tafsir yang diusung oleh Abduh daripada karya tafsir Abduh sendiri. Dan
Alhamdulillah, semasa belajar di negeri seribu menara tersebut, penulis sempat bertemu
muka dan melihat sosok seorang guru yang penuh rendah diri dan berwajah penuh
cahaya ilmu, amal dan keimanan itu, sehingga terlihat menentramkan hati siapa saja
yang melihatnya.
Biografi Muhammad Sayyid Tantawi
Ungkapan bahwa Allah ketika mengharapkan sesuatu maka prosesnya akan
terlihat mudah, itu mungkin benar adanya. Allah telah berencana membuat Muhammad
Sayyid ‘Atiyyah Tantawi sebagai pembela dan pemuka agama Islam di masanya.
Perencanaan Allah tersebut terlihat ketika Tantawi kecil lahir pada tanggal 28 Oktober
1

Muhammad Husain al-Dhahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun (Cairo: Dar al-Hadith, 2005), 487.
Atau biasa disebut dengan Grand Sheikh. Jabatan tersebut bukanlah hanya pemimpin tertinggi di
dalam struktur kelembagaan di al-Azhar, tetapi Sheikh al-Azhar adalah juga sebagai simbol pemimpin
spritual. Untuk itu, kemudian para Shiekh al-Azhar tersebut kemudia n diberi gelar al-Ima>m al-Akbar.
2
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1928 di desa Sulaim Timur propinsi Suhag,3 Mesir. Tantawi kecil lahir di dalam sebuah
keluarga mulia yang penuh semangat ilmu yang tinggi. Sebuah keluarga yang mencintai
Al-Qur’an. Untuk itu, kemudian Tantawi kecil dikirim kepada sheikh Maktab al-Qurawi
yang juga terletak di desanya tersebut untuk menghapalkan Al-Qur’an.4 Dan Tantawi
kecil mampu mengkhatamkan hapalannya dalam waktu yang singkat. Setelah waktunya
untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, lalu Tantawi memasuki jenjang
Tsanawi5 di sebuah Ma’had di kota Alexandria pada tahun 1944. 6 Dan selama
menempuh pendidikan di Alexandria tersebut, Tantawi mulai terbentuk kepribadian
yang kuat dan tangguh dalam membela ajaran-ajaran agama. Sebab, di Alexandria
banyak bertemu orang-orang ‘alim yang tanpa takut dalam menegakkan ajaran agama,
seperti Sheikh Muhammad Shakir, kepala Ma’had tersebut. Tidak hanya membaca
buku-buku pelajaran saja, Tantawi juga banyak membaca tulisan-tulisan yang ada di
koran atau majalah semisal, majalah Liwa’ al-Islam, al-Risalah wa al-Thaqafah, alHilal dan sebagainya. Dan juga banyak membaca tulisan-tulisan tentang tafsir AlQur’an di majalah al-Azhar dan Liwa’ al-Islam yang di tulis oleh orang-orang yang
tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya. Semisal Muhammad Khadir Husain, Hamid
Muhaisin dan Muhammad ‘Abdullah Darraz.7
Setelah lulus dari Alexandria, kemudian Tantawi meneruskan kuliah di
Universitas al-Azhar Cairo pada tahun dan dihadapkan pada tiga fakultas, yaitu Fakultas
Bahasa Arab, Shari’ah Islamiyyah dan Fakultas Ushuluddin. Dan akhirnya, Tantawi
memilih untuk masuk di Fakultas Ushuluddin. Fakultas yang mempelajari pokok-pokok
agama, jurusan Tafsir Hadis. Di tahun 1968, Tantawi menyelesaikan program
doktoralnya dengan disertasi yang berjudul Banu Israil fi al-Kitab wa al-Sunnah dengan
meraih predikat summa cumlaude. Di tahun yang sama, Tantawi lalu di angkat menjadi
pengajar mata kuliah Tafsir di Universitas al-Azhar.8 Di tengah-tengah masa mengajar
di al-Azhar tersebut, Kemudian di Tahun 1972, Tantawi menjadi utusan al-Azhar untuk
mengajar di Universitas Islam Libya sebagai dosen Tafsir. Setelah masa tugasnya
selesai di tahun 1976. Setelah kembali dari Libya, Tantawi kemudian mendapatkan
gelar profesor tafsir dan diangkat menjadi dekan fakultas ushuluddin Universitas alAzhar di propinsi Asyut. Kemudian ditugaskan kembali sebagai kepala jurusan Tafsir di
program Pasca Sarjana universitas Islam Madinah di tahun 1980 hingga 1984. Di masamasa tugasnya itu, Tantawi memulai untuk menulis kitab tafsirnya yang di tulis hampir
sepuluh tahun lamanya.
Keilmuan Tantawi dalam hal tafsir memang tidak diragukan lagi. Pendidikan yang
konsentrasi penuh dalam tafsir dan kemudian menjadi dewan pengajar tafsir selama
masa hidupnya tersebut membuat Tantawi menjadi salah satu pakar tafsir di masanya.
3

Suhag adalah salah satu propinsi di Mesir yang banyak menghasilkan orang-orang berpengaruh
di Mesir. Hal ini kemudian menjadi salah satu inspirasi Muhammad Sayyid Tantawi untuk belajar yang
sungguh-sungguh. Semisal Rifa’ah al-Tahtawi pencetus kebangkitan ilmiah di Mesir yang berasal dari
desa Tahta propinsi Suhag. Dan juga penerus pembaharuan yang di usung Muhammad ‘Abduh, yaitu
Sheikh Muhammad Mustafa al-Maraghi yang dilahirkan di desa al-Maraghah propinsi Suhag.
4
Muhammad Rajab al-Bayumi, al-Imam Muhammad Sayyid Tantawi; Hayat ‘Amirah bi al-Ilm wa
al-‘Amal wa al-Iman, Majalah al-Azhar (April: 2010), b.
5
Tsanawi di Mesir ialah setingkat sekolah menengah atas atau tingkat Aliyah di Indonesia.
6
http://www.dar-alifta.org.
7
al-Bayumi, al-Imam Muhammad Sayyid Tantawi, d.
8
Ibid., e.
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Selain bukti karya kitab tafsirnya tersebut, bukti lainnnya ialah ketika Tantawi pada
tangga 28 Oktober 1986 di usia yang sudah mencapai 58 tahun diangkat menjadi mufti
Mesir. Sebagai pakar tafsir, Tantawi cukup layak menduduki posisi sebagai tukang
fatwa tersebut. Penafsir memang seharusnya juga memahami ilmu-ilmu lain semisal
hukum-hukum Islam yang ada di Al-Qur’an. Tantawi menduduki jabatan mufti tersebut
selama hampir sepuluh tahun dan puncaknya di tahun 1996, Tantawi mendapat jabatan
tertinggi di kelembagaan al-Azhar sebagai Sheikh al-Azhar. Setelah ditunjuk langsung
oleh Presiden Hosni Mubarak pada Tanggal 27 Maret 1980.9 Tantawi menduduki
jabatan Grand Sheikh al-Azhar tersebut selama kurang lebih empat tahun hingga wafat
di Riyadh, Saudi Arabia, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 dan di makamkan di
pemakaman Baqi’ Madinah10 berdekatan dengan makam Nabi Muhammad S.A.W. dan
sahabat beserta ‘Ulama lainnya.11
Muhammad Nu’man Jalal, mantan duta besar Mesir untuk Pakistan
menggambarkan sosok Sayyid Tantawi dalam artikelnya untuk mengenang wafatnya
menyimpulkan dalam tigal hal; pertama, Tantawi adalah orang yang ‘alim dan semua
ilmu agama, lebih-lebih ilmu tafsir. Kedua, Tantawi tidak hanya pandai dalam ilmu
agama saja tetapi juga mahir dalam ilmu-ilmu kontemporer, semisal ekonomi. Untuk
itu, dalam disiplin ilmu mu’amalah, Tantawi juga banyak menulis buku. Ketiga,
Tantawi adalah sosok yang selalu rendah diri dan selalu beretika tinggi. Tantawi tidak
pernah menyebut seorang yang ‘alim dengan hanya namanya saja. Tetapi pasti
menyebut dengan kata depan “ustadhuna” bagi orang yang masih hidup dan “rahimahu
Allah” bagi orang sudah meninggal.
Karya-karyanya
a. Tafsir al-Wasit (15 jilid dan 7000 halaman) dicetak dalam berbagai cetakan dan
pertama kali pada tahun 1972.
b. Banu Israil fi al-Kitab wa al-Sunnah (2 jilid dan lebih dari 1000 halaman).
Dicetak pertama kali pada tahun 1969

9

http://www.dar-alifta.org.
Sheikh Tantawi dalam mengemban jabatan mufti ataupun sebagai Sheikh al-Azhar banyak
membuat keputusan-keputusan yang dinilai kontroversial. Sehingga banyak mendapatkan cercaan dan
hujatan. Sering sekali, Sheikh Tantawi dituntut untuk turun dari jabatannya disebabkan keputusankeputusan tersebut. Bahkan, Sheikh Tantawi juga banyak dicerca bahwa jabatan Sheikh al-Azhar adalah
bukan karena kapasitas keilmuannya yang mumpuni, tetapi karena masih ada hubungan keluarga dengan
istri Presiden Hosni Mubarak, Suzan Mubarak. Tetapi, ketika melihat bahwa Sayyid Tantawi wafat dan
dimakamkan di Baqi’, seakan membuat para penghujatnya terdiam seribu bahasa dan kecewa.
Dimakamkannya Sayyid Tantawi di Baqi’ menunjukkan bahwa Tantawi adalah orang yang mulia sebab
keilmuannya, dikarenakan, di makamkan di samping orang yang paling mulia, yaitu nabi Muhammad.
11
Sheikh Muhammad Sayyid Tantawi wafat di Riyadh, Saudi Arabia disebabkan serangan jantung
sesaat akan menaiki tangga pesawat dari Bandara Riyadh untuk menuju kembali ke Mesir setelah
menghadiri undangan Raja ‘Abdullah bin ‘Abd al-‘Aziz dalam acara pembagian piala Raja ‘Abdullah
untuk pengembangan bahasa Arab. Saat itu, Mesir kemudian berkabung dengan meninggalnya sosok guru
yang ‘alim dan penuh tawadhu’ tersebut. Alhamdulillah, penulis juga mengikuti shalat ghaib di masjid alAzhar seusai shalat Jum’at yang dihadiri ribuan jama’ah. Dalam kenangan penulis, Sheikh Tantawi
adalah sosok pribadi yang bersahaja, tulus dan pembela agama Allah dengan sungguh-sungguh. Tutur
kata yang halus yang mencerminkan pribadi yang sopan dan terhormat. Di wajahnya terlihat wajah penuh
cahaya ilmu dan iman. Membuat hati damai dan nyaman bagi siapa saja yang memandang.
10
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c. Mu’amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Shar’iyyah (lebih dari 300 halaman)
dicetak pertama kali di tahun 1991 dan mengalami lebih dari sepuluh kali naik
cetak.
d. Al-Du’a’.
e. Al-Saraya al-H{arbiyyah fi ‘Ahd al-Nabawi.
f. Al-Qissah fi Al-Qur’an al-Karim (1990).
g. ‘Adab al-H{iwar fi al-Islam.
h. Al-Ijtihad fi al-Ahkam al-Shar’iyyah.
i. Al-Ahkam al-Hajj wa al-‘Umrah.
j. Al-Hukm al-Shar’i fi Ahdath al-Khalij.
k. Tanzim al-Usrah wa Ra’y al-Din fih.
l. Mabahith fi ‘Ulum al-Qur’an.
m. Al-‘Aqidah wa al-Akhlaq.
n. Al-Fiqh al-Muyassar.
o. ‘Ishruna Sualan wa Jawaban.
p. Fatawa Shar’iyyah.
q. Al-Manhaj Al-Qur’ani fi Binai al-Mujtama’.
r. Risalah al-Siyam.
s. Al-Mar’ah fi al-Islam, sebuah antalogi.
t. Hadith Al-Qur’an ‘an al-‘Awa}if al-Insaniyyah.
Metodologi Tafsir al-Wasit
Tafsir al-Wasit mulai ditulis oleh Sayyid Tantawi sekitar tahun 1972 ketika mulai
bertugas sebagai utusan pengajar universitas al-Azhar ke Universitas Islam Libya. Tidak
ada informasi yang valid tentang kapan pastinya Sayyid Tantawi menulis kitab tafsirnya
karena kebetulan dalam mukaddimahnya, Tantawi tidak mencantumkan tanggal, bulan
dan tahunnnya. Tafsir al-Wasit terdiri dari 15 jilid. Di setiap akan menafsiri, di awal
surat, Sayyid Tantawi menulis mukaddimah tafsir satu surat tersebut secara global. Dan
menariknya, mukaddimah tersebut kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun
penulisannya. Untuk itu, di akhir kitab tafisrnya, bisa diketahui tanggal persisnya kitab
tafsir al-Wasit selesai ditulis. Yaitu pada pagi hari Jum’at tanggal 26 Rabi’ul Awwal
tahun 1407 H yang bertepatan dengan tanggal 28 November 1986. Jadi, tafsir al-Wasit
selesai ditulis oleh Sayyid Tantawi selama lebih dari 10 tahun.
Menurut Sayyid Tantawi, tafsir Al-Qur’an adalah sebuah kunci untuk membuka
dan memahami hidayah-hidayah, hikmah-hikmah, dan hukum-hukum yang ada di
dalam Al-Qur’an. Dengan tanpa tafsir yang ilmiah, mustahil tujuan-tujuan tersebut bisa
dicapai. Seperti apa yang diucapkan oleh Iyas bin Mu’awiyah: “orang yang membaca
Al-Qur’an dengan tanpa mengetahui tafsirnya seperti kaum yang mendapatkan surat
dari rajanya di malam hari tetapi tidak memiliku lampu. Maka kaum tersebut akan
dilanda kegelisahan karena tidak mengerti isi kitab tersebut. Dan orang yang mengerti
tafsir seperti kaum yang mempunyai lampu dan mampu membaca surat dari raja
tersebut”.12 Hal itulah yang kemudian mendorong Sayyid Tantawi menulis kitab
tafsirnya.
12

Muhammad Sayyid Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li Al-Qur’an al-Karim vol 1 (Cairo: Dar alSa’adah: 2008), 8.
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Sumber Penafsiran dan Cara Penjelasan
Sedangkan metodologi yang digunakan Sayyid Tantawi dalam menulis tafsirnya
dalam segi sumber penafsiran adalah tafsir bi al-ma’thur. Hal ini terlihat ketika Tantawi
menulis di mukaddimah kitabnya. Tantawi mengutip pendapatnya Imam Ibnu Kathir
yang berpendapat seperti mayoritas ‘Ulama tafsir bahwa tafsir yang paling baik adalah
menafsiri ayat Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an lainnya. Terkadang makna suatu ayat
akan dijelaskan kembali dengan lebih detail pada ayat lainnya. Ketika tidak
memungkinkan, maka dengan menggunakan hadis nabi. Karena, hadis adalah sebagai
penjelas ayat Al-Qur’an yang otoritatatif. Dan jika tidak memungkinkan, maka dengan
menggunakan pendapatnya para sahabat nabi. Para sahabat nabi adalah sekelompok
orang yang tahu apa yang terjadi di masa nabi Muhammad. Selain itu, mereka juga
mempunyai pemahaman tentang Al-Qur’an dengan baik dan sempurna, ilmu yang benar
dan berprilaku shalih. Apabila metode penafsiran yang ketiga tersebut juga tidak
memungkinkan, maka menafsiri Al-Qur’an dengan menggunakan pendapatnya para
tabi’in. seperti Mujahid bin Jubair, Sa’id bin Jabir, ‘Ikrimah, ‘Ata’ bin Rabah, Hasan
Basri dan lain-lain.13
Di masa Tantawi, sudah puluhan kitab yang tafsir yang sudah dicetak dengan
berbagai metodologi mdan kecenderungannya. Untuk itu. Tantawi mendapatkan faedah
yang besar dengan kenyataan tersebut. Dengan banyaknya kitab tafsir itu, referensi
Tantawi dalam karya tafsirnya semakin banyak. Dalam hal referensi dan perbandingan
kitab tafsir, Tantawi tidak memandang terhadap metodologi dan kecenderungan kitab
tafsir tertentu. Tetapi, semua karya kitab tafsir tersebut adalah sebagai khazanah
keilmuan Islam yang layak diapresiasi dengan setinggi-tingginya. Tetapi, meskipun
begitu, penulis, ketika sekilas mengamati kitab al-Wasit ini, dalam hal hukum, Tantawi
lebih banyak terinspirasi oleh Imam Qurtubi. Dan dalam hal kebahasaan, sering
mengutip Imam Zamakhshari. Tantawi kemudian juga tidak secara serampangan
mengutip karya tafsir yang banyak tersebut. Seperti yang Tantawi sampaikan dalam
setiap mukaddimah di setiap awal surat yang akan ditafsiri, Tantawi akan menghadirkan
dengan sekuat tenaganya tafsir sederhana (wasit}) untuk menjadikan tafsir yang ilmiah,
terbebas dari pendapat-pendapat yang lemah, kepentingan-kepentingan yang bathil,
makna yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan cerita-cerita yang fiktif. Dari sini
kemudian terlihat bahwa metodologi dalam cara penjelasan, Tantawi menggunakan
studi komparatif (muqarin).
Keluasan Penjelasan dan Sasaran Tertib Ayat
Dalam hal penulisan, metodologi yang digunakan Tantawi ialah dengan memulai
menjelaskan lafadz-lafadz Al-Qur’an dengan secukupnya, lalu menjelaskan makna yang
dimaksud dan yang terkandung di dalamnya. Kemudian, Tantawi menyebutkan asbab
al-nuzul ayat tersebut jika ada dan bisa diterima riwayatnya. Kemudian menjelaskan
makna ayat atau jumlah ayat dengan secara global dipandang dari segi balaghah,
wejangan-wejangan, tatakrama dan hukum-hukum. Dalam hal kebahasaan, Tantawi
secara tegas tidak menjelaskannya dengan panjang lebar. Hanya menjelaskan satu
pendapat atau pendapat yang dipandang lebih unggul dari lainnya ketika ada perbedaan
13

Ibid., 9.
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pendapat.14 Untuk itu, metodologi yang digunakan Tantawi dilihat dari dimensi
keluasan penjelasan, adalah dengan metode tafsili. Sedangkan dari dimensi sasaran dan
tertib ayat yang ditafsirkan, menggunakan metode tahlili. Sebab tafsir al-Wasit adalah
tafsir yang sempurna menafsiri Al-Quran 30 juz dimulai dari surat al-Fatihah sampai
surat al-Nas.
Isi Kecenderungan Tafsir al-Wasit
Seperti yang telah dipaparkan di atas, tentang hal yang mendorong Sayyid
Tantawi menulis kitab tafsirnya, dalam hal kecenderungan (ittijah), Tantawi
menggunakan metodologi kecenderungan Hidai yang berkembang di masa pembaharu
tafsir, Muhammad ‘Abduh. Kecenderungan hidai adalah kecenderungan yang diusung
oleh ‘Abduh setelah melihat tafsir-tafsir yang ada di masanya adalah tafsir yang tidak
sesuai dengan apa yang tercakup dalam Al-Qur’an. Banyak sekali, tafsir yang hanya
sesuai dengan keyakinan-keyakinan para penafsirnya. Menurut ‘Abduh, Al-Qur’an
adalah satu-satunya hal yang otoritatif dalam membentuk sebuah akidah, keyakinan dah
hukum-hukum. Tentang fenomena ini, Tantawi bisa dibilang sangat terpengaruh dengan
metodologi yang diusung oleh ‘Abduh tersebut. Al-Qur’an sebagai hidayah kepada
manusia adalah tujuan pokok dan utama dari turunnya Al-Qur’an. Untuk itu, sudah
seharusnya tafsir Al-Qur’an adalah sebagai bentuk pemahaman tentang ayat-ayat AlQur’an dengan tujuan hidayah tersebut, bukan karena membela kepentingan kelompokkelompoknya.15 Hal ini tentu sesuai fiman Allah: ""ھﺪى ورﺣﻤﺔ.16 Sesuai yang disebutkan
dalam mukaddimahnya, Tantawi juga mengamini apa yang telah diungkapka oleh
seniornya, ‘Abduh, tersebut. Menurutnya, hikmah yang paling penting dari
diturunkannya Al-Qur’an adalah agar mampu memberikan hidayah kepada umat
manusia di setiap tempat, masa dan waktu, untuk membimbing manusi ke jalan yang
lurus. Serta untuk tercapainya kenyamanan hati hidup di dunia dan selamat di
kehidupan akhirat kelak. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada jin.17
Misalnya tentang ayat yang menjelaskan tentang akidah yang membedakan antara
Ahlusunnah dan Muktazilah, misalnya, mengenai masalah di surga nanti apakah mampu
melihat Allah atukah tidak;
ﺼﺎ َر َوھُ َﻮ اﻟﻠﱠﻄِﯿﻒُ ا ْﻟ َﺨﺒِﯿ ُﺮ
َ ك ْاﻷَ ْﺑ
ُ ﺼﺎ ُر َوھُ َﻮ ﯾُ ْﺪ ِر
َ َﻻ ﺗُ ْﺪ ِر ُﻛﮫُ ْاﻷَ ْﺑ
 } ﻻﱠ ﺗُ ْﺪ ِر ُﻛﮫُ اﻷﺑﺼﺎر { ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ إﻣﺎ ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻘﻮﻟﮫ } َوھُ َﻮ ﻋﻠﻰ ُﻛ ﱢﻞ ﺷَﻲْ ٍء َوﻛِﯿ ٌﻞ { ذﻛﺮت ﻟﻠﺘﺨﻮﯾﻒ ﺑﺄﻧﮫ: وﻗﻮﻟﮫ
 وأﻣﺎ ﻣﺆﻛﺪة أﻋﻈﻢ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺰھﮫ وﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮫ ﻋﻤﺎ، رﻗﯿﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺮى ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﺨﺎف وﯾﺤﺬر
 ﻓﻜﯿﻒ.  ﺑﺒﯿﺎن أﻧﮫ ﻻ ﺗﺮاه اﻷﺑﺼﺎر اﻟﻤﻌﺒﻮدة وھﻰ أﺑﺼﺎر أھﻞ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﺠﻼﻟﮫ وﻛﺒﺮﯾﺎﺋﮫ وﻋﻈﻤﺘﮫ، وﺻﻔﮫ ﺑﮫ اﻟﻤﺸﺮﻛﻮن
ﯾﻜﻮن ﻟﮫ وﻟﺪ؟
 ﻋﻠﻰ-  ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ-  واﻷﺑﺼﺎر ﺟﻤﻊ ﺑﺼﺮ ﯾﻄﻠﻖ.  اﻟﻠﺤﺎق واﻟﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﻰء واﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮫ: واﻹدراك
. اﻟﺠﺎرﺣﺔ اﻟﻨﺎظﺮة وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻰ ﻓﯿﮭﺎ
 أو ﻻ ﺗﺪرﻛﮫ اﻷﺑﺼﺎر إدراك،  أﺑﺼﺎر اﻟﺨﻼﺋﻖ-  ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ-  ﻻ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻌﻈﻤﺘﮫ وﺟﻼﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ: واﻟﻤﻌﻨﻰ
 ﻓﻨﻔﯿﮫ ﻻ، إﺣﺎطﺔ ﺑﻜﻨﮭﮫ وﺣﻘﯿﻘﺘﮫ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﺤﺎل واﻹدراك ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺘﻰ ھﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ
 ﻷن ﻧﻔﻰ اﻷﺧﺺ ﻻ ﯾﻘﺘﻀﻰ ﻧﻔﻰ اﻷﻋﻢ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮى اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ وﻟﻜﻨﻚ ﻻ ﺗﺪرك ﻛﻨﮭﮭﻤﺎ، ﯾﻘﺘﻀﻰ ﻧﻔﻰ اﻟﺮؤ ﯾﺔ
. وﺣﻘﯿﻘﺘﮭﻤﺎ
14

Ibid., 10.
Muhammad Ibrahim Sharif, Ittijahat al-Tajdid fi Tafsir Al-Qur’an al-Karim (Cairo: Dar alSalam, 2008), 232.
16
Al-A’raf: 52.
17
Tantawi, al-Tafsir al-Wasit, 5.
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ھﺬا  :وھﻨﺎك ﺧﻼف ﻣﺸﮭﻮر ﺑﯿﻦ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ رؤﯾﺔ ﷲ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻓﻰ اﻵﺧﺮة .
ﺿ َﺮةٌ إﻟﻰ َرﺑﱢﮭَﺎ
أﻣﺎ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﯿﺠﯿﺰن ذﻟﻚ وﯾﺴﺘﺸﮭﺪون ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ  ،ﻓﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﻮﻟﮫ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ ُ } -وﺟُﻮهٌ ﯾَﻮْ َﻣﺌِ ٍﺬ ﻧﱠﺎ ِ
ﻧَﺎ ِظ َﺮةٌ { وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ رواه اﻟﺸﯿﺨﺎن ﻋﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﺠﻠﻰ ﻗﺎل  :ﻛﻨﺎ ﺟﻠﻮﺳﺎ ً ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
إذ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺮ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺒﺪر وﻗﺎل  " :إﻧﻜﻢ ﺳﺘﺮون رﺑﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺮون ھﺬا اﻟﻘﻤﺮ  ،ﻻ ﺗﻀﺎﻣﻮن ﻓﻰ رؤﯾﺘﮫ ﻓﺈن اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ أن
ع اﻟﺸﻤﺲ َوﻗَﺒْﻞَ
ﻚ ﻗَ ْﺒ َﻞ طُﻠُﻮ ِ
ﻻ ﺗﻐﻠﺒﻮا ﻋﻦ ﺻﻼة ﻗﺒﻞ طﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ وﻗﺒﻞ ﻏﺮوﺑﮭﺎ ﻓﺎﻓﻌﻠﻮا ﺛﻢ ﻗﺮأ ) َو َﺳﺒﱢﺢْ ﺑِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑﱢ َ
ُﻏﺮُوﺑِﮭَﺎ ( " .
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  :ﺗﻮاﺗﺮت اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أن اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﺮون ﷲ ﻓﻰ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة ﻓﻰ
اﻟﻌﺮﺻﺎت وﻓﻰ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت " .
أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﯿﻤﻨﻌﻮن رؤﯾﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻓﻰ اﻵﺧﺮة  ،واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻓﯿﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﮭﺬه اﻵﯾﺔ  ،وﻗﺎﻟﻮا  :إن
اﻹدراك اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻰ اﻷﺑﺼﺎر إﻧﻤﺎ ھﻮ اﻟﺮؤﯾﺔ وﻻ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺎ أدرﻛﺘﮫ ﺑﺒﺼﺮى ورأﯾﺘﮫ إﻻ ﻓﻰ اﻟﻠﻔﻆ .
واﻟﺬى ﻧﺮاه أن رأى أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ أﻗ ﻮة ﻷن ظﻮاھﺮ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﺆﯾﺪھﻢ وﻻ ﻣﺠﺎل ھﻨﺎ ﻟﺒﺴﻂ ﺣﺠﺞ ﻛﻞ ﻓﺮﯾﻖ  ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻔﻠﺖ
ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم .
ك اﻷﺑﺼﺎر { أى  :وھﻮ ﯾﺪرك اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻰ ﺗﺪرك ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺒﺼﺮات  .وﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻤﺎ  ،إذ ھﻮ ﺧﺎﻟﻖ
وﻗﻮﻟﮫ } َوھُ َﻮ ﯾُ ْﺪ ِر ُ
اﻟﻘﻮى واﻟﺤﻮاس .
وﻗﻮﻟﮫ } َوھُ َﻮ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺨﺒﯿﺮ { أى  :ھﻮ اﻟﺬى ﯾﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎده ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ واﻟﺮأﻓﺔ وھﻮ اﻟﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﻣﻮر وﺟﻠﯿﺎﺗﮭﺎ
ﺿ َﺮةٌ  .إﻟﻰ َرﺑﱢﮭَﺎ ﻧَﺎظِ َﺮةٌ َ .و ُوﺟُﻮهٌ ﯾَﻮْ َﻣﺌِ ٍﺬ
ﺛﻢ ﺑﯿﻦ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ  -ﺣﺎل اﻟﺴﻌﺪاء واﻷﺷﻘﯿﺎء ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﻓﻘﺎل ُ } :وﺟُﻮهٌ ﯾَﻮْ َﻣﺌِ ٍﺬ ﻧﱠﺎ ِ
ﺑَﺎ ِﺳ َﺮةٌ  .ﺗَﻈُﻦﱡ أَن ﯾُ ْﻔ َﻌ َﻞ ﺑِﮭَﺎ ﻓَﺎﻗِ َﺮةٌ { .
وﻗﻮﻟﮫ  } :ﻧﺎﺿﺮة { اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﱠﻀْ ﺮة  -ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺸﺪدة وﺳﻜﻮن اﻟﻀﺎد  -وھﻰ اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺤﺴﻦ  .ﺗﻘﻮل :
وﺟﮫ ﻧﻀﯿﺮ  ،إذا ﻛﺎن ﺣﺴﻨﺎ ﺟﻤﯿﻼ .
وﻗﻮﻟﮫ  } :ﺑﺎﺳﺮة { ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻮر وھﻮ ﺷﺪة اﻟﻜﻠﻮح واﻟﻌﺒﻮس  ،وﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟﮫ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  } -ﺛُ ﱠﻢ َﻋﺒَﺲَ َوﺑَ َﺴ َﺮ { ﯾﻘﺎل  :ﺑﺴَﺮ
ﻓﻼن ﯾﺒﺴُﺮ ﺑﺴُﻮرا  ،إذا ﻗﺒﺾ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﯿﻨﯿﮫ ﻛﺮاھﯿﺔ ﻟﻠﺸﺊ اﻟﺬى ﯾﺮاه .
واﻟﻔﺎﻗﺮة  :اﻟﺪاھﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﺸﺪﺗﮭﺎ ﻛﺄﻧﮭﺎ ﺗﻘﺼﻢ ﻓﻘﺎر اﻟﻈﮭﺮ  .ﯾﻘﺎل  :ﻓﻼن ﻓﻘﺮﺗﮫ اﻟﻔﺎﻗﺮة  ،أى  :ﻧﺰﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﯿﺒﺔ
ﺷﺪﯾﺪة أﻗﻌﺪﺗﮫ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ  ،وأﺻﻞ اﻟﻔَﻘْﺮ  :اﻟﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻒ اﻟﺒﻌﯿﺮ ﺑﺤﺪﯾﺪة أو ﻧﺎر ﺣﺘﻰ ﯾﺨﻠُﺺَ إﻟﻰ اﻟﻌﻈﻢ أو ﻣﺎ ﯾﻘﺮب
ﻣﻨﮫ .
واﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟﮫ  } :ﯾﻮﻣﺌﺬ {  :ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ اﻟﺬى ﺗﻜﺮر ذﻛﺮه ﻓﻰ اﻟﺴﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .
واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ " إذ " واﻟﻤﻌﻮض ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮوﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﯾﻮم إذ ﺑﺮق اﻟﺒﺼﺮ .
واﻟﻤﻌﻨﻰ  :ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ  ،اﻟﺬى ﯾﺒﺮق ﻓﯿﮫ اﻟﺒﺼﺮ  ،وﯾﺨﺴﻒ اﻟﻘﻤﺮ  . .ﺗﺼﯿﺮ وﺟﻮه ﺣﺴﻨﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ  ،أﻻ وھﻰ وﺟﻮه
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﺼﺎدﻗﯿﻦ  . .وھﺬه اﻟﻮﺟﻮه ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ رﺑﮭﺎ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﯿﻮم ﻧﻈﺮة ﺳﺮور وﺣﺒﻮر  ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺮاه  -ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ  -ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﯾﻠﯿﻖ ﺑﺬاﺗﮫ  ،وﻛﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪ أن ﺗﻜﻮن رؤﯾﺘﮫ  -ﻋﺰ وﺟﻞ  -ﺑﻼ ﻛﯿﻔﯿﺔ  ،وﻻ ﺟﮭﺔ  ،وﻻ ﺛﺒﻮت ﻣﺴﺎﻓﺔ .
وھﻨﺎك وﺟﻮه أﺧﺮى ﺗﺼﯿﺮ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﯿﻮم ﻛﺎﻟﺤﺔ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﻌﺒﻮس  ،وھﻰ وﺟﻮه اﻟﻜﺎﻓﺮﯾﻦ واﻟﻔﺎﺳﻘﯿﻦ ﻋﻦ أﻣﺮ رﺑﮭﻢ ،
وھﺬه اﻟﻮﺟﻮه } ﺗَﻈُﻦﱡ { أى  :ﺗﻌﺘﻘﺪ أو ﺗﺘﻮﻗﻊ  ،أن ﯾﻔﻌﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻌﻼ ﯾﮭﻠﻜﮭﺎ  ،وﯾﻘﺼﻢ ظﮭﻮرھﺎ ﻟﺸﺪﺗﮫ وﻗﺴﻮﺗﮫ .
ﻖ ﻓِﻲ
ﻖ ﻓِﻲ اﻟﺠﻨﺔ َوﻓَﺮِﯾ ٌ
وﺟﺎء ﻟﻔﻆ " وﺟﻮه " ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻌﯿﻦ ﻣﻨﻜﺮا  ،ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ واﻟﺘﻘﺴﯿﻢ  ،ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﮫ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  } -ﻓَﺮِﯾ ٌ
اﻟﺴﻌﯿﺮ { وﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ :
ﻓﯿﻮم ﻋﻠﯿﻨﺎ وﯾﻮم ﻟﻨﺎ  ...وﯾﻮم ﻧُﺴَﺎ ُء وﯾﻮم ﻧُﺴَﺮ
وﻗﺪ أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  } : -إﻟﻰ َرﺑﱢﮭَﺎ ﻧَﺎ ِظ َﺮةٌ { أن ﷲ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﯾﺘﻜﺮم ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎده اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﯿﻮم ،
ﻓﯿﺮﺑﮭﻢ ذاﺗﮫ ﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺮﯾﺪھﺎ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ . -
ﺿ َﺮةٌ { ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻨﺘﻈﺮة  ،أى  :ﻣﻨﺘﻈﺮة وﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﻜﻢ ﷲ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﺑﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ .
وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻓﺴﺮ } ﻧﱠﺎ ِ
ﻗﺎل اﻹِﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻟﮭﺬه اﻵﯾﺎت  :وﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ رؤﯾﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ  -ﻋﺰ وﺟﻞ  -ﻓﻰ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة  ،ﻓﻰ
اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﺎح  ،ﻣﻦ طﺮق ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻨﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ  ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ دﻓﻌﮭﺎ وﻻ ﻣﻨﻌﮭﺎ  .ﻟﺤﺪﯾﺚ أﺑﻰ ﺳﻌﯿﺪ وأﺑﻰ ھﺮﯾﺮة
 وھﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ  " -أن ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺎﻟﻮا  :ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ  ،ھﻞ ﻧﺮى رﺑﻨﺎ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ؟ ﻓﻘﺎل  " :ھﻞ ﺗﻀﺎرون ﻓﻰ رؤﯾﺔاﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ ﻟﯿﺲ دوﻧﮭﻤﺎ ﺳﺤﺎب " ﻗﺎﻟﻮا  :ﻻ  ،ﻗﺎل  " :ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺗﺮون رﺑﻜﻢ ﻛﺬﻟﻚ " " .
وﻓﻰ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ﻋﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﺎل  " :ﻧﻈﺮ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺮ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺒﺪر ﻓﻘﺎل  " :إﻧﻜﻢ
ﺗﺮون رﺑﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺮون ھﺬا اﻟﻘﻤﺮ " " .
ﺛﻢ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  -رﺣﻤﮫ ﷲ  : -وھﺬا  -ﺑﺤﻤﺪ ﷲ  -ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ وﺳﻠﻒ ھﺬه اﻷﻣﺔ  .ﻛﻤﺎ ھﻮ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ أﺋﻤﺔ اﻹِﺳﻼم  ،وھﺪاة اﻷﻧﺎم .
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.  وأﺑﻄﻞ ﻓﯿﻤﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ،  ﻓﻘﺪ أﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﻘﺎﺋﻞ اﻟﻨﺠﻌﺔ. .  ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺜﻮاب ﻣﻦ رﺑﮭﺎ: وﻣﻦ ﺗﺄول } إﻟﻰ َرﺑﱢﮭَﺎ ﻧَﺎ ِظ َﺮةٌ { ﻓﻘﺎل
 ﻣﺎ ﺣﺠَ ﺐ اﻟﻔﺠﺎر إﻻ وﻗﺪ ﻋﻠﻢ أن:  } َﻛﻼﱠ إِﻧﱠﮭُ ْﻢ ﻋَﻦ ﱠرﺑﱢ ِﮭ ْﻢ ﯾَﻮْ َﻣﺌِ ٍﺬ ﻟﱠﻤَﺤْ ﺠُﻮﺑُﻮنَ { ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ-  ﺗﻌﺎﻟﻰ- وأﯾﻦ ھﻮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ
. -  ﻋﺰ وﺟﻞ- اﻷﺑﺮار ﯾﺮوﻧﮫ
Pluralisme Agama dan Pendapat Muhammad Sayyid Tantawi
Pengaruh globalisasi dalam mengubah kehidupan manusia benar-benar sangat
dahsyat dan komplek. Globalisasi telah membawa perubahan bagi umat manusia baik
dari segi ekonomi, politik, budaya, maupun kehidupan beragama. Paham agama yang
sangat ekslusif dinilai oleh beberapa pakar tidak sesuai lagi dengan semangat
globalisasi, oleh karena itu, banyak dari para pakar keilmuwan Islam, yang ingin
mengubah atau memunculkan wacana-wacana teologis baru yang sesuai dan seirama
dengan semangat globalisasi. Dari sinilah muncul paham pluralism agama yang
mengusung paham teologi yang global, universal, dan inklusif.
Terlepas dari perdebatan tentang definisi dan tujuan pluralism beragama, serta
para pemikir dan ulama yang pro dan kontra terhadapa paham tersebut. Paham ini
diklaim telah ditemukan legitimasinya dalam al-Qur’an. Setidaknya ada tiga tema
pokok yang menjadi kategori utama pluralism beragama dan telah dinyatakan ada
tumpuannya. Pertama hurriyah al-I’tiqad (kebebasan beragama). Kedua pengakuan
akan adanya eksistensi agama-agama lain. Ketiga wihdah al-adyan (kesatuan agama).
Akan tetapi, suatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa interpretasi-interpretasi dari
ayat-ayat pluralisme beragama berangkat dari fakta menuju teks (min al-waqi’ ila alnas), bukan dari teks menuju fakta (min al-nas ila al-waqi’), dan jenis interpretasiinterpretasi seperti ini sangat rawan kesalahan, karena interpretasi seperti ini cenderung
akan memperkosa ayat-ayat agar sesuai dengan fakta yang ada.
a) Kesatuan Agama
Prinsip dari pluraisme agama yang pertama adalah wihdah al-adyan (kesatuan
agama), yaitu suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama meskipun berbedabeda tetapi semua bermuara pada satu kebenaran ketuhanan, agama-agama yang ada
pada hakikatnya adalah pintu-pintu menuju Tuhan.18
Paham ini, menurut pluralism agama mengacu kepada QS Ali Imran: 6419,
berisikan ajakan kepada penganut agama lain untuk mau bergandengan tangan, mencari
titik temu, guna mencari kedamaian yang menjadi cita-cita dari seluruh agama. Hal itu
mesti dilakukan karena mengingat ketiga agama samawi berasal dari satu sumber,
karena itu ada beberapa persamaan dalam pokok-pokok ajaran meski berbeda dalam
beberapa perincian, dengan adanya beberapa persamaan antara syari’at-syari’at tersebut,
maka jalan untuk mewujudkan perdamaian yang menjadi misi semua agama, terlepas
dari perbedaan yang ada, menjadi terbuka dengan mengupayakan adanya dialog-dialog
antar umat beragama.
Muhammad Sayyid Tantawi sebagai seorang ulama kontemporer dan sangat
demokratis menulis penafsirannya tentang QS Ali Imran: 64 ini.
18

Gamal al-Bana, al-Ta’addudiyah fi al-Mujtama’ al-Islamy, (Kairo, Dar al-Fikr al-Islami), 28
Maknanya: Katakanlah: hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat (ketetapan) yang
tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak
kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun dan tidak pula sebagian kita menjadika sebagian yang lain
sebagai Tuhan selain Allah
19
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ﺛﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮآن أن ﻋﯿﺴﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ  ،وأن ھﺬا ھﻮ اﻟﺤﻖ  ،وﻗﺪ ﺗﺤﺪى اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻧﺎزﻋﮫ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎھﻠﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﺎدﻟﯿﻦ ﻧﻜﺼﻮا ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﮭﻢ  ،ﻓﺜﺒﺖ ﺻﺪق اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺒﻠﻐﮫ ﻋﻦ
رﺑﮫ .
وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮآن ﻗﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻋﯿﺴﻰ  -ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم  -ﺑﯿﺎﻧﺎ ﯾﮭﺪى اﻟﻘﻠﻮب وﯾﻘﻨﻊ اﻟﻌﻘﻮل وﯾﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻮس
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺑﺮ واﻻﻋﺘﺒﺎر  ،وإﺧﻼص اﻟﻌﺒﺎدة رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ .
ﺛﻢ وﺟﮫ اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺪاء ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ أھﻞ اﻟﻜﺘﺎب دﻋﺎھﻢ ﻓﯿﮫ  -ﻓﻰ ﺑﻀﻊ آﯾﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯿﺔ  -إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة ﷲ وﺣﺪه  ،وإﻟﻰ
ﺗﺮك اﻟﻤﺤﺎﺟﺔ اﻟﺒﺎطﻠﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﻧﺒﯿﺎء  -ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم  -وإﻟﻰ اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺮ ﺑ ﯿﺎت ﷲ وﻋﻦ ﺗﻠﺒﯿﺲ اﻟﺤﻖ
ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ  ،وﻋﻦ ﻛﺘﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﺄﻧﮫ ﺣﻖ.
أﻧﺖ ﺗﺮى أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗﺪ وﺟﮫ إﻟﻰ أھﻞ اﻟﻜﺘﺎب أرﺑﻊ ﻧﺪاءات ﻓﻰ ھﺬه اﻵﯾﺎت اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ أﻣﺎ اﻟﻨﺪاء اﻷول ﻓﻘﺪ طﻠﺐ
ﻣﻨﮭﻢ ﻓﯿﮫ أن ﯾﺜﻮﺑﻮا إﻟﻰ رﺷﺪھﻢ  ،وأن ﯾﺨﻠﺼﻮا اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻘﺎل } ﻗُﻞْ ﯾﺎأھﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺗَﻌَﺎﻟَﻮْ ْا إﻟﻰ َﻛﻠِ َﻤ ٍﺔ َﺳ َﻮآ ٍء ﺑَ ْﯿﻨَﻨَﺎ َوﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ {
.
واﻟﺴﻮاء  :اﻟﻌﺪل واﻟﻨﺼﻔﺔ  ،أى ﻗﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻷھﻞ اﻟﻜﺘﺎب  :ھﻠﻤﻮا وأﻗﺒﻠﻮا إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ذات ﻋﺪل وإﻧﺼﺎف ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻨﻜﻢ .
ﺛﻢ ﺑﯿﻦ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ  -ھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻰ ھﻰ ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻓﻘﺎل  } :أَﻻﱠ ﻧَ ْﻌﺒُ َﺪ إِﻻﱠ ﷲ { أى ﻧﺘﺮك
ﻧﺤﻦ وأﻧﺘﻢ ﻋﺒﺎدة ﻏﯿﺮ ﷲ  ،ﺑﺄن ﻧﻔﺮده وﺣﺪه ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻄﺎﻋﺔ واﻹذﻋﺎن .
ك ﺑِ ِﮫ َﺷﯿْﺌﺎً { أى وﻻ ﻧﺸﺮك ﻣﻌﮫ أﺣﺪا ﻓﻰ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺨﻀﻮع  ،ﺑﺄن ﻧﻘﻮل  :ﻓﻼن إﻟﮫ  ،أو ﻓﻼن اﺑﻦ إﻟﮫ  ،أو
} َوﻻَ ﻧُ ْﺸ ِﺮ َ
أن ﷲ ﺛﺎﻟﺚ ﺛﻼﺛﺔ .
ﻀﻨَﺎ ﺑَﻌْﻀﺎً أَرْ ﺑَﺎﺑﺎً ﻣﱢﻦ دُو ِن ﷲ { أى وﻻ ﯾﻄﯿﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺼﯿﺔ ﷲ  .ﻗﺎل اﻵﻟﻮﺳﻰ  :وﯾﺆﯾﺪه ﻣﺎ
} َوﻻَ ﯾَﺘﱠ ِﺨ َﺬ ﺑَ ْﻌ ُ
أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﺣﺴﻨﮫ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺪى ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ أﻧﮫ ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ھﺬه اﻵﯾﺔ ﻗﺎل  :ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺒﺪھﻢ ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ  .ﻓﻘﺎل
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ  " :أﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺤﻠﻮن ﻣﻨﻜﻢ وﯾﺤﺮﻣﻮن ﻓﺘﺄﺧﺬون ﺑﻘﻮﻟﮭﻢ؟ ﻗﺎل  :ﻧﻌﻢ  .ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ھﻮ
ذاك " ﻗﯿﻞ إﻟﻰ ھﺬا أﺷﺎر  -ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ  -ﺑﻘﻮﻟﮫ  } :اﺗﺨﺬوا أَﺣْ ﺒَﺎ َرھُ ْﻢ َو ُر ْھﺒَﺎﻧَﮭُ ْﻢ أَرْ ﺑَﺎﺑﺎً ﻣﱢﻦ دُو ِن ﷲ واﻟﻤﺴﯿﺢ اﺑﻦ ﻣَﺮْ ﯾَ َﻢ َوﻣَﺂ
أﻣﺮوا إِﻻﱠ ﻟﯿﻌﺒﺪوا إﻟﮭﺎ َوا ِﺣﺪاً ﻻﱠ إﻟﮫ إِﻻﱠ ھُ َﻮ { ﻓﺎﻵﯾﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﻗﺪ ﻧﮭﺖ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﻏﯿﺮ ﷲ  ،وﻋﻦ أن ﯾﺸﺮك
ﻣﻌﮫ ﻓﻰ اﻷﻟﻮھﯿﺔ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺸﺮ أو ﺣﺠﺮ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ  ،وﻋﻦ أن ﯾﺘﺨﺬ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﺮب  -ﻋﺰ وﺟﻞ  -ﺑﺄن
ﯾﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻰء أو ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ إﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﺣﻠﻠﮫ ﷲ أو ﺣﺮﻣﮫ .
وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ رﺳﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻓﻰ دﻋﻮة اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة ﷲ وﺣﺪه  ،وﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﻟﻘﺮآن ﻓﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻵﯾﺎت ھﺬا
اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ َ } : -وﻟَﻘَ ْﺪ ﺑَ َﻌ ْﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ُﻛ ﱢﻞ أُ ﱠﻣ ٍﺔ ﱠرﺳُﻮﻻً أَ ِن اﻋﺒﺪوا ﷲ واﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﻄﺎﻏﻮت { وﻗﻮﻟﮫ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ
 َ } :وﻣَﺂ أَرْ َﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻚَ ﻣِﻦ ﱠرﺳُﻮ ٍل إِﻻﱠ ﻧﻮﺣﻲ إِﻟَ ْﯿ ِﮫ أَﻧﱠﮫُ ﻻ إﻟﮫ إِﻻﱠ أَﻧَﺎْ ﻓﺎﻋﺒﺪون { ﺛﻢ أرﺷﺪ ﷲ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ إﻟﻰﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﻘﻮﻟﻮه إذا ﻣﺎﻟﺞ اﻟﺠﺎﺣﺪون ﻓﻰ طﻐﯿﺎﻧﮭﻢ ﻓﻘﺎل  } :ﻓَﺈِن ﺗَ َﻮﻟﱠﻮْ ْا ﻓَﻘُﻮﻟُﻮ ْا اﺷﮭﺪوا ﺑِﺄَﻧﱠﺎ ُﻣ ْﺴﻠِﻤُﻮنَ { .
أى ﻓﺈن أﻋﺮض ھﺆﻻء اﻟﻜﻔﺎء ﻋﻦ دﻋﻮة اﻟﺤﻖ  ،واﻧﺼﺮﻓﻮا ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ھﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎد وﺟﺤﻮد ﻓﻼ
ﺗﺠﺎدﻟﻮھﻢ وﻻ ﺗﺤﺎﺟﻮھﻢ  ،ﺑﻞ ﻗﻮﻟﻮا ﻟﮭﻢ  :اﺷﮭﺪوا  :ﺑﺄﻧﺎ ﻣﺴﻤﻠﻮن ﻣﺬﻋﻨﻮن ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺤﻖ  ،ﺑﺨﻼﻓﻜﻢ أﻧﺘﻢ ﻓﻘﺪ رﺿﯿﺘﻢ ﺑﻤﺎ
أﻧﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺑﺎطﻞ.
Dalam penafsirannya ini, Muhammad Sayyid Tantawi menegaskan bahwa ayat ini
bertujuan untuk mengajak para ahli kitab agar kembali kepada komitmen mereka untuk
menyembah Tuhan selain Allah, dan dalam penafsirannya ini Tantawi menyatakan
bahwa penafsiran dari QS Ali Imran: 64 tidak bisa kita pisahkan dari ayat sebelumnya,
karena ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana hakikat penciptaan Nabi Isa yang
oleh Allah perumpamaannya hanya seperti menciptakan Nabi Adam yang tanpa Bapak
dan Ibu, oleh karena itu, merupakan sebuah kesalahan besar kalau dilahirkannya Nabi
Isa tanpa bapak merupakan tanda bahwasanya Isa adalah anak Tuhan.
Adanya kesalahan-kesalahan dalam pemahaman seperti inilah yang menyebabkan
turunnya QS Ali Imran: 64 ini, mengajak semua penganut agama kembali kepada
komitmen yang telah mereka janjikan pada masa lampau, bukan untuk berdialog dengan
proses tawar-menawar antara keyakinan masing-masing. Dalam tafsirnya, Tantawi juga
menegaskan bahwa para Nabi dan Rasul terdahulu sudah sepakat membawa risalah
yang substansinya sama-sama mengesakan Tuhan, dan ini menurutnya sangat banyak
diceritakan dalam al-Qur’an.
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Pada akhir tafsirnya dalam ayat ini Tantawi memberikan pendapat bahwa apabila
masih terdapat perbedaan teologis tentang hal ini, perbedaan itu tidak perlu ditanggapi
dengan perkelahian dan kekerasan, sebagai seorang muslim kita hanya cukup
menegaskan kepada mereka bahwa kita berpegang teguh kepada agama yang haq, yaitu
komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh para Nabi dan Rasul terdahulu.
Pendapat Muhammad Sayyid Tantawi tentang substansi dari ayat ini senada
dengan pendapat para ulama diantaranya al-Habasyi. Menurut al-Habasyi, seluruh Nabi,
termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa membawa ajaran monoteisme yaitu Islam. Nabi Musa
datang membawa ajaran agama Islam, pengikutnya biasa disebut musawi (pengikut
Nabi Musa). Nabi Isa juga datang membawa ajaran Islam, pengikutnya dinamakan
dengan Muslim ‘Isawi (pengikut Nabi Isa). Pengikut Nabi Musa yang muslim kemudian
dikenal dengan sebutan Yahudi, diambil dari perkataan Nabi Musa dalam QS al-A’raf:
156. Sedangkan pengikut Nabi Isa kemudian dikenal dengan nama Nasrani atau Nasara,
karena mereka menyebarkan ajaran syari’at yang dibawa oleh Nabi Isa untuk
menyembah Allah di Nazaret. Akan tetapi, setelah Nabi Musa dan Isa wafat, mereka
kufur kepada Allah. Mereka meyakini sesuatu yang menyimpang dari syari’at Islam.
Orang Yahudi meyakini bahwa ‘Uzair adalah anak Allah, sedangkan Nasrani meyakini
bahwa Isa adalah anak Allah.20
b) Pengakuan dan Keselamatan Umat Non Muslim
Berdasarkan QS al-Baqarah: 6221, paham pluralisme beragama berkeyakinan
bahwa semua golongan agama akan selamat dan memperoleh pahala dari Allah selama
mereka beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh. Wahbah Zuhaili
menafsirkan ayat ini dengan bahwa semua orang yang beriman kepada Allah, hari akhir
dan beramal saleh, apapun agamanya, mereka termasuk orang-orang yang beruntung.22
Adapun Sayyid Husein Fadl Allah, sebagaimana dikutip oleh Jalaludin Rahmat, ketika
menafsirkan ayat tersebut menegaskan bahwa keselamatan pada hari akhirat akan
dicapai oleh semua kelompok agama yang berbeda-beda dalam pemikiran dan
pandangan agamanya berkenaan dengan akidah dan kehidupan dengan satu syarat
memenuhi kaidah iman kepada Allah, hari akhir, dan amal saleh.23
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Rasyid Ridha. Menurutnya,
keberuntungan akhirat dapat diperoleh karena mereka seorang muslim, Yahudi, ataupun
Nasrani dan Sabi’in, menurutnya keberuntungan tidak terkait dengan jenis-jenis agama,
akan tetapi keimanan yang benar dan perbuatan yang memberikan manfaat bagi umat.
Muhammad Sayyid Tantawi menafsirkan QS al-Baqarah: 62 sebagai berikut:
: ﻓﻲ ھﺬه اﻵﯾﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ أرﺑﻊ ﻓﺮق ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
20

QS Al-Taubah: 30, artinya: orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah Putra Allah, dan orangorang Nasrani berkata bahwa al-Masih adalah putra Allah, demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut
mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu, dilaknati Allah mereka, bagaimana
mereka sampai berpaling?
21
Maknanya: sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan
orang-orang Sabi’in. siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian
dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada
mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati
22
Wahbah Zuahaili, al-Tafsir al-Munir, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mua’asr. 1998) 178
23
Jalaludin Rahmat, Islam dan Pluralisme: Akhlak al-Qur’an Menyikapi Perubahan (Jakarta:
Serambi Ilmu Semesta 2006) 23
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أﻣﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻓﮭﻲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا  ،واﻟﻤﺮاد ﺑﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ  ،وﺻﺪﻗﻮه .
واﺑﺘﺪأ اﻟﻘﺮآن ﺑﮭﻢ ﻟﻺِﺷﻌﺎر ﺑﺄن دﯾﻦ اﻹِﺳﻼم دﯾﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻔﻮز ﺑﺮﺿﺎ ﷲ ﻻ ﯾﻨﺎل إﻻ ﺑﺎ ِﻹﯾﻤﺎن اﻟﺼﺎدق
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ  ،وﻻ ﻓﻀﻞ ﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺔ إﻻ ﺑﺬﻟﻚ  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  } : -إِنﱠ أَ ْﻛ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ ﻋَﻨ َﺪ ﷲ أَﺗْﻘَﺎ ُﻛ ْﻢ { وأﻣﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  :ﻓﮭﻲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺬﯾﻦ ھﺎدوا  ،أي  :ﺻﺎروا ﯾﮭﻮداً  ،ﯾﻘﺎل  :ھﺎد وﺗﮭﻮد  ،أي دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ  ،وﺳﻤﻮاً ﯾﮭﻮداً ﻧﺴﺒﺔ
إﻟﻰ ﯾﮭﻮذا أﻛﺒﺮ أوﻻد ﯾﻌﻘﻮب  -ﺑﻘﻠﺐ اﻟﺬال داﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ  -أو ﺳﻤﻮاً ﯾﮭﻮدا ﺣﯿﻦ ﺗﺎﺑﻮا ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺠﻞ  ،ﻣﻦ ھﺎد
ﻚ { أي  :ﺗﯿﻨﺎ .
ﯾﮭﻮد ھﻮدا ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺎب  .وﻣﻨﮫ } إِﻧﱠﺎ ھُ ْﺪﻧَﺂ إِﻟَ ْﯿ َ
واﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :ھﻲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻨﺼﺎرى  ،ﺟﻤﻊ ﻧﺼﺮان ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻧﺼﺮاﻧﻲ  ،ﻛﻨﺪاﻣﻲ وﻧﺪﻣﺎن واﻟﯿﺎء ﻓﻲ ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،
وھﻢ ﻗﻮم ﻋﯿﺴﻰ  -ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم  -ﻗﯿﻞ ﺳﻤﻮاً ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا أﻧﺼﺎراً ﻟﮫ  ،وﻗﯿﻞ إن ھﺬا اﻻﺳﻢ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮة وھﻲ
اﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﯿﺴﻰ  -ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم  -ﻗﺪ ﻧﺰﻟﮭﺎ .
وأﻣﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  :ﻓﮭﻲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺼﺎﺑﺌﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺻﺎﺑﺊ  ،وھﻮ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ دﯾﻦ إﻟﻰ دﯾﻦ  ،ﯾﻘﺎل  :ﺻﺒﺎً اﻟﻈﻠﻒ واﻟﻨﺎب
واﻟﻨﺠﻢ  -ﻛﻤﻨﻊ وﻛﺮم  -إذا طﻠﻊ  .واﻟﻤﺮاد ﺑﮭﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻖ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﺎطﻞ  ،وھﻢ ﻗﻮم ﯾﻌﺒﺪون اﻟﻜﻮاﻛﺐ
أو اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ  ،وﯾﺰﻋﻤﻮن أﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ دﯾﻦ ﺻﺎﺑﺊ ﺑﻦ ﺷﯿﺚ ﺑﻦ آدم .
وذﻛﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم وھﻢ ﻣﻦ أﺑﻌﺪ اﻷﻣﻢ ﺿﻼﻻ  .ﻟﯿﻨﺒﮫ ﻋﻠﻰ أن اﻹِﯾﻤﺎن ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻗﺮره
اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻖ  ،ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﮫ ﻣﻨﮭﻢ دﻋﻮة اﻹِﺳﻼم  ،وﻛﺎن ﯾﻨﺘﻤﻰ إﻟﻰ دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻲ أﺻﻠﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ واﻟﯿﻮم اﻵﺧﺮ
وﯾﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺬي ﯾﺮﺷﺪه إﻟﯿﮫ دﯾﻨﮫ  ،ﻓﻠﮫ أﺟﺮه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ رﺑﮫ .
أﻣﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ دﻋﻮة اﻹِﺳﻼم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮق وﻟﻜﻨﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﻘﺒﻠﻮھﺎ؛ ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻧﺎﺟﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﷲ
ﻣﮭﻤﺎ ادﻋﻮا ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﻐﯿﺮھﺎ  ،ﻷن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ا ِﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺪ ﻧﺴﺨﺖ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ واﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﯾﻘﻮل :
" ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﺣﯿﺎً ﻣﺎ وﺳﻌﮫ إﻻ اﺗﺒﺎﻋﻲ " .
وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﯾﺮى أن ﻣﻌﻨﻰ } ﻣَﻦْ آﻣَﻦَ { أي  :ﻣﻦ أﺟﺪث ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮق إﯾﻤﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﺑﻤﺎ ﺟﺎء
ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﮫ  ،ﻗﺎﻟﻮا  :ﻷن ﻣﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻤﻘﺎم ھﻮ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻓﻲ دﯾﻦ اﻹِﺳﻼم  ،وأﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ دﯾﻦ آﺧﺮ ﻗﺒﻞ
ﻧﺴﺨﮫ ﻓﻼ ﻣﻼﺑﺴﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﺼﺎﺑﺌﯿﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ دﯾﻦ ﺗﺠﻮز رﻋﺎﯾﺘﮫ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت .
ﺛﻢ ﺑﯿﻦ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ  -ﻋﺎﻗﺒﺘﮭﻢ ﻓﻘﺎل  } :ﻓَﻠَﮭُ ْﻢ أَﺟْ ُﺮھُ ْﻢ ﻋِﻨ َﺪ َرﺑﱢ ِﮭ ْﻢ َوﻻَ ﺧَﻮْ فٌ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ َوﻻَ ھُ ْﻢ ﯾَﺤْ َﺰﻧُﻮنَ { .
اﻷﺟﺮ  :اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﺳﻤﻰ ﷲ ﻣﺎ ﯾﻌﻄﯿﮫ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮاً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻔﻀﻞ ﻣﻨﮫ .
وﻗﺎل  } :ﻋِﻨ َﺪ َرﺑﱢ ِﮭ ْﻢ { ﻟﯿﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻢ اﻟﺜﻮاب  ،ﻷن ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﷲ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﻈﯿﻤﺎً◌ً  ،وﻷن
اﻟﻤﺠﺎزي ﻟﮭﻢ ھﻮ رﺑﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻮت ﺑﺼﻔﺎت اﻟﻜﺮم واﻟﺮﺣﻤﺔ وﺳﻌﺔ اﻟﻌﻄﺎء .
واﻟﻤﻌﻨﻰ  :إن ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ أﺟﺮھﻢ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﮭﻢ  ،وﻻ ﯾﻔﺰﻋﻮن ﻣﻦ ھﻮل ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻔﺰع اﻟﻜﺎﻓﺮون  ،وﻻ
ﯾﻔﻮﺗﮭﻢ ﻧﻌﯿﻢ  ،ﻓﯿﺤﺰﻧﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺰن اﻟﻤﻘﺼﺮون .
Di dalam penafsirannya tentang ayat ini, Tantawi menjelaskan tentang keempat
kelompok yang dimaksudkan oleh al-Qur’an di dalam ayat ini, yaitu: orang-orang yang
beriman, Yahudi, Nasrani, dan kaum Sabiin. Tantawi menjelaskan bahwa kaum yang
belum datang kepadanya dakwah Islam, dan ia berpijak kepada keyakinannya pada saat
itu, maka ia berada dalam lindungan dan ampunan Allah. Namun bagi kaum yang telah
sampai kepada mereka dakwah tentang Islam dan mereka tidak mengikuti dan tetap saja
berpegang kepada ajaran mereka sebelumnya, maka mereka mendapatkan azab dari
Allah. Hal ini di karenakan Islam telah menyempurnakan ajaran-ajaran yang datang
sebelumnya.
Pendapat ini juga hampir senada dengan pendapat al-Habasyi, menurutnya alQur’an secara eksplisit memang mengakui eksistensi agama-agama lain, akan tetapi
pengakuan terhadap eksistensi suatu perkara bukan berarti juga pengakuan terhadap
kebenaran perkara tersebut. Al-Qur’an mengakui keberadaan agama diluar Islam, akan
tetapi hanya memerintahkan umatnya untuk memeluk agama Islam, oleh karena itu
Allah mengutus ribuan Nabinya24untuk menyampaikan agama Islam. Menurut para
24

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah Nabi dan Rasul. Sebagian ulama mengatakan
bahwa jumlah para Rasul adalah 313, sedangkan jumlah Nabi adalah 24.000. tetapi menurut pendapat
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ulama, penafsiran QS al-Baqoroh: 62 yang menyatakan bahwa umat non muslim akan
selamat di akhirat dibantah oleh QS al-Baqoroh: 111-11225, pada akhir ayat ini
ditegaskan bahwa hanya orang-orang Islam dan berbuat baiklah yang akan mendapatkan
keselamatan.
c) Kebebasan beragama (hurriyah al-I’tiqad)
Diantara prinsip pluralism beragama adalah hurriyah al-i’tiqad (kebebasan
beragama). Paham ini mengajarkan bahwa Islam tidak memaksa manusia untuk
menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama di dunia. Setiap usaha pemaksaan
terhadap suatu agama akan mengalami kegagalan, sebab itu bukan saja hanya menyalahi
hukum kebiasaan, tetapi juga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kesimpulan ini
didasarkan pada QS al-Baqoroh: 256 (la ikraha fi al-din).
Gamal al-Bana menjelaskan bahwa paham hurriyah al-i’tiqad adalah paham yang
mengatakan bahwa iman dan kufur adalah masalah pribadi, karena itu tidak boleh ada
campur tangan dan paksaan dalam bentuk apapun. Tugas seorang Rasul hanyalah
menyampaikan dan tidak ada kemampuan bagi mereka untuk memaksa, karena hidayah
hanyalah berasala dari Allah Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat tersebut menegaskan
bahwa Allah tidak membolehkan adanya pemaksaan keimanan kepada siapapun, tetapi
keimanan dilakukan atas dasar pemilihan dan kerelaan. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi
menyatakan bahwa kebebasan yang paling utama adalah kebebasan berakidah dan
beribadah, setiap orang yang beragama dipersilahkan untuk mengamalkan agamanya
dan mazhabnya, tidak dipaksa untuk meninggalkannya dan tidak boleh diperlakukan
dengan kekerasan untuk berpindah pada agama Islam. Mengenai QS al-Baqoroh: 256
yang dipakai oleh para penganut paham pluralism agama, Muhammad Sayyid Tantawi
menulis di dalam tafsirnya tentang ayat ini sebagai berikut:
،  ﻓﻲ آﯾﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪاﻧﯿﺘﮫ وﻋﻈﻤﺘﮫ وﺗﻨﺰﯾﮭﮫ ﻋﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺤﻮادث-  ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ- وﺑﻌﺪ أن ﺳﺎق
 وأﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺴﺮ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﯿﮫ ﻓﻘﺎل – ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺑﺒﯿﺎن أن اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻖ ﻗﺪ ظﮭﺮ وﺗﺠﻠﻰ ﻟﻜﻞ ذي ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ
ﻻَ إِ ْﻛ َﺮاهَ ﻓِﻲ اﻟﺪﯾﻦ
 واﻟﻤﺮاد.  ﺣﻤﻞ اﻟﻐﯿﺮﻋﻠﻰ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ ﻻ ﯾﺮﯾﺪه ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺨﻮﯾﻒ أو اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ ذﻟﻚ: اﻹﻛﺮاه ﻣﻌﻨﺎه
. ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ دﯾﻦ اﻹِﺳﻼم واﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻓﯿﮫ ﻟﻠﻌﮭﺪ
 اﻟﺤﻖ:  واﻟﻤﺮاد ھﻨﺎ.  ﻣﺼﺪر رﺷﯿﺪ ﯾﺮﺷﺪ وﯾﺮﺷﺪ أي اھﺘﺪى،  اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻖ ﻣﻊ ﺗﺼﻠﺒﮫ ﻓﯿﮫ: واﻟﺮﺷﺪ
. واﻟﮭﺪى
 وﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻧﻔﻲ اﻹِﻛﺮاه ھﻨﺎ ﺧﺒﺮ،  ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻏﻮى ﯾﻐﻮي إذا ﺿﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ أو رأى. واﻟﻐﻲ ﺿﺪ اﻟﺮﺷﺪ
 ﻓﻤﻦ ھﺪاه،  ﻻ ﺗﻜﺮھﻮا أﺣﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ دﯾﻦ اﻹِﺳﻼم ﻓﺈﻧﮫ ﺑﯿﻦ واﺿﺢ ﻓﻲ دﻻﺋﻠﮫ وﺑﺮاھﯿﻨﮫ:  أي، ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﮭﻲ
.  وﻣﻦ أﺿﻠﮫ وأﻋﻤﻰ ﻗﻠﺒﮫ ﻻ ﯾﻔﯿﺪه اﻹِ ﻛﺮاه ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﯿﮫ، ﷲ ﻟﮫ وﻧﻮر ﺑﺼﯿﺮﺗﮫ دﺧﻞ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﯿﺮة
،  اﻟﺬي ھﻮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ-  ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ: وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء إن اﻟﺠﻤﻠﺔ ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻰ
 وھﻮ ﻣﻨﺎط،  ﻷن ﻣﺒﻨﻲ ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ واﻻﺧﺘﯿﺎر،  ﻷﺣﺪ-  ﺗﻌﺎﻟﻰ-  إﻛﺮاه وإﺟﺒﺎر ﻣﻦ ﷲ- وإذﻋﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ
.  وﻟﺒﻄﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎن،  ﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻻﺑﺘﻼء واﻻﺧﺘﺒﺎر، اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب
 إن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﻌﺪ ظﮭﻮر اﻵﯾﺎت اﻟﺒﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻹِﯾﻤﺎن ﺑﺪﯾﻦ اﻹِﺳﻼم-  ﻛﻤﺎ ﯾﺮى ﺑﻌﻀﮭﻢ: أو اﻟﻤﻌﻨﻰ
 أن ﯾﺪﺧﻞ ﻋﻦ طﻮاﻋﯿﺔ واﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ دﯾﻦ اﻹِﺳﻼم اﻟﺬي ارﺗﻀﺎه ﷲ وأﻻ،  وﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻔﺮ ﺑﮫ ﻏﻲ وﺿﻼل. ﺣﻖ ورﺷﺪ
. ﯾﻜﺮه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﯾﺨﺘﺎره ﺑﺪون ﻗﺴﺮ أو ﺗﺮدد
yang unggul adalah bahwa tidak menentukan jumlah tetentu bagi mereka. Hal ini dimaksudkan agar tidak
memasukan seseorang yang bukan nabi dan juga tidak mengeluarkan seorang Nabi.
25
Maknanya: dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: sekali-kali tidak akan masuk surge
kecuali orang-orang yang yahudi dan Nasrani. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong
belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar
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 ﻷن ھﺬا اﻹﺟﺒﺎر،  ﺗﻨﻔﻰ ا ِﻹﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ: {  } ﻻَ إِ ْﻛ َﺮاهَ ﻓِﻲ اﻟﺪﯾﻦ: -  ﺗﻌﺎﻟﻰ- ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وھﻲ ﻗﻮﻟﮫ
 واﺗﺠﺎه ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺠﻮارح إﻟﻰ اﻟﮫ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺈرادة ﺣﺮة ﻣﺨﺘﺎرة ﻓﺈذا،  إذ اﻟﺘﺪﯾﻦ إذﻋﺎن ﻗﻠﺒﻲ، ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ وراﺋﮫ
 وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن أﺣﺪھﻤﺎ،  ﻓﺎﻹِﻛﺮاه واﻟﺘﺪﯾﻦ ﻧﻘﯿﻀﺎن ﻻ ﯾﺠﺘﻤﻌﺎن. أﻛﺮه ﻋﻠﯿﮫ اﻹِﻧﺴﺎن إزداد ﻛﺮھﺎً ﻟﮫ وﻧﻔﻮراً ﻣﻨﮫ
. ﺛﻤﺮة ﻟﻶﺧﺮة
 } ﻗَﺪ ﺗﱠﺒَﯿﱠﻦَ اﻟﺮﺷﺪ ﻣِﻦَ اﻟﻐﻲ { ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﺔ ﻟﻨﻔﻲ ھﺬا اﻹﻛﺮاه ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ: -  ﺗﻌﺎﻟﻰ- واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وھﻲ ﻗﻮﻟﮫ
 واﻟﮭﺪى ﻣﻦ اﻟﻀﻼل وﻗﺎﻣﺖ اﻷدﻟﺔ اﻟﺴﺎطﻌﺔ،  واﻧﻜﺸﻒ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻞ،  أي ﻗﺪ ظﮭﺮ اﻟﺼﺒﺢ ﻟﺬي ﻋﯿﻨﯿﻦ، اﻟﺪﯾﻦ
ﻋﻠﻰ دﯾﻦ اﻹِﺳﻼم ھﻮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻖ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن ﺿﻼل وﻛﻔﺮان وﻣﺎ دام اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﻓﺮت اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
.  وﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺔ أﻣﺮه،  وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻠﯿﺤﺘﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﻔﺮه، ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ دﯾﻦ اﻹِﺳﻼم
Muhammad Sayyid Tantawi di dalam tafsirnya mendukung pendapat yang
mengatakan bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama (Islam). Menurutnya,
ayat ini dikarenakan ayat sebelumnya (ayat kursi) telah memuat dan menjelaskan
tentang keesaan dan keagungan Allah, sehingga orang-orang yang memiliki hati dan
akal yang sehat, setelah memperhatikan dan mendalami ayat ini, pasti akan beriman
kepada Allah dan menjalankan syari’at Islam tanpa paksaan.
Menurut Tantawi, pemaksaan dalam memeluk agama tidak akan mendatangkan
faedah, menurutnya, keterpaksaan dan sifat keberagamaan adalah dua hal yang berbeda,
apabila keduanya digabungkan, keduanya tidak akan bermanfaat bagi yang lain, oleh
karena itu keduanya harus dipisahkan. Tantawi menambahkan bahwa dalam ayat ini
Allah juga telah menekankan kepada kita bahwa dengan adanya dakwah, maka menjadi
jelaslah antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran dan kebathilan, sehingga tidak
perlu lagi paksaan dalam mengikuti yang hak, karena semua umat manusia telah
mengetahui jalannya masing-masing dan konsekwensi dari pilihan jalan yang ia pilih.
Pendapat Tantawi ini banyak didukung oleh para ilmuwan muslim, selain dari pendapatpendapat yang kami utarakan di atas (sebelum penafsiran Tatawi) tentcang ayat ini,
Quraisy Shihab juga memiliki wacana yang senada dengan Tantawi. Quraisy
mengatakan bahwa diantara ketentuan yang harus ditaati adalah member kebebasan
kepada siapapun untuk memilih dan mengamalkan agama dan kepercayaannya, karena
masing-masing akan mempertanggung jawabkan kepercayaannya tersebut di hari
akhirat nanti, hal ini senada dengan firmannya QS al-Kafirun: 6 lakum dinukum wa li
yadin.26

Kesimpulan
Tafsir al-Wasit adalah karya besar yang ikut menambah khazanah ilmu tafsir yang
begitu banyak, sehingga patut diapresiasi dengan setinggi-tingginya. Menurut penulis,
setelah melihat tafsir tersebut tentang metodolgi dan kecenderungannya, maka tafsir alWasit layak dan patut dijadikan referensi dalam kajian tafsir Al-Qur’an. Dengan bahasa
yang sederhana dan mudah difaham, serta menafsiri ayat-ayat Al-Qur’an dengan apa
adanya, menurut penulis, Tafsir al-Wasit adalah kitab tafsir yang terbaik di masanya dan
untuk saat ini. Selain itu, di lihat dari penulisnya, meskipun terkadang memberikan
keputusan controversial menurut sebagian pihak, Sayyid Tantawi adalah seorang pribadi
yang ‘alim; penuh ilmu, amal dan keimanan.

26

M Quraisy Shihab, Ayat-ayat Fitna, Sekelumit Keadaban Islam di tengah Purbasangka,
(Jakarta, Lentera Hati, 2008), 67
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