
BAB III

METODE, CORAK  DAN SISTEMATIKA TAFSIR AHMAD HASSAN

A. Metode Tafsir Ahmad Hassan

Dalam menafsirkan aya-ayat al-Qur’an Ahmad Hassan mempunyai cara

yang berbeda dengan ulama tafsir yang lain ketika menafsirkan kitab tafsirnya.

Misalnya dari metode yang digunakan Ahmad Hassan dalam menafsirkan ayat-

ayat al-Qur’an sebenarnya, tidak memiliki kecendrungan khusus menggunakan

satu metode saja . tetapi Ahmad Hassan dalam melakukan penafsiran

menggunakan metode ijmali dan tahlili.

1. Metode ijmali

Metode ijmali merupakan metode penafsiran yang bersifat global.

Dalam kitab tafsir ahmad Hassan metode ijmali  merupakan metode yang

banyak digunakan. Karena ahmad menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an secara

ringkas dan tidak bertele-tele. Hal ini dapat dilihat ketika Ahmad Hassan

menafsirkan ayat 65.1 dari surat al-Baqarah:







“Dan Sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar
diantaramu pada hari kelapangan, Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah
kamu kera yang hina".

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yahudi yang melakukan suatu

pelanggaran di hari kelapangan. Ahmad Hassan dalam menafsirkan hari

1 Ibid, hal. 18
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kelapangan dalam ayat ini ialah hari sabtu. Dan karena mereka melakukan

pelanggaran di hari kelapangan maka mereka menjadi kera. Ahmad Hassan

menafsirkan menjadi kera disini yakni mereka jadi makhuk yang rupanya

manusia, tetapi akhlaknya seperti kera. contoh yang lainnya ialah ketika Ahmad

Hassan menafsirkan surat Ali-Imran ayat 20:














“kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka
Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-
orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi
Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi 389) : "Apakah kamu (mau) masuk
Islam". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk,
dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-
ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan ham ba-hamba-Nya.

Maksud dari ayat  ialah berkenaan tentang kebenaran agama Islam yang

kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada orang-orang yang telah diberi al-

kitab dan kepada orang-orang ummi. Dalam ayat ini Ahmad Hassan hanya

menafsirkan makna dari ummi. Adapun penafsiran Ahmad Hassan tentang makna

ummi tersebut ialah kaum Arab, lantaran kebanyakan dari mereka tidak tahu

membaca dan menulis.

Jika dilihat ketika Ahmad Hassan melakukan penafsiran dari contoh ayat-

ayat diatas, Ia menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan global ( ijmali ) atau secara

ringkas dan tidak bertele-tele.



Dengan cara penafsiran Ahmad Hassan yang ringkas dan tidak bertele-tele.

Sehingga terlihatlah bentuk penafsiran yang digunakan Ahmad Hassan  dalam

kitab tafsirnya, yaitu menggunakan bentuk bi ar-ra’yi. Untuk membuktikannya

penulis akan mencantumkan contoh penafsirannya di bawah ini. Sebagai contoh

dapat dilihat pada penafsirannya dalam surah al-Nās berikut ini: An-Nās

(Manusia). Surah ke 114 : 6 ayat. Diwahyukan di Makkah

Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Katakanlah : “Aku berlindung dengan
Pemelihara manusia”.

4545)

2. “Raja bagi manusia”.

3. “Tuhan bagi manusia”.

4. “Daripada kejahatan pembisik yang
menunggu-nunggu peluang”.

5. “Yang membisik-bisik di hati manusia”.

4546) 4547)

6. “Dari jin dan msnusia”.

بسم اهللا الرمحن الرحيم
1-
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___________________

4545) Boleh juga diartikan “Pemilik Manusia”.

4546) Maksudnya jin di sini ialah makhluk-makhluk yang tidak dapat kita lihat dengan mata biasa, seperti hantu,

jembalang, ifrit, setan dan lain-lainnya.

4547) Ringkasan surah ini : “ Aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan jin dan manusia yang membisik-

bisikkan ma’siat dan kedurhakaan di hati”.



Dalam menafsirkan ayat-ayat diatas Ahmad Hassan menggunakan

penafsiran dengan menggunakan ijtihadnya, Tanpa didasari hadis rasullullah Saw.

dan sebagainya.

Adapun contoh yang lain ialah ketika Ahmad Hassan menafsirkan surat An-

Nisa’ ayat 42:







“Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin
supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat
Menyembunyikan (dari Allah) sesuatu perkataan.”

Pada ayat diatas berbicara tentang orang-orang kufur yang durhaka kepada

Rasul.  dalam ayat ini Ahmad Hassan menafsirkan makna perkataan  yaitu  pada

hari kiamat orang-orang yang kufur kepada Rasul (Muhammad) mereka

menginginkan agar dapat disamakan dengan bumi supaya tidak diperiksa dan

tidak akan disiksa, karena pada hari itu tak dapat mereka menmembunyikan

jawaban apabila diperiksa, sedang mereka sudah merasa banyak kesalahan-

kesalahan mereka.

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 178 :























“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar
(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa
yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang qishash berkenaan dengan orang-

orang yang dibunuh. Ahmad Hassan  menafsirkan siapa yang dikatakan  beriman

dalam ayat tersebut. menurut  Ahmad Hassan orang- orang beriman disisni ialah

ketua-ketua Islam yang beriman, karena merekalah yang berkewajiban

menjalankan hukum.

1) Metode Tahlili

Ahmad Hassan walaupun ia menafsirkan ayat al-Quran secara ijmali,

namun penafsiran secara tahlili, yaitu menafsirkan ayat al-Quran dengan

memakai metode analisa juga ada dijumpai dalam penafsirannya, seperti ketika

manafsirkan surah al-Fatihah :





















1)  Dengan  nama Allah Pemurah, Penyayang

Ahmad Hassan menafsirkan : Dengan nama Allah itu

maksudnya disini, ada bermacam-macam :

a. Aku membaca surah ini dengan perintah Allah

b. Aku membaca surah ini dengan pertolongan Allah

c. Diturunkan Surah ini dengan perintah Allah

d. Diturunkan Surah ini dengan rahmat Allah dan sebagainya

2) Sekalian puji-pujian kepunyaan Allah Tuhan bagi sekalian mahluk

Sekalian puji-pujian yakni :

a) Pujian Allah kepada dirinya

b) Pujian Allah kepada mahluknya

c) Pujian mahluk kepada Allah, dan

d) Pujian mahluk kepada mahluk, itu semuanya kepunyaan Allah,

Pemurah, Penyayang, yang mempunyai hari pembalasan, lantaran

sekalian kebaikan yang patut dipuji itu memang kepunyaan Allah

dan bikinan Allah.

1) Pemurah, Penyayang.

2) Yang mempuyai hari pembalasan

3) Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yan kami mintai

pertolongan yang menguasa di hari Pembalasan



Oleh sebab segala sesuatu kepunyaan-Mu, maka tidak ada

yang kami sembah dan yang kami turuti perintahnya melainkan

Engakulah, dan tidak ada yang kami mintai pertolongan didalam

perkara yang gaib, melainkan engkaulah.  Ya Allah pimpinlah kami

di jalan yang lurus, yaitu pada jalan mereka yang engkau telah beri

nikmat ketetapan hati di dalam agamamu, yaitu jalan mereka yang

tidak Engkau murkai dan tidak sesat.2

4) Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus

5) Yaitu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat atasnya

6) 8. Bukan mereka yang dimurkai atasnya, dan bukan mereka yang

sesat.

Ahmad Hassan di dalam menafsirkan al-Qur’an juga terdapat menggunakan

asbab al-nuzul di dalam ayat al-Qur’an surat al-Fath ayat 27 seperti contoh di

bawah ini:












Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran
mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa Sesungguhnya kamu pasti akan
memasuki Masjidil haram, insya Allah dalam Keadaan aman, dengan mencukur
rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka
Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu
kemenangan yang dekat.

2 Ahmad Hassan, Ibid, hal. 1



Ahmad Hassan menafsirkan ayat ini dengan memakai asbab al-Nuzul

dimana sebelum turun ayat tersebut Rasul bermimpi ia akan masuk ke makkah

beserta sahabat-sahabatnya untuk menaklukkan kota Makkah. Mimpi ini

diceritakan oleh rasulullah kepada para sahabat dan cerita tersebut meluas sampai

di kalangan masyarakat. Akan tetapi mimpi yang diceritakan nabi tidaklah terjadi

seketika itu. Yang terjadi  Hanyalah  perdamain hudaibiyah. Maka kaum munafik

mengejek-ejek mimpi Rasulullah Saw. Maka Rasulullah berkata “adakah aku

berkata bahwa aku akan masuk makkah pada tahun ini? Tidak, maka tidak lama

setelah orang munafik mengejek Rasulullah maka turunlah ayat di atas tersebut ”

dengan tujuan Allah membuktikan kebenaran mimpi rasulullah Saw.3

Metode tahlili dapat bercorak tafsir bi al-matsur, kalau pembahasanya pada

riwayat, baik berupa hadis, atsar sahabat atau pendapat ulama. dalam kitab

tafsirnya Ahmad Hassan terdapat ada beberapa penafsiran secara bi al-matsur.

Adapun contohnya sebagai berikut:

Pertama : penafsiran  ayat dengan ayat












Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada
empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila
mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)

3Ibid., hal. 1102



dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan
lain kepadanya.( Q.S. an-Nisa’[4] : 15)

Dalam ayat ini Ahmad Hassan menjelaskan pengertian “fakhisah” yaitu

kejelekan, kebusukan atau kekotoran. Baik dia itu berbentuk perbuatan ataupun

perkataan. Secara lahiriyah ataupun batiniyah.

Ayat ini menurut Ahmad Hassan ditujukan kepada wanita yang berbuat

keburukan atau pun perbuatan dosa besar. Dan hukuman baginya terdapat dalam

surah al-Nur ayat 2. yang menjelaskan hukuman bagi pelaku zina.

Allah berfirman :













Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Kedua : Penafsiran ayat dengan Hadis Nabi

Pada penafsiran ini Ahmad Hassan menafsirkan suatu ayat dengan hadis,

tanpa menyebutkan periwayatnya baik itu sanad hadis, maupun matan hadis

secara keseluruhan. Ia hanya menjelaskan hadis secara makna, sesuai dengan inti



dari pembicaraan hadis tersebut. Hal ini menurut penulis, sesuai dengan keadaan

kondisi masyarakat pada saat Tafsir al-Furqan ini disusun. Menurut penulis

alasan yang mendasari Ahmad Hassan menafsirkan ayat dengan hadis secara

makna saja, tanpa kesempurnaan sanad dan matan, dikarenakan ketika pembuatan

tafsir ini, masih cenderung kepada penerjemahan ayat dengan sangat sederhana.

selanjutnya objek yang menjadi pembaca dimasa tafsir ini, masih dalam tahap

memahami al-Qur’an, bukan pada tingkat menganalisa dan membuat suatu karya

ilmiah sehingga membutuhkan sumber yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa

tafsir ini lebih tepat diperuntukkan kepada masyarakat yang awam tentang al-

Quran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penafsiran Ahmad Hassan,

sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 238.





peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk
Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Ayat ini ditafsirkan Ahmad Hassan dengan meletakkan nomor catatan kaki

pada kalimat whustha dengan memberi pengertian, bahwa whustha adalah shalat

asar dan pendapat lain shalat subuh4 penjelasan ini sebenarnya ia ambil dari hadis

nabi yang berbunyi:

ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة  ُر ْبُن َحْرٍب َوأَبُو ُكَرْيٍب قَاُلوا َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوزَُهيـْ َعْن اْألَْعَمِش َعْن و َحدَّ
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم ُمْسِلِم ْبِن ُصبَـْيٍح َعْن ُشتَـْريِ ْبِن َشَكٍل َعْن َعِليٍّ قَالَ 

َها بـَْنيَ َصَالِة اْلَعْصِر َمَألَ اللَُّه بـُُيوتـَُهْم َوقـُُبو الصََّالِة اْلُوْسَطىاْألَْحزَاِب َشَغُلونَا َعْن  َرُهْم نَارًا ُمثَّ َصالَّ
اْلِعَشاَءْيِن بـَْنيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ 

4 Ibid., hal. 75



Nabi Shallahu ‘alaihi Wasallam menjelaskan melalui ‘ali Radhiyallahu ‘anhu
bahwa ketika perang Ahzab, Pasukan musuh benar-benar telah menyibukkan kita
dari shalat wustha(ashar),semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka
dengan api. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan shalat
ashar diantara dua shalat malam, yaitu diantara maghrib dan isya.(Shahih
Muslim 627-205)

Ketiga : Penafsiran ayat dengan perkataan sahabat

Adapun contoh ayat-ayat “muqatta’ah”, Ahmad Hassan mengambil

penafsirannya dari perkataan ( qaul ) sahabat. ia tafsirkan dengan menjelaskan

pengertian dari setiap hurufnya. Ahmad Hassan menafsirkan “Alim, Lam, Mim ”

misalnya ia menjelaskan sebagai berikut :

Alif ringkasan dari potongan kalimat Allah

Lam ringkasan potongan dari Jibril atau Latif

Mim ringkasan potongan dari kalimat Muhammad atau Majid

Maka Alif, Lam, Mim itu bisa dirangkai bermacam-macam

a. Allah, Jibril, Muhammad

b. Allah pelemah lembut, yang amat Mulia

c. Aku, Allah yang terlebih mengetahui

Atau ketika menafsirkan “Aliflammimshad” dengan, Allah yang Maha

Mengatahui yang Benar.5 Kemudian “Alimlamra” ia artikan dengan Allah Tuhan

yang Maha Melihat.6 Begitulah seterusnya, penafsiran tersebut merupakan

perkataan Ibnu Abbas.7

Adapun contohnya dalam ayat  lain seperti dalam surah al-mudatsir ayat 18

sebagai berikut :

5 Ibid., hal. 571.
6 Ibid., hal. 390.
7 Ibid., hal. XXVII




Sesungguhnya Dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya),

Ayat ini ditafsirkan Ahmad Hasan dengan mengutip sejarah salah seorang

sahabat yaitu Walid bin Mughirah. Untuk membuktikan bahwa al-Quran ini

bukanlah yang dibuat buat bahkan ia telah ditetapkan dan di pikirkan sebelumnya.

Kisahnya berawal dari cerita Walid bin Mughirah yang mendengar bacaan

al-Qur’an dari Rasululullad Saw.

ْشَعاِر َوَماَذا اَقُْوُل ؟ فََوهللاِ َما فِْیُكْم َرُجٌل اَْعلَُم بِالّشْعِر ِمنّى الَ بَِرَجِزِه َوالَ بِقَِصْیِدِه ِمنّى َوالَ بِاَ 
ھَذا الَِّذْي یَقُْوُل َشْیئًا ِمْن ھَذا فََوهللاِ اِنَّ لِقَْولِِھ لََحالََوةً. َواِنَّ َعلَْیِھ لَطَالََوةً. َواِنَّ اْلِجّن. َوهللاِ َما یُْشبِھُ 

اَْعالَهُ لَُمْثِمٌر َواِنَّ اَْسفَلَھُ لَُمْغِذٌق َواِنَّھُ لَیَْعلُْو َوَما یُْعلَى َواِنَّھ لَیَْحِطُم َما تَْحتَھُ.

"Apa yang akan kukatakan? Demi Allah! Tidak ada di antara kamu sekalian
orang laki-laki yang lebih mengerti dari pada aku tentang syi'ir-syi'ir, baik
rajaznya maupun qashidahnya dan syi'ir-syi'ir jin-pun. Demi Allah! Tidak ada
suatu syi'ir yang dapat menyamai apa yang dibaca oleh Muhammad ! Demi Allah
! Sungguh perkataannya adalah sangat manis; dan sungguh susunan katanya
adalah sangat indah, dan sungguh diatasnya sangat berbuah; dan sungguh
dibawahnya sangat subur; dan sesungguhnya perkataannya adalah sangat tinggi
dan tidak ada yang melebihi tingginya; dan sesungguhnya perkataan itu tentu
dapat mengalahkan barang apa yang dibawahnya.

Perkataan walid ini didengar oleh kafir Qurais dan menyebutkan bahwa

Walid telah kufur. Dan pemuka-pemuka Quraispun datang kepada Walid

kemudian melemparkan pertanyaan kepadanya seputar Nabi Muhammad. Walid

menjawab “kamu katakan ia tukang tenung, kamu katakan ia tukang sya’ir, kamu

katakan ia pendusta, maka sudahkah kamu buktikan tuduhan kamu ini” mereka

menjawab “tidak” lalu mereka bertanya lagi “ apakah kamu (Walid) telah pikir-

pikir dan tetapkan jawaban didalam hatimu” lalu Walid berkata” biarkan aku

sebentar, aku berpikir dulu.

Sebentar kemudian Walid bin Mughirah pun berkata:



َساِحٌر. َولِكنَّ ِسَحھُ ِسْحٌر یُْؤثٌَر یَأْثَُرهُ َعْن َغْیِرِه. نَّ اَْقَرَب اْلقَْوِل فِْیِھ اَْن تَقُْولُْوا ھُوَ ا
اََما َرأَْیتُُمْوهُ ؟ َجاَء بِقَْوٍل. ھَُو ِسْحٌر. یُفَّرُق بَْیَن اْلَمْرِء َواَبِْیِھ، َوبَْیَن اْلَمْرِء َوَولَِدِه 

ِن اْلَمْرِء َو َعِشْیَرتِِھ، َوبَْیَن اْلَمْرِء َوبَْیَن اْلَمْرِء َواَِخْیِھ، َوبَْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ، َوبَیْ 
َوَمَوالِْیِھ، َوبَْیَن اْلَمْرِء َوَصِدیِْقِھ.

Sesungguhnya dalam perkara ini yang lebih dekat kebenarannya ialah yang
bahwa kamu berkata : "Dia (Muhammad) itu tukang sihir; tetapi sihirnya adalah
sihir yang membekas pada orang lain. Tidakkah kamu sekalian telah melihat, ia
datang dengan membawa perkataan, itulah sihir, lalu dapat menceraikan antara
seseorang dan bapaknya, antara seseorang dan anaknya antara seseorang dan
saudaranya, antara seseorang dan isterinya, antara seseorang dan familinya,
antara seseorang dan budaknya dan antara seseorang dan temannya.8

Mendengar perkataan Walid ini semua kaum Qurais bergirang. sebahagian

mereka berteriak-teriak, karena kegirangan mereka kepada Walid. maka ketika itu

hilanglah rasa gelisah dari hati mereka.

Contoh-contoh ini membuktikan bahwa walaupun Ahmad Hassan

menafsirkan al-Qur’an dengan jalan bi al-Ra’yi ternyata unsur bi al-ma’tsur juga

terdapat didalamn kitab tafsirnya. Dan didalm kitaf tafsirnya tersebut yang lebih

dominan adalah penafsiran yang berbentuk bi al-Ra’yi, yang menunjukkan bahwa

penafsirannya ini adalah tafsir dengan thariqah bi al-Ra’yi.

B. Corak Tafsir Ahmad Hassan

Jika dilihat dari launun (corak penafsiran) Ahmad Hassan. Menelusuri

karya-karya Ahmad Hassan sebenarnya bisa memberikan gambaran tentang corak

dari karangannya. Misalnya buku Soal-Jawabnya yang 4 jilid dominan membahas

aspek hukum Islam, demikian juga dengan buku Kumpulan Risalahnya. Satu buku

menyangkut pembahasan aspek teologisnya diberi judul At-Tauhid. Dan begitu

8 http://afifamrullah.blogspot.com/2012/12/tarikh-nabi-muhammad-saw.ke-15.html.



pun dengan buku-bukunya yang lain. Tetapi bagaimana dengan pikiran-pikirannya

dalam buku tersebut; apakah juga dituangkan dalam kitab tafsir al-Furqan.

Ternyata tidak semuanya dituangkan dan butuh keseriusan tersendiri untuk

melihat keterkaitan-keterkaitan pikiran-pikiran Ahmad Hassan tersebut. Adapun

corak Ahmad Hassan dalam kitab Tafsirnya yaitu:

1. Corak Lughawi

Corak penafsiran yang digunkan Ahmad Hassan dalam kitab tafsirnya

sangat umum. Didalam kitab tafsirnya tersebut terdapat berbagai macam corak

yang digunakannya, Seperti corak lughawi, fiqhi dan filsafat.  Mengenai corak

lughawi dalam tafsirnya banyak dijumpai. Hal ini diperkuat oleh keterang

langsung dari A. Hasan. Beliau mengatakan “ketika saya melakukan penafsiran

sedapat mungkin saya mencari sebuah kata yang tepat untuk menjelaskan suatu

ayat, setelah itu saya menerjemahkan dan menafsirkannya . sebagai contoh kata

amanna billahi yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 136. biasanya

diterjemahkan dia percaya dengan Allah, akan tetapi Ahmad Hassan

menerjemahkan dengan dia percaya kepada Allah”.9
















9 Ibid., hal. x



“Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa
yang diturunkan kepada Kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il,
Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa
serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-
bedakan seorangpun diantara mereka dan Kami hanya tunduk patuh kepada-
Nya".

Kemudian dalam contoh  lain seperti juga terdapat dalam surat al-Baqarah

ayat 131:





“ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab:
"Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam".

Pada ayat diatas Ahmad Hassan menafsirkan “qala lahu” yang seharusnya

ia berkata baginya tetapi Ahmad Hassan memberikan penafsiran dengan berkata

kepadanya.

Dalam surat An-Nisa’ ayat 66 Ahmad Hassan juga memberikan penafsiran

dengan corak bahasa yaitu:










“Dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu
atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya
kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau mereka
melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang
demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka),

Dalam ayat tersebut kata uqtulu Ahmad Hassan menafsirkannya dengan

bunuhlah ketua-ketua yang membawa kamu kepada durhaka. Sedangkan kata



ukhruju ditafsirkan keluar atau hijrah dari negeri-negeri kamu untuk membelah

agama Allah.10 begitu seterusnya penafsiran Ahmad Hassan ketika menafsirkan

ayat-ayat al-Qur’an dengan mengunakan corak lughawi.

2. Corak Fiqhi

Selain menggunakan corak lughawi dalam kitab tafsirnya al-Furqan.

Ahmad Hassan juga menggunakan corak fiqhi. Yaitu penafsiran dengan

metode fiqhi  sebagai basisnya, atau dengan kata lain tafsir yang berhubungan

dengan hukum-hukum syara’ yang tedapat dalam al-Qur’an.

Adapun contoh corak fiqhi dalam kitab tafsir Ahmad Hassan yaitu dalam

surat al-Nisa’ ayat 43:




















“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam
Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula
hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu
saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau
datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian
kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik
(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi
Maha Pengampun.

10 Ibid, hal. 172.



Dalam penelusuran mengenai corak tafsir fiqhinya tentang batalkah

wudhu’ akibat bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan? Menurut beliau

tidak batal karena yang dimaksudkan dengan lamasa dalam ayat diatas yang

berbicara tentang itu diartikan dengan bersetubuh. Alasannya adalah bahwa

terdapat beberapa hadis yang menunjukkan Nabi pernah mencium istrinya,

lantas terus shalat dan ada pula hadis yang menunjukkan Nabi pernah disentuh

oleh istrinya sewaktu ia shalat dan Nabi meneruskannya. Jika pandangan ini

mau ditelusuri lebih jauh maka pandangan ini sebenarnya sama dengan yang

dikemukakan oleh Imam Hanafi ketika menafsirkan ayat itu dengan al-jima’

(bersetubuh).

3. Corak Filsafat

Corak filsafat juga di jumpai dalam kitab tafsirnya. Akan tetapi corak

filsafat tidak begitu banyak terdapat dalam penafsiran Ahmad Hassan. Adapun

contoh dari corak ini sebagaimana yang terdapat dalam surah ar-Rahman ayat

ke enam:




Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan Kedua-duanya tunduk kepada nya.

Tentang ayat diatas Ahmad Hassan menafsirkan kata sujud pada ayat

tersebut dengan makna tunduk/ merendah diri. Maksudnya ialah matahari, bulan,

bintang dan segala macam tumbuh-tumbuhan menuruti perintah Allah dengan

tidak mencampuri kedurhakaan seperti yang dilakukan manusia kepada Allah

Swt. dengan demikian, harus diakui bahwa benda-benda mempunyai daya hidup



dan kecerdasan, sedangkan kehidupan merupakan indikasi adanya kematian atau

kehancuran yang terjadi suatu saat.11

Dari berbagai macam contoh yang penulis kemukakan tentang corak yang

digunakan Ahmad Hassan dalam tafsirnya al-Furqan, dalam kitab tafsirnya

tersebut Ahmad Hassan lebih dominan menggunakan corak lughawi dengan

demikian penulis lebih cendrung untuk mengatakan bahwa penafsirannya ini

adalah tafsir al-Quran yang bercorak lughawi.

C. Sistematika penafsiran Ahmad Hassan

Sistematika Penyusunan tafsir Al-Furqan diawali dengan:

1. Pendahuluan yang didalamnya dibahas tentang latar belakang penyusunan

dan tahun penyusunannya. Selanjutnya dikemukakan istilah-istilah tertentu

yang terkait dengan al-Qur’an dibagi dalam fasal-fasal. Setidaknya ada 35

fasal yang terdapat dalam tafsir ini disertai dengan penjelasannya. Fasal-

fasal itu meliputi tentang teknik terjemahan dan tafsirnya, Ulumul Qur’an,

Tajwid, kandungan pokok al-Qur’an, Hadis, Ushul Fiqh, dan tata bahasa

Arab. Jika dikaitkan dengan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang

mufassir, nampaknya apa yang dikemukakan oleh Ahmad Hassan dalam

fasal-fasal ini sebagian besar syarat itu tercakup didalamnya, yaitu

penguasaan atas aspek-aspek di atas. Setidaknya ia juga ingin menegaskan

bahwa penguasaan hal ini harus menjadi pedoman dasar bagi seseorang

yang ingin menafsirkan al-Qur’an.

11 Shubhi Shalih, Mabahits Fi ulumil Qur’an, Bairut : Darul ‘Ilmi al-Mulayin. 1988. Hal
174.



Istilah-istilah yang termuat dan dijelaskan secara detail dalam fasal-fasal

tersebut adalah fasal 1 menyangkut tentang cara menyalin/terjemah; fasal 2

tentang tekanan arti; fasal 3 tentang konsep faham dari terjemahan; fasal 4

tentang ejaan yang terpakai; fasal 5 tentang Qur’an dan tarikh turunnya;

fasal 6 tentang ayat pertama dan yang akhir; fasal 7 tentang pembahagian

Qur’an; fasal 8 tentang cara turun Qur’an; fasal 9 tentang mengumpulkan

Qur’an; fasal 10 tentang ringkasan tentang Qur’an; fasal 11 tentang

membaris Qur’an; fasal 12 tentang menitik Qur’an; fasal 13 tentang asbabun

nuzul; fasal 14 tentang tajwid; fasal 15 tentang apabila Qur’an tafshilkan;

fasal 16 tentang apabila Qur’an hasharkan; fasal 17 tentang bismillah,

a’udzu dan diam; fasal 18 tentang cara membaca Qur’an; fasal 19 tentang

hadis yang berlawanan dengan Qur’an; fasal 20 tentang mu’jizat; fasal 21

tentang mi’raj; fasal 22 tentang Isa tidak berbapak; fasal 23 tentang

bangkitan kiamat; fasal 24 tentang azab kubur; fasal 25 tentang kekalnya

surga dan neraka; fasal 26 tentang kesenangan surga, azab neraka; fasal 27

tentang azab dunia; fasal 28 tentang jin; fasal 29 tentang israiliyah; fasal 30

tentang arti asal; fasal 31 tentang hukum asal; fasal 32 tentang huruf-huruf

potongan; fasal 33 tentang lafazh Arab dan penjelasannya; fasal 34 tentang

beberapa makna rangkaian dan penjelasannya dalam bahasa Arab; dan fasal

35 tentang qamus beberapa kalimah.

2. Tentang topik-topik, yang menjadi indeks dalam tafsir ini menurut

penulisnya diambil dari kitab Tafshīl Ayāt al-Qur’ān al-Karīm karya

Muhammad Fūad Abd al-Bāqiy. Indeks yang tertera dalam tafsir itu



disusun sebagai berikut : 1) adil, 2) amanat, 3) arak, 4) bakhil, 5) bahagia,

6) bersih, 7) bintang-bintang, 8) boros, 9) buat baik, 10) bumi, 11) bunuh

diri, 12) khianat, 13) dagang, 14) jaga diri, 15) jiwa, 16) judi, 17) fakir, 18)

falak, 19) faraidh, 20) gharizah, 21) Hajj, 22) hawa nafsu, 23) hidup, 24)

ikhtiar, 25), ilmu, 26) injil, 27), yatim, 28) kaya, 29) kapal, 30) kawin, 31)

keluarga, 32) kesehatan, 33) ketua kafir, 34) langit, 35) ma’af, 36)

makanan yang haram, 37) manusia, 38) marah, 39) masukrumah orang,

40) merusak, 41) miskin, 42) mungkir janji, 43) perang, 44) perhiasan, 45)

persatuan, 46) puasa, 47) qishash, 48) ria, 49) riba, 50) salam, 51)

sembahyang, 52) sabar, 53) shadaqah, 54), sombong, 55) tabligh, 56)

takut, 57) tanggung jawab, 58) thalaq, 59) tipu, 60) cela, 61) tolong

menolong, 62) undian, 63) warisan, 64) wudhu’, dan 65) zhalim.12

Ditengah maraknya buku-buku yang memuat tentang klasifikasi ayat-ayat

al-Qur’an yang didasarkan kepada topik-topik yang ada dan terkenalnya

penerapan tafsir mawdhū’i dalam penelitian tafsir, indeks ini bisa menjadi

sebuah pedoman dalam memudahkan mencari ayat-ayat terkait dengan

sebuah topik tertentu.

Halaman Surah al-Qur’an secara sistematis.

Daftar surah al-Qur’an secara alfabetis yaitu dengan menghilangkan

awalan al pada surah yang dimulai dengan awalan al.13

Halaman juz-juz dari keseluruhannya.

12 Ahmad Hassan, Op,Cit., hal. XLVII
13 Op,Cit., hal. LI.



Sesudah keterangan-keterangan di atas barulah Ahmad Hassan masuk ke

penafsiran yang dimulainya dari surah al-Fātihah sampai kepada surah al-Nās.

Format yang dipakainya adalah ayat-ayatnya ditulis di sebelah kanan halaman.


