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BAB III

PENAFSIRAN AHLI TAFSIR TERHADAP LAFAZH BASYĪR DAN

NADZĪR DALAM AL-QURAN

A. Lafazh Basyīr dan Nadzīr dalam al-Qur’ān

Sebagai kitab pedoman hidup, al-Qur’ān memiliki keistimewaan

tersendiri dalam mengungkapkan kata-katanya. Bahasa arab sebagai bahasa

al-Qur’ān memiliki kekayaan kata dalam suatu ungkapan. Bahkan di dalam

bahasa Arab satu kata memiliki makna yang berbeda-beda. Hal demikian

merupakan suatu tanda bahwa al-Qur’ān bukanlah suatu karya manusia.

Diantara dilalah yang dapat ditujukan oleh bahasa al-Qur’ān itu sendiri adalah

keberagaman makna yang terkandung dalam suatu ungkapan kata. Maka

ketika seorang idividu menganalisis suatu kata dalam bahasa Arab ia akan

menemukan berbagai variasi makna dan tunjukan lafazh didalam kata

tersebut. Inilah yang menunjukkan keistimewaan al-Qur’ān sebagai kitab

bahasa yang tiada duanya. Apatahlagi melalui satu kata akan melahirkan

berbagai makna sehingga al-Qur’ān bisa menjadi bahan analisis bagi akal

fikiran manusia. Al-Qur’ān menggunakan Lafazh basyīr dan nadzīr secara

beriringan sebanyak 7 kali yaitu terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat:119, Q.S.

al-Maidah ayat:19, Q.S. al-A’raf ayat: 188, Q.S. Hud ayat: 2, Q.S. Saba’

ayat:28, Q.S. Fathir ayat: 24, Q.S. Fushshilat ayat: 4.1

Kata basyīr terbentuk dari akar kata   (بشیر) ba’ syin ra’ ( رشب ) yang

derivasinya membentuk beberapa kata seperti basyar (manusia), basyarah
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(bagian luar kulit manusia), mubasyarah (hubungan suami istri), bisyr

(keceriaan wajah), busyra (kabar gembira), dan lain-lain.2 Lafazh basyīr

(بشیر) merupakan isim fail dari kata basyura-yabsyuru-basyīran ( - یَْبُشرُ -بَُشرَ 

yang berarti orang yang berperan sebagai periang hati atau orang (بَِشْیًرا

yang senantiasa menyampaikan kabar gembira. Selain itu basyīr juga bisa

berarti orang yang memiliki kebaikan dan keindahan.3 Sedangkan kata

kata andzara yang memiliki kesamaan arti dengan (أَْنَذرَ ) lafazh a’lama

berarti memberitahu  dan (أَْعلَمَ ) khadzdzara yang berarti memberi (َحذَّرَ )

peringatan dan menyuruh berhati-hati .4

Rohi baalbaki dalam kamusnya al-Maurid mengartikan kata basyīr

dalam bahasa Inggris yaitu dengan kata (بَِشْیر) bringer of good news, dan

bearer of glad tiding (pembawa kabar gembira).5 Kemudian pada lafazh

andzara beliau mengartikan dengan (أَْنَذرَ ) give notice to (memberitahukan

suatu pemberitahuan), to warn (memperingatkan), caution (mengingatkan

untuk berhati-hati) dan indicate or suggest something bad or harmful

beforehand (menunjukkan atau menyarankan sesuatu yang buruk atau

berbahaya  sebelum terjadi). 6

Ibn Faris (329-395H) menyatakan bahwa akar kata ba’ syin ra’ ( ب

رش ) memiliki arti dasar “muncul atau terlihatnya sesuatu bersama

keindahan” ( وجمالُحْسنٍ معالّشیئظھور ).  Berdasarkan dari makna dasar inilah

2 Ibrahim Musthafa, dkk, Majma’ al-Lughah al-Arabiyah Mesir, al-Mu’jam al-Wasīth,
(Istanbul: Dāral-Da’wah, 1989), hlm.57-58.

3 Marwan al-Athiyah, Mu’jam al-Ma’āni al-Jamī’, Dār al-Nasyr , 2012, hlm. 92.
4 Ahmad Warson Munawwir, op.cit,  hlm.1405.

5 Rohi Baalbaki, Kamus al-Maurid, Dār al-Ilm lil Malāyin, Beirut, cet. 7, 1995, hlm. 238.
6 Ibid. hlm. 1165.
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makna-makna derivasi kata ba’ syin ra’ ( رشب ) disandarkan. Sedangkan

makna dari basysyara seperti dalam kalimat ( ُرهُ فَُالنًابَشَّْرتُ  تَْبِشیًراأُبَشِّ ) adalah

memberi kabar baik. 7

Al-Raghib Al-Asfahani (w.502H) lebih melihat kata basyarah

yang berarti “kulit luar yang terlihat” sebagai pusat arti/makna akar kata

ba’ syin ra’. Menurutnya, manusia disebut basyar karena kulitnya (بََشرٌ )

yang terlihat jelas tanpa terhalang oleh rambut, berbeda dengan hewan

yang tertutup oleh rambut ataupun bulu. Maka tidak mengherankan pula

ketika menjelaskan makna kata kerja absyara dan (أبشر) basy-syara ,(بّشر)

beliau memaknainya dengan “memberikan kabar gembira yang membuat

kulit muka menjadi berseri-seri, hal ini dikarenakan jiwa manusia ketika

dalam kondisi bergembira darahnya menyebar di permukaan kulit

mukanya sebagai mana tersebarnya air getah pada batang pohon”. Al-

Asfahany menambahkan bahwa apa-apa yang dibawa oleh seorang

pembawa berita gembira (mubasysyir) disebut dengan busyrā atau (بشرى)

bisyārah 8.(بشارة) Sementara pada kata al-nadzīr maupun al-mundzir al-

Asfahaniy menjelaskan bahwa kedua kata tersebut mempunyai arti: segala

sesuatu yang dapat memberikan peringatan (indzār) baik berupa manusia

ataupun bukan.9

7 Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Maqāyis al-Lughah, Tahqiq: Abd al-
Salam Muhamad Harun, Dāral-Fikr, Beirut ,1979 M/1399 H, Jilid I, hlm. 251.

8 Abu al-Qasim Al-Raghib Al-Asfahani, Mufradat Alfadh al-Qur’ān, Dār al-Fikr, Beirut,
juz 1, hlm. 90.

9 Ibid. juz 3, hlm.450.
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Kalangan para mufassirin memberikan interpretasi yang beragam

dalam memahami makna basyīr dan nadzīr. al-Thabari, beliau

mengartikan makna basyīr sebagai ‘orang yang membawa berita gembira

bagi orang-orang yang mau mengikuti, taat dan mau menerima kebenaran

yang didakwahkan oleh Rasulullah, yaitu dengan pertolongan di dunia dan

perolehan pahala kelak di akhirat’. Kemudian nadzīr sebagai ‘orang yang

memberi peringatan bagi orang-orang yang mendurhakai, menentang, dan

menolak kebenaran yang telah didakwahkan Rasulullah saw, yaitu dengan

kesengsaraan dan kehinaan di dunia dan adzab yang menghinakan di

akhirat’.10

Al-Khozin dalam lubāb al-ta’wil fī ma’ānī al-tanzīl, mendefinisikan

basyīr sebagai orang yang memberi berita gembira kepada Auliyā’ Allah

(para kekasih Allah) dan orang-orang yang taat kepada-Nya, dengan

pahala yang begitu besar. Kemudian mengartikan nadzīr sebagai ‘orang

yang memberi peringatan dan memberi rasa takut bagi orang-orang yang

menjadi musuh Allah dan juga orang-orang yang mendurhakai-Nya

dengan siksa yang amat menyakitkan. 11

Muhamammad Rasyid Ridho dalam tafsirnya al-Manār menafsirkan

kata basyīr sebagai orang yang membawa berita gembira bagi orang-orang

yang mengikuti kebenaran yaitu dengan dua kebahagian. Kemudian

10 Muhmmad bin Jarir ath-thabari, Jamī’ al-Bayan ‘an al-Ta’wil al-Qur’ān, Daar al-Hijr
Lī al-Thaba’ah Wa Nasyr, 2001, jilid 2 hlm.480.

11 ’Alauddin ali bin Muhammad bin Ibrahim, Lubābu al-Takwil fī Ma’ani al-Tanzil (tafsir
al-Khozin), Daar al-Kutub al-Ilmiyah , Beirut, 1415 H, juz 1 hlm. 74.



43

menafsirkan kata nadzīr sebagai orang yang memberi peringatan bagi

orang-orang yang tidak mau menerima dan mengikuti kebenaran yaitu

dengan ketidak bahagiaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. 12

Melalui analisis kata tersebut dapatlah di terangkan bahwa basyīr

dan nadzīr pada hakikatnya adalah isim atau sebutan bagi orang yang

bertugas sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Hal demikian

tiada lain adalah Rasulullah SAW sendiri meskipun dalam analisis

penafsiran kata tersebut juga ditafsirkan kepada hal lain.

B. Penafsiran Ibnu Katsir, al-Maraghi dan Sayyid Qutb Terhadap

Lafazh Basyīr dan Nadzīr

Ahli tafsir memiliki peranan yang signifikan dalam pemaknaan

kata serta penjelasannya didalam al-Qur’ān sehingga ketika suatu ayat di

pahami melalui tafsir dapat dimengerti dengan jelas tunjukkan ayat

tersebut. Lafazh kata basyīr dan nadzīr didalam al-Qur’ān yang disebutkan

secara beriringan berjumlah tujuh ayat yang terdapat dalam beberapa surat

yang berbeda.

1. Surat al-Baqarah ayat : 119

)١١٩(إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشیًرا َونَِذیًرا َوَال تُْسأَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحیِم 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan
kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan jawab)
tentang penghuni-penghuni neraka”.

12 Muhammad Rasyid bin Ali Ridho, Tafsir al-Manār, al-Haiat al-Mishriyah al-‘Ammah
lii al-Kitab, Kairo,1990, juz 1 hlm. 364.
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Menurut Ibnu katsir, lafazhh basyīr dalam ayat ini mempunyai arti

pemberi kabar gembira yang mana kabar gembira tersebut yaitu berupa

surga, kemudian beliau mengartikan lafazh nadzīr adalah pemberi

peringatan yaitu berupa Neraka. Hal ini sesuai yang beliau kutip riwayat

dari Ibnu Abi Hatim, beliau  meriwayatkan  dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi

SAW, beliau bersabda: “ Telah diturunkan kepadaku, “Sesungguhnya

Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan”, Beliau bersabda: “

(Yaitu) kabar gembira berupa Surga dan peringatan dari api Neraka”. 13

Dan firman Allah : (وال تسئل عن اصحب الجحیم) mayoritas Ulama

membaca ayat tersebut dengan mendhomahkan ta’(ت) yang berkedudukan

sebagai khabar yang berarti: “ kami tidak akan bertanya kepadamu

mengenai kekufuran orang-orang yang kafir kepadamu.” Hal ini sejalan

dengan firman Allah: “ Dan  jika Kami perlihatkan kepadamu sebahagian

(siksa) yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami wafatkan kamu

(hal itu tidak penting bagimu) karena Sesungguhnya tugasmu hanya

menyampaikan saja, sedang Kami-lah yang menghisab amalan

mereka.”(Q.S. Ar-Ra’d :40).14

Kemudian menurut al-Maraghi dalam ayat tersebut menafsirkan

bahwa  Allah mengutus Rasulullah SAW dengan perkara yang tetap, tegas

13 Al Imam Fida’ Ismail Ibnu Katsir al-Dimasqy, Tafsir Al-Qur’ān al-Azhīm, terjemahan,
Pustaka Imam Asy-Syafi’i , Bogor,2006,  juz 1 hlm. 240.

14 Ibid.
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dan takkan menyesatkan umat manusia. 15 Sebagai pemberi berita gembira

(basyīr) kepada orang yang taat, dan memberi peringatan (nadzīr) kepada

pelaku maksiat, bukan untuk memaksa hingga orang beriman. Kewajiban

Rasulullah hanyalah menyampaikan kabar gembira dan pemberi

peringatan tersebut tanpa menyembunyikan atau diperuntukkan pada

kepentingan pribadi. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT :

Engkau wahai Muhammad, jangan ikut campur jika mereka tetap

berdiri di atas keingkaran dan kekufuran. Allah memberi peringatan

kepada Nabi Muhammad saw: “maka janganlah dirimu binasa kerana

kesedihan terhadap mereka (Q.S. Fathir: 8).16

Masalah hidayah hanya hak perogratif Allah, apapun hasil dakwah

dan seruan rasulullah kepada ummatnya cukuplah Allah sebagai

penyempurna selanjutnya. Al-Maraghi melanjutkan pemaknaan ayat

tersebut dengan mengungkapkan “ Mereka yang ingkar terhadapmu,

sedikitpun tidak bisa membuatmu cedera. Bahkan mereka akan digiring

masuk kedalam neraka Jahim karena ingkarnya mereka. Kamu diutus

bukan untuk berperan sebagai pemaksa, atau orang yang menindas pihak

lain. Sebab, jika masih tetap tidak beriman, berarti kamu belum

melaksanakan tugas secara baik. Tetapi kamu diutus sebagai pembawa

Risalah dan petunjuk melalui dakwah dan teladan yang baik.17

15 Ahmad Mustafa Al-Maraghi , Tafsir al-Maraghi, terjemahan, Toha Putra, Semarang,
cet. kedua 1993 , juz 1,  hlm. 372.

16 Ibid., hlm. 373.
17 Ibid.



46

Menurut Sayyid Quthb, Firman Allah SWT: “Sesungguhnya kami

telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran,” merupakan kalimat

yang mengandung pemantapan terhadap sesuatu untuk menghilangkan

kesamaran yang dilakukan oleh orang-orang yang suka menyesatkan orang

lain, usaha-usaha para penipu, dan orang-orang yang suka mengacau balau.

Pada dasarnya, itu merupakan bel yang berdentang untuk memberikan

kepastian dan keyakinan. “ (basyīr) sebagai pembawa gembira dan (nadzīr)

pemberi peringatan.” Tugas Rasulullah adalah menyampaikan dan

melaksanakan,` memberikan berita gembira kepada orang-orang yang taat

dan memberi peringatan bagi orang-orang yang melanggar. Dengan

demikian, selesailah tugas Rasul. “Dan, Kamu tidak akan diminta

(pertanggung jawaban) tentang penghuni-penghuni neraka” yang masuk

neraka karena kemaksiatannya dan mengikuti hawa nafsunya.18

2. Al-Maidah ayat : 19

ُسِل أَْن تَقُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن یَا أَْھَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا یُبَیُِّن لَكُ  ْم َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُّ

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیٌر  )١٩(بَِشیٍر َوَال نَِذیٍر فَقَْد َجاَءُكْم بَِشیٌر َونَِذیٌر َوهللاَّ

Artinya: “Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul
Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus
(pengiriman) Rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan: " tidak ada
datang kepada Kami baik seorang pembawa berita gembira
maupun seorang pemberi peringatan". Sesungguhnya telah datang
kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Menurut Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut ditujukan kepada Ahlul

kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Allah telah

18 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilāl al-Qur’ān ,terjemahan, As’ad Yasin dkk. , Gema Insani,
Jakarta, 2005, hlm. 195-196.
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mengutus Rasul-Nya, Muhammad SAW kepada mereka. Penutup para

Nabi, yang tidak ada seorang Nabi atau Rasul pun setelahnya, bahkan

beliau adalah penutup bagi seluruh Nabi, Oleh karena itu Allah berfirman:

“ketika terputus (pengutusan) Rasul-rasul.” Yaitu setelah beberapa lama

jangka waktu antara pengutusan beliau dan pengutusan Isa bin Maryam.

Allah SWT mengutus Muhammad SAW pada masa terputusnya

pengutusan Rasul, terjadinya kebuntuan jalan, berubahnya agama, dan

banyaknya orang yang menyembah berhala, menyembah api, dan

menyembah salib.19

Kehadiran Nabi Muhammad merupakan kenikmatan yang paling

sempurna. Kebutuhan akan kehadiran beliau merupakan kebutuhan umum.

Karena kerusakan telah meluas ke seluruh belahan dunia. Kesewenang-

wenangan  dan kebodohanpun  telah tampak jelas pada hampir semua

orang, kecuali sebagian kecil saja seperti pendeta Yahudi dan para ahli

ibadah Nasrani. Maka Allah pun memberikan petunjuk kepada umat

manusia. Dengan kehadiran  Nabi Muhammad SAW.20

Karena itu, Allah SWT berfirman: “ Agar kamu tidak mengatakan,

tidak datang kepada kami  baik seorang pembawa berita gembira maupun

seorang pemberi peringatan”. Maksudnya agar kalian tidak berhujjah dan

berkata: “ Hai orang-orang yang mengubah dan mengganti agama mereka,

tidak seorang Rasul pun yang datang kepada kami yang menyampaikan

berita gembira dengan kebaikan dan memperingatkan dari keburukan.

19 Al Imam Fida’ Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasqy, op.cit., juz 5, hlm. 58
20 Ibid.
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Maka sungguh telah datang kepada kalian (basyīr) seorang penyampai

berita gembira dan (nadzīr) pemberi peringatan yaitu Muhammad. Saw .

dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.21

Kemudian menurut al- Maraghi bahwa  Rasul yang dimaksud dalam

ayat ini  tak lain adalah Muhammad bin Abdullah, seorang nabi yang

ummiy (tidak bisa membaca dan menulis). Ia diutus pada waktu yang

kosong dari Rasul-Rasul, yakni pada saat terputusnya Rasul-Rasul dan

penurunan wahyu yang cukup lama, menerangkan kepadamu segala

keperluanmu tentang urusan agama dan dan duniamu, yakni tentang

kepercayaan-keparcayaan yang telah dirusak oleh kecenderungan berhala,

dan tentang ahlak dan kesopanan yang benar, yang telah disebabkan oleh

keterlaluanmu dalam urusan material maupun spiritual, dan tentang cara-

cara ibadah dan hukum-hukum yang mengatur dengan baik segala urusan

individu maupun masyarakat. Termasuk yang dibawa oleh Rasul itu ialah

keterangannya kepadamu tentang apa yang kamu sembunyikan selama ini

dari al-Kitab, sebagai hujjah yang membuktikan kebenarannya kepadamu,

yang andaikan dia bukan seorang Rasul dari sisi Allah, maka tak mungkin

ia mengetahui sedikit pun apa yang dia bawa.

Memang  diutusnya Nabi Muhammad saw adalah pada saat telah

tersebar luasnya perubahan dan penyelewengan yang terjadi dalam

syari’at-syari’at  sebelumnya, dikarenakan sudah sangat lamanya waktu

berlalu. Sesungguhnya telah kami utus kepadamu Muhammad itu, supaya

21 Ibid.
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kamu tidak lagi mengatakan, “ Tidak datang kepada kami seorang pun

pembawa kabar gembira yang mengabarkan kepada kami tentang

kebahagiaan kelak bagi orang yang beriman, dan memperingatkan kami

tentang nasib buruk yang bakal diterima kelak bagi kaum perusak yang

sesat. Sesunguhnya, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan

pemberi peringatan, yang menerangkan kepadamu tentang keselamatan,

kelulusan dan kebahagiaan abadi, dan bahwa semua itu dalah tergantung

pada iman dan amal saleh, dan bahwa semua itu adalah tergantung pada

iman dan amal shaleh dan bahwa Allah tidak berpilih kasih terhadap

seorang pun. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, yang diantara bukti-

bukti kekuasaan-Nya ialah ketika Dia memberi pertolongan kepada Nabi-

Nya dan meninggikan kalimat-Nya di dunia.22

Tidak berbeda jauh dengan kedua Mufassir di atas, Sayyid Quthb

berpendapat bahwa ayat ini sebagai pematahan bagi semua Ahlul kitab

agar tidak bisa berargumentasi bahwa Rasul yang ummi ini tidak diutus

kepada mereka, mereka tidak dapat berargumentasi bahwa mereka tidak

diingatkan, tidak diberi kabar gembira, dan tidak diberi peringatan dalam

waktu yang panjang. Karena telah datang kepada mereka, sekarang,

seorang pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian

mereka diingatkan bahwa tidak ada sesuatupun yang tidak mampu

dilakukan oleh Allah. Dia tidak lemah untuk mengutus seorang Rasul dari

22Ahmad Mustafa Al-Maraghi , tafsir Al-Maraghi, terjemahan, Toha Putra, Semarang,
cet. kedua 1993 , jilid 4,  hlm:159- 160.
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kalangan ummi (tidak terpelajar). Dia juga tidak lemah untuk menyiksa

kaum ahli kitab karena perbuatan-perbuatan mereka.23

3. Al-A’raf ayat : 188

ُ َولَْو ُكْنُت أَْعلَُم اْلَغْیَب َالْستَْكثَْرُت مِ  ا إِالَّ َما َشاَء هللاَّ َن قُْل َال أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفًعا َوَال َضّرً

وُء إِْن أَنَا إِالَّ نَِذیٌر َوبَِشیٌر لِقَْوٍم یُْؤِمنُوَن اْلَخْیِر َومَ  )١٨٨(ا َمسَّنَِي السُّ

Artinya: “Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak
(pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. dan
Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat
kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa
kemudharatan. aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan
pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".

Menurut Penafsiran Ibnu Katsir bahwa dalam ayat ini Allah Ta’ala

memerintahkan Rasulullah SAW agar menyerahkan segala urusan kepada-

Nya. Selain itu Rasulullah juga diperintahkan agar mengatakan bahwa

beliau tidak mengetahui  hal ghaib yang akan datang dan tidak mengetahui

hal itu sedikitpun, kecuali apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya.

Sekiranya Rasulullah saw  mengetahui hal-hal yang ghaib, tentulah beliau

akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya yakni harta benda.

Selanjutnya Nabi memberi tahukan bahwa beliau adalah seorang pemberi

peringatan dan juga berita gembira. Yaitu peringatan terhadap  adzab dan

pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman berupa Surga.24

Menurut al-Maraghi bahwa dalam  ayat ini Allah SWT menyuruh

kepda Rasulullah supaya menerangkan kepada orang banyak, bahwa

seorang Rasul tidak mengetahui perkara yang ghaib selain  yang di

23 Sayyid Quthb, op.cit., juz 6  hlm. 307
24 Al Imam Fida’ Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasqy, op.cit. juz 9 hlm. 504
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beritahukan Allah kepadanya melalui wahyu-Nya. Sehingga Rasul tidak

mempunyai kemampuan untuk menguasai manfaat dan madharat, selain

harus menempuh sebab-sebab dan sunnah Allah pada makhluk-Nya, dan

karena itulah Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan:

“Sesungguhnya tidak ada keistimewaan padaku atas semua manusia yang

lain,selain kewajiban untuk menyampaikan peringatan dan kabar

gembira” dari Allah ‘Azza wa Jalla yang masing-masing dari  keduanya

ditujukan kepada seluruh umat yang hidup di masa dakwah ini.25

Sedangkan Sayyid Quthb berpendapat bahwa dengan turunnya ayat

ini  Rasulullah SAW diperintahkan  oleh Allah SWT untuk menyatakan

kepada masyarakat bahwa di depan urusan gaib, beliau hanyalah seorang

manusia biasa sebagaimana orang lain. Beliau tidak mempunyai kekuasaan

untuk mendatangkan kemanfaatan, dan kemudharatan kepada diri beliau

sendiri. Beliau tidak mengetahui hasil-hasil yang akan dicapai sebelum

usai perjalanan.26

Rasulullah tidak lain hanyalah sebagai pemberi peringatan dan

pemberi kabar gembira kepada manusia . Akan tetapi, orang yang

berimanlah yang memanfaatkan peringatan dan berita gembira yang beliau

sampaikan itu. Karena merekalah yang mengerti hakikat ajaran yang

beliau bawa. Kalimat ini tidak memberikan petunjuk yang dikandungnya

25 Imam Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, terjemahan. Anwar Rosyidi dkk , Toha Putra,
cet. Kedua 1992, juz :7, hlm. 255-258.

26 Sayyid Quthb, op.cit., juz 9, hlm. 105
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kecuali kepada hati yang terbuka dan akal yang mau menyambut dan

menerimanya.27

4. Huud ayat:2

َ إِنَّنِي لَُكْم ِمْنھُ نَِذیٌر َوبَِشیٌر  ) ٢(أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ هللاَّ

Artinya:“Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku

(Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa khabar

gembira kepadamu daripada-Nya”.

Menurut pendapat Ibnu Katsir bahwa Ayat ini masih berkaitan erat

dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa al-Qur’ān adalah Kitab

yang tersusun rapi dengan disertai makna yang sangat rinci. Dengan

demikian, ia memiliki kerangka dan makna yang sempurna. Diturunkan

dari sisi Allah yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui untuk

menyampaikan perintah agar umat manusia hanya beribadah kepada Allah

semata. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan

kepada kalian akan adzab jika kalian mendurhakainya, sekaligus sebagai

penyampai  kabar gembira akan pahala jika kalian mentaatinya. 28

Sedangkan menurut  al-Maraghi bahwa al-Qur’ān yang tersusun rapi

dan rinci ini, diturunkan agar kamu beribadah kepada Allah semata, tanpa

mempersekutukan dengan sesuatu. Pengertian ini seperti firman Allah

Ta’ala: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat

untuk menyerukan , “Sembahlah Allah saja dan jauhilah Thaghut

itu”.(Q.S. An-Nahl:36). Katakanlah kepada manusia, “Sesungguhnya aku

27 Ibid.
28 Al Imam Fida’ Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasqy, op.cit, juz 11, hlm. 319.
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ini seseorang pemberi peringatan dari sisi Allah yang memperingatkan

kepada kamu sekalian akan siksa-Nya, dan memberi kabar gembira kepada

kamu sekalian akan pahala-Nya atas ketaatanmu kepada Allah dan

keikhlasan kepada-Nya.”29

Tidak  jauh berbeda dengan dengan kedua pendapat di atas, menurut

Sayyid Quthb bahwa al-Qur’ān yang ayat-ayat-Nya tersusun dengan rapi

bangunanya kukuh, petunjuknya halus, setiap kata dan ungkapannya punya

maksud, dijelaskn secara terperinci, dipilah-pilah sesuai dengan tujuannya.

Dibagi-bagi sesuai dengan temanya dan masing-masing mempunyai arah

sesuai kadar keperluannya. Yang datang dari Allah sebagaimana

diturunkan kepada Rasulullah tak ada perubahan dan tak ada pergantian.

Di dalamnya disebutkan induk dan pokok-pokok akidah “agar kamu

tidak mnyembah selain Allah”. “Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah

pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu dari-Nya.”

Inilah Risālah (kerasulan) dengan tugas memberi peringatan dan memberi

kabar gembira (bagi orang-orang yang patuh).30 Memberi kabar gembira

bagi orang-orang yang bertobat dan memberikan ancaman kepada orang-

orang yang berpaling, ini merupakan pilar risalah dan pilar tabligh.

Keduanya itu merupakan unsur targhīb dan tarhīb yang  telah oleh

diketahui Allah bahwa keduanya merupakan motivator  yang kuat dan

mendalam.31

29 Imam Al-Maraghi, op.cit.,  juz 11, hlm. 324.
30 Sayyid Quthb, op.cit., juz 12, hlm. 286.
31 Ibid., hlm.289.
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5. Saba’ ayat : 28

) ٢٨(النَّاِس َال یَْعلَُموَن َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّةً لِلنَّاِس بَِشیًرا َونَِذیًرا َولَِكنَّ أَْكثََر 

Artinya:“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat
manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan
sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada
mengetahui”.

Menurut Ibnu katsir : “Dan Kami tidak mengutusmu, melainkan

kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar gembira dan

pemberi peringatan,” yaitu kepada seluruh makhluk yang mukallaf,

seperti firman Allah Tabaaraka wa Ta’ala,“ Katakanlah: ‘Hai manusia,

sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua”, (Q.S. Al-

a’raaf). “Sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi

peringatan ”yaitu engkau memberi kabar gembira   bagi orang yang

menaatimu dengan Surga dan memberikan ancaman bagi orang yang

bermaksiat kepadamu dengan Neraka. “ Tetapi  kebanyakan manusia tiada

mengetahui.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ‘Ikrimah, ia berkata, Aku

mendengar Ibnu ‘Abbas ra berkata: “Sesunguhnya Allah Ta’ala

memberikan keutamaan kepada Muhammad SAW di atas penghuni langit

dan para Nabi.” Mereka bertanya: “Hai Ibnu ‘Abbas dengan apa beliau

diberikan keutamaan di atas para Nabi?” Beliau menjawab:

“Sesunggunhnya Allah Ta’ala berfirman: “Kami tidak mengutus seorang

Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi

penjelasan dengan terang kepada mereka’’(Q.S.Ibrahim:4). Dan Allah
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berfirman pula kepada Nabi: “Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan

kepada umat manusia seluruhnya.”(Q.S.Saba’:28).32

Kemudian menurut al-Maraghi bahwa Allah SWT tidak mengutus

Rasullullah kepada kaummu saja. Akan tetapi Kami mengutus kamu

kepada seluruh makhluk, bangsa Arab maupun bukan bangsa Arab, bangsa

kulit hitam maupun yang berkulit merah, sebagai pembawa kabar gembira

bagi orang yang taat kepada-Ku dengan adanya pahala yang besar dan

sebagai pemberi peringatan bagi orang yang bermaksiat kepada-Ku dengan

adanya azab yang pedih. Ayat ini semakna dengan Firman Allah Ta’ala: “

Katakanlah, Hai manusia, sesungguhnya  aku adalah utusan Allah

kepadamu semua”. (Q.S. Al-A’raf :158). Akan tetapi kebanyakan Manusia

tidak mengetahui hal itu, sehingga karena kebodohan mereka, maka tetap

meneruskan kesesatan dan penyelewengan.33

Sedangkan Sayyid Quthb berpendapat bahwa ayat ini berbicara

tentang sikap orang-orang kafir terhadap apa yang dibawa Rasulullah.

Mereka menganggap harta serta anak-anak yang ada di genggaman mereka

adalah bukti atas terpilihnya mereka dan kemuliaan mereka. Sehingga bisa

menyelamatkan mereka dari adzab di dunia dan Akhirat. Mereka meminta

kepada Rasul untuk dipercepatkannya janji tentang adanya adzab Allah.

Kemudian datanglah penjelasan “ Kami tidak mengutus kamu, melainkan

kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan

pemberi peringatan”. Inilah batas–batas risalah umum bagi manusia

32 Al Imam Fida’ Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasqy, op.cit, juz 22, hlm.573.
33 Imam Al-Maraghi,op.cit.,  juz 22, hlm. 137-138
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seluruhnya. Pemberi berita gembira dan peringatan. Pada batas inilah

risalah itu berhenti. Sedangkan pembuktian berita gembiran dan peringatan

itu adalah urusan Allah.34

“Tetapi, kebanyakan manusia tiada mengetahui”, pertanyaan

mereka menyiratkan kebodohan mereka tentang batas-batas risalah. al-

Qur’ān menekankan agama tauhid. Muhammad saw, tak lain adalah

seorang Rasul yang mempunyai tugas tertentu, dan beliaupun

menjalankannya, yaitu sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi

peringatan. 35

6. Fathir ayat : 24

ٍة إِالَّ َخَال فِیھَا نَِذیٌر إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشیًرا وَ  )٢٤(نَِذیًرا َوإِْن ِمْن أُمَّ

Artinya:“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa
kebenaransebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
peringatan. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada
padanya seorang pemberi peringatan.”

Menurut Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut memberikan pengertian

sesungguhnya Rasulullah adalah pembawa berita gembira bagi orang

yang beriman dan pemberi peringatan bagi orang-orang kafir. Tidak ada

satu umatpun yang telah berlalu di antara manusia melainkan Allah Ta’ala

telah mengutus kepada mereka para Rasul pemberi peringatan serta

menolak berbagai alasan dari mereka sebagaimana firman Allah Ta’ala:

34 Sayyid Quthb, op.cit., juz 22, hlm. 182.
35 Ibid., hlm. 183.
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“Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi

tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.” (Q.S. Ar-Ra’d:7).36

Menurut al-Marghi, sesungguhnya Kami (Allah) mengutus kamu,

hai Rasul dengan membawa iman kepada-Ku, semata-mata dan membawa

syari’at-syari’at yang Aku (Allah SWT) fardhukan atas hamba-hamba-Ku,

sebagai pemberi kabar gembira tentang adanya Surga bagi orang-orang

yang membenarkanmu dan menerima darimu apa yang kamu bawa dari

sisi-Ku, dan sebagai pemberi peringatan tentang adanya hukuman bagi

orang yang mendustakan kamu dan menolak apa yang telah diwahyukan

kepadamu. Tidak ada satu umat pun yang telah lalu dari Bani Adam

kecuali Allah telah mengutus kepada mereka pemberi peringatan dan

menghilangkan dari mereka alasan-alasan yang membuat ragu,

Sebagaimana Firman-Nya: “ Supaya manusia tidak mempunyai alasan

membantah lagi terhadap Allah setelah diutus-Nya para Rasul.” ( An-

Nisa: 165) 37

Sedikit berbeda dengan kedua mufassir di atas, tentang ayat ini

Sayyid Quthb berpendapat bahwa perbedaan adalah sesuatu yang

mendasar dalam tabiat alam semesta dan tabiat jiwa. Perbedaan sifat

manusia dan perbedaan cara mereka menerima dakwah kepada Allah. Di

belakang itu semua terdapat takdir Allah dan hikmahnya. Juga kekuasaan-

Nya untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Dengan demikian, Allah

telah mengutus Nabi Muhammad saw dengan membawa kebenaran dan

36 Al Imam Fida’ Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasqy, op.cit. juzz 22 hlm: 607-608
37 Imam Al-Maraghi, op.cit., juz 22, hlm. 214
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menjadi pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Firman Allah:

“Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang

pemberi peringatan” Keadaan beliau adalah seperti Rasul-rasul yang lain

yang banyak jumlahnya.  Karena setiap umat pasti dikirimkan Rasul

kepada mereka. 38

7. Fushilat ayat: 4

) ٤(بَِشیًرا َونَِذیًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرھُْم فَھُْم َال یَْسَمُعوَن 

Artinya:“Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan,

tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan”.

Ibnu Katsir memberikan pendapat terhadap ayat ini, bahwa al-

Qur’ān yang mengandung mukjizat dari segi lafazh dan maknanya itu

terkadang menggembirakan orang-orang beriman dan terkadang

memperingatkan orang-orang kafir. “Tetapi kebanyakan mereka berpaling

(daripada-nya); maka mereka tiadak mau mendengarkan,” akan tetapi

kebanyakan kaum Quraisy tidak memahaminya sedikit pun padahal al-

Qur’ān ini terang dan jelas.39

Kemudian menurut al-Maraghi , bahwa Kami (Allah SWT) turunkan

al-Qur’ān sebagai pemberi kabar gembira bagi para penolongnya, bahwa

mereka akan mendapat surga dan kenikmatan yang kekal, jika mereka

senantiasa mengamalkan isinya yang berupa perintah-perintah dan

larangan-larangan. Juga sebagai peringatan terhadap musuh-musuh-Nya,

38 Sayyid Quthb, op.cit., juz 22, hlm. 245
39 Al Imam Fida’ Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasqy, op.cit. juz 24, hlm.193.
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bahwa mereka akan mendapat adzab yang pedih apabila mereka terus-

terusan mendustakan dan membantah al-Qur’ān dengan cara yang

bathil dan meninggalkan perintah-perintah-Nya, bahkan melakukan

larangan-larangan Allah SWT.40

Kemudian Allah menerangkan hal ikhwal orang-orang musyrik

ketika al-Qur’ān diturunkan kepada mereka. Kebanyakan orang-orang

musyrik bersikap sombong dari mendengarkan al-Qur’ān , tidak

menerimanya dan tidak mematuhi isi yang berupa perintah-perintah dan

larangan-larangan, karena berpaling dari kebenaran. Kemudian, orang-

orang musyrik itu menyatakan kebencian mereka kepada al-Qur’ān, serta

menjauhkan mereka daripadanya. 41

Sedangkan Sayyid Quthb berpendapat, bahwa al-Qur’ān tampil

menjalankan fungsinya, yang membawa berita gembira bagi kaum

mukminin yang beramal dan memperingatkan para pendusta yang berbuat

buruk; menerangkan sarana untuk meraih berita gembira dan peringatan

dengan ushlub bahasa Arab yang jelas bagi kaum yang bertutur dengan

bahasa Arab. Meskipun begitu, mayoritas mereka tidak menerima dan

meresponnya. Kadang-kadang mereka berpaling sehingga tidak pernah

mendengarkannya. Mereka menjaga hatinya agar tidak terpengaruh oleh

al-Qur’ān yang dasyat.42

40 Imam Al-Maraghi, op.cit., juz 24, hlm. 195.
41 Ibid.
42 Sayyid Quthb, op.cit., juz 24, hlm. 232.
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Mereka menganjurkan khalayak untuk tidak menyimaknya. Mereka

berkata: “Janganlah kamu mendengar dan sungguh-sungguh akan al-

Qur’ān ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat

mengalahkan (mereka).” (Fushshilat ayat: 26). Terkadang mereka

mendengarkan dan terkadang tidak, sebab mereka menentang pengaruh al-

Qur’ān ini terhadap jiwanya. Maka seolah-olah mereka tuli dan tidak

mendengar.43

43 Ibid.


