
52

BAB III

MAKNA MAKSIAT DAN

PADANANNYA DALAM AL-QURAN

A. Penafsiran Kata Maksiat Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan

Buya Hamka

1. Surah Al-Mujaadilah [58] ayat 8





















Artinya: “Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang
Mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali
(mengerjakan) larangan itu dan mereka Mengadakan
pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan
durhaka kepada rasul. dan apabila mereka datang kepadamu,
mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam
yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. dan
mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: "Mengapa
Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan
itu?" cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka
masuki. dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali” .1

Penafsiran ayat diatas menurut Al-Maraghi adalah berawal dari

orang-orang yahudi yang apabila ada seorang sahabat Nabi SAW. yang

lewat, mereka duduk berbisik-bisik diantara sesama mereka, sehingga

1 Al-Qur'an dan Terjemahan al-Juma'natul 'Ali, (Bandung. CV J-ART, 2005), hal. 543.
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orang mukmin mengira bahwa mereka berbisik untuk berbuat tidak baik

terhadapnya. Sehingga orang mukmin yang melihatnya merasa takut

kepada mereka. Dan Nabi saw. sudah melarang mereka, tetapi mereka

tetap tidak mau berhenti dan melakukannya kembali. Mereka juga

membicarakan di antara sesama mereka apa yang berupa dosa dan

membawa bencana kepada mereka sendiri, dan apa yang berupa

pelanggaran terhadap orang-orang mukmin serta saling berpesan untuk

menyalahi rasul saw.2

Menurut tafsir al-Azhar ayat ini termasuk surat madinah. Di sana

terdapat orang-orang yang bersifat munafik. Mereka telah diperingatkan

dan telah dilarang untuk sembunyi-sembunyi, namun mereka dengan

diam-diam telah melanggar larangan ini kembali karena kemunafikannya.

Mencari berbagai jalan bagaimana supaya kewibawan Rasul itu dapat

dirusakkan. Dalam dosa itu termasuklah memfitnah, mengada-ada dan

melepaskan sakit hati.3

Tuhan telah mengajarkan bagaimana cara hormat menghormati

diantara sesama manusia dan bagaimana mengucapkan selamat atau salam

kepada seseorang yang patut kita hormati. Dan janganlah kalian saling

berbisik bila ada seseorang lewat dihadapannya apalagi merencanakan

sesuatu yang tidak baik.

2 Al-Maraghi, Terjemah Tafsir al-Maraghi, (Semarang: Cv Toha Putra, 1993), hal. 18-
19.

3 Hamka, Tafsir Al-AZhar, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), Jilid 9, hal.
6157.
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Diujung ayat ini juga mengatakan balasan bagi orang yang

mencoba berbuat dosa kepada sesama manusia apalagi kepada Rasul Allah

maka sudah sepatutnya mereka mendapat tempat istirahat, namun yang

menyambut mereka bukan tempat istirahat yang indah melainkan tempat

menerima siksaan.4

2. Al-Qur’an surah Al-mujaadilah [58] ayat 9













Artinya:”Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan
pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang
membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul.
dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. dan
bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan
dikembalikan.”

Tafsir ayat diatas menurut al-Maraghi adalah jika kamu berbisik-

bisik dan berbicara rahasia dalam tempat pertemuan dan tempat

pribadimu, janganlah kamu melakukan seperti yang dilakukan oleh ahli

kitab yang kafir dan oleh orang-orang munafik yang sesat dan berbisiklah

dengan yang baik. Maka ayat ini yang diturunkan oleh Allah dan melarang

orang mukmin  berbisik  yang membawa kebencian dan permusuhan. Dan

sesungguhnya itu berasl dari godaan setan.5

4 Ibid., hal. 6158.
5 Ibid., hal. 19-20.
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Menurut Tafsir al-Azhar masih berhubungan dengan ayat delapan.

Dan ayat Sembilan ini menjelaskan bahwa seruan Allah disampaikan

kepada sekalian hamba-Nya yang telah mengakui percaya kepada tuhan.

Mereka juga hendak diperingatkan, bagaimana  jika mereka dihadapkan

sesuatu hal lain yang merasa perlu musyawarah rahasia dalam bilangan

terbatas. Dan Allah menyuruh mereka janganlah meniru cara yang buruk

dari pada orang-orang kafir dan munafiq itu. Karena kalau orang beriman

berbicara terbatas secara rahasia, soal yang muslihat untuk hubungan

dengan Allah tidaklah mengapa dirahasiakan sementara sebelum matang

direncanakan. Berbuat kebaikan ialah merapatkan hubungan dengan Allah.

Memang sudah sepantasnya orang yang beriman bersikap demikian.

Karena jalan itulah satu-satunya yang wajar ditempuh oleh orang-orang

yang beriman. Dan dihadapan Allah itulah setiap orang akan

mempertanggung jawabkan segala amal dan perbuatannya.6

3. Al-Fisq dalam al-Qur’an surah Al-Hujurat [49] ayat 7

















Artinya:”dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah.

kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-
benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan

6 Ibid., hal 6159.
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kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu
indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada
kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-
orang yang mengikuti jalan yang lurus.”7

Menurut tafsir al-Maraghi adalah bahwasannya dikalangan kalian

ada rasulullah. Maka hormatilah dia dan agungkanlah, dan bersikaplah

sopan terhadapnya dan patuhilah perintahnya. Karena ia lebih tahu tentang

kemaslahatan-kemaslahatanmu dan lebih belas kasih terhadapmu dari pada

dirimu sendiri.8

Karena iman yang sempurna adalah pengakuan dengan lidah,

membenarkan dengan hati, melaksanakan dengan anggota badan. Jadi

membenci kekafiran adalah lawan dari mencintai iman. Dan memegang

iman sebagai sesuatu yang indah dalam hati, itulah yang disebut

membenarkan dengan hati. Sedang kefasikan yaitu kedustaan lawan dari

pengakuan iman dengan lidah. Sedang kedurhakaan adalah lawan dari

melaksanakan dengan anggota badan.9 Dan orang-orang yang sifat-sifat

mereka seperti itulah, termasuk orang-orang yang menepati kebenaran dan

menempuh jalan yang lurus.10

Menurut tafsir al-Azhar maksudnya ialah memperingatkan bahwa

kamu itu adalah sedang berkumpul dengan Rasul Allah, dengan pesuruh

atau utusan Tuhan. Sebab itu tidaklah layak kamu samakan Rasul Allah

dengan orang lain. Sedangkan kepada sesama kamu sendiri tidaklah boleh

kamu berdusta, apalagi dengan utusan Allah. Karena kepada Allah

7 Lihat Qur’an surat al-Hujurat ayat 7
8 Al-Maraghi, Ibid., hal. 212
9 Ibid., hal. 213.
10 Ibid., hal. 214.
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tidaklah boleh kamu bermain-main, membuat berita bohong. Sebab

akhirnya rahasiamu akan terbuka juga dan kamu akan rendah hina di

hadapan beliau. Ini pun akan membuka topeng orang-orang pembohong,

pembuat laporan palsu, sebab disamping mereka pasti terdapat pula orang

yang lebih mencintai iman dan mencintai kejujuran, mengatakan yang

sebenarnya, berfikir lebih dahulu dengan seksama barulah mereka

bertindak. Mereka lebih mencintai iman dari pada berita bohong.11

Maka orang-orang yang dihiaskan Allah iman dalam hatinya itu

lebih suka jika berita yang mereka sampaikan kepada rasulullah itu adalah

khabar yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan dihiaskan

Allah dalam hati mereka yang baik itu iman dan ditimbulkan pada hati

mereka kebencian kepada sifat-sifat buruk yang dapat mengacaukan

masyarakat, yaitu kufur dan fasik dn kedurhakaan kepada Allah.

Oleh sebab itu di ujung ayat dikatakan bahwa, “Mereka itulah

orang-orang yang menempuh jalan yang bijak.” Orang yang bijak, ialah

orang yang berkata sepatah difikirkan, berjalan selangkah menghadap

surut. Bukan orang yang “mulai tegak lurus berlari, mulai duduk terus

menghujur”. Apa saja pekerjaan yang akan mereka lakukan, semuaanya

dipertimbangkana mana yang besar manfaatnya dengan mudharatnya.

Kalau manfaatnya lebih besar dari mudharatanya, walaupun diri sendiri

akan menjadi kurban, asal membawa faedah bagi bersama, mereka tidak

ragu akan mengerjakannya.12

4. Al-Dzanb dalam al-Qur’an surah Al-‘Ankabuut [29] ayat 40

11 Al-Azhar, Ibid., hal. 193.
12 Ibid., hal. 194.
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Artinya: “Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan
dosanya, Maka di antara mereka ada yang Kami timpakan
kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang
ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka
ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara
mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali
tidak hendak Menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang
Menganiaya diri mereka sendiri.” 13

Menurut tafsir al-Maraghi ayat diatas membicarakan bahwa Allah

membinasakan umat-umat yang mendustakan para rasul dengan empat

macam azab yaitu :

1. Seperti kaum ‘Ad karena mereka berkata, “siapakah yang lebih kuat

dari pada kami ?” maka mereka diserang angin topan yang sangat

kencang, yang membawa batu-batu kerikil lalu melempari mereka

dengannya.

2. Seperti kaum Samud ketika mereka terpojokkan oleh hujjah tetapi

tidak beriman, malah terus-menerus tenggelam dalam kekufuran dan

mengancam Nabi Allah, Salih, beserta orang-orang yang beriman

bersamanya. Maka mereka diserang suara keras mengguntur yang

mematikan segala suara dan gerakan.

13 Lihat Qur’an surat al-Ankabut ayat 40.
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3. Seperti Qarun yang berbuat sewenang-wenang, durhaka kepada Allah,

berjalan dimuka bumi dengan penuh kesombongan dan bangga dengan

dirinya sendiri. Maka Allah membenamkannya dan rumahnya ke

dalam bumi.14

4. Juga seperti kaum Nuh yang ditenggelamkan dengan topan, dan

Fir’aun serta Haman beserta  bala tentaranya yang ditenggelamkan

pada pagi hari yang sama.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa siksaan ini merupakan

balasan aatas dosa-dosa ang telah mereka perbuat, bukan suatu kedzaliman

terhadap mereka. Dan tidaklah Allah membinasakan mereka tanpa dosa

yang mereka perbuat, karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip

kebijaksanaan, maka hal itu tidak akan pernah dilakukan oleh Tuhan Yang

Maha Bijaksana, akan tetapi telah telah menjadi Sunnah Allah Ta’ala

untuk membinasakan mereka karena dosa yang mereka perbuat, karena

kekafiran mereka terhadap Tuhan, keingkaran mereka terhadap nikmat-

Nya, berbolak-baliknya mereka dalam kesenangan, penyembahan terhadap

selain-Nya dan kedurhakaan mereka terhadap Tuhan yang telah

melimpahkan nikmat kepada mereka.15

Menurut al-Azhar “Maka tiap-tiapnya itu kami siksa mereka

karena dosanya.” Artinya, masing-masing akan menerima azab siksaan

tuhan menurut dosanya. Karena tuhan itu adil. Hanyalah orang berbuat

14 Al-Maraghi., Hal. 245.
15 Ibid., Hal. 246.
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baik yang diberi pahala berlipat ganda tidak seimbang dengan kebijakan

yang dia kerjakan. Adapun orang yang berbuat dosa, siksaannya tidaklah

lebih dari seukuran kedosaannya.

“dan diantara mereka ada yang kami siksa dengan suara pekikan

keras” yaitu kaum Tsamud, umat nabi shalih. Mereka mungkiri janji,

mereka sembelih unta Allah, dan telah mereka buat pula komplot hendak

membunuh Nabi Allah sendiri. Setelah mereka makan ramai2 daging unta

besar itu, mereka ditimpa penyakit hebat. Hari pertama muka kuning. Hari

kedua muka merah. Hari ketiga muka hitam. Diakhir hari ketega itu

kedengaran sorak atau pekik yang sangat keras, keras sekali! Saking

kerasnya pecah telinga mereka mendengarkan, mendesak darah ke kepala,

lalu ranap mati semua.16

“Dan diantara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi.”

Yaitu Qarun yang sombong dengan kekayaannya itu, sebagaimana telah

diwahyukan oleh Allah lebih panjang dalam surat ke 28 al-Qasas.

“Dan diantara mereka ada yang kami tenggelamkan.” Yaitu

Fir’aun dan Haman yang tenggelam dalam lautan Qulzum setelah

dilaluinya lautan yang dibelah yang disediakan Tuhan buat Musa dan

kaumnya, bukan buat mereka.

“Dan tidaklah Allah hendak menganiaya mereka.” Artinya bahwa

segala azab siksaan yang telah mereka terima itu bukanlah karena Allah

semata2 hendak menganiaya. Allah tidak ada kepentingan menganiaya.

16 Ibid., hal. 5431.



61

Hukum yang Allah jatuhkan adalah semata-mata keadilan.” Melainkan

adalah mereka terhadap diri mereka sendiri yang aniaya.(ujung ayat 40)

Dan semua siksaan itu yang mereka terima itu lebih dahulu sudah

diperingatkan oleh tuhan dengan perantaraan rasul-rasulnya. Jalan kepada

kejahatan itu selalu dilarang oleh tuhan. Kepada yang baik jua yang ia

suruhkan. Sebenarnya tuhan kasihan kepada hambanya. Tetapi kalau yang

bersalah tidak duhukum karena kasihan, apalah artinya kebajikan yang

diperbuat oleh hambanya yang taat.17

5. Al-‘Itsm dalam al-Qur’an surah Al-A’raf [7] ayat 33














Artinya:“Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang
keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan
perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang
benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan
sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang
tidak kamu ketahui."18

Menurut tafsir al-Maraghi katakanlah hai Rasul kepada orang-

orang musyrik, juga kepada orang-orang lain ang menganiaya diria sendiri

dan mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, sehingga mereka

menyangka bahwa Allah telah mengharamkan atas hamba-hamba-Nya

17 Ibid., hal. 5432.
18 Lihat Qur’an surat al-A’raf ayat 33.
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rizki yang baik-baik, yang telah Dia keluarkan bagi mereka, juga telah

mengharamkan atas mereka perhiasan. Katakanlah, Tuhanku tidak

mengharamkan dalam kitab-kitab-Nya melalui para Rasul, kecuali enam

perkara. Karena perkara-perkara ini berbahaya besar dan mengancam

terhadap diri sendiri dan seluruh bangsa, yakni:

1. Dan 2. Kekejian yang nyata dan yang tidak nyata. Keterangan tentang

kekejian dan penjelasannya telah disebutkan di dalam Surat al-An’am,

merupakan salah satu dari sepuluh wasiat yang telah disebutkan

disana.

3. Dosa. Yakni hal-hal yang menyebabkan dosa dan tercela. Adapun

atafkannya dosa ini dengan kata-kata sebelumnya, termasuk

mengatafkan kata-kata yang  umum kepada kata-kata yang khusus.19

4. Al-Bagyu. Yaitu dosa yang melampaui batas kebenarn dan pelanggaran

terhadap hak-hak pribadi atau orang banyak. Dan oleh karena itu hal

ini disertakan dengan kata Al-Udwan (permusuhan).

5. Syirik kepada Allah. Yaitu kekejian yang paling buruk. tidak ada

alasan yang membela kemusyirkan, atau tanda bukti yang

membenarkan dari wahyu. Alas an atau hujjah disini disebut Sulthan

(kekuasaan), karena hujjah memang dapat menguasai akal dan hati.20

6. Mengada-adakan sesuatu terhadap Allah tanpa ilmu. Termasuk pokok-

pokok perkara yang diharamkan para Rasul. Hal ini akan memudahkan

19 Ibid., hal. 244.
20 Ibid., hal. 245.
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timbulnya perubahan agama, dan merupakan sebab timbulnya bid’ah-

bid’ah dalam agama.21

Kesimpulannya, tidak sepatutnya seseorang mengharamkan

sesuatu yang bersifat agama terhadap hamba-hamba Allah, atau

mewajibkan atas mereka sesuatu kewajiban, kecuali dengan nas yang sarih

(tegas) dari Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa berani melanggar hal

itu, berarti dia telah mengangkat dirinya sebagai sekutu Allah.

Dan barang siapa yang mengikuti hal itu, maka berarti ia

menganggap orang itu sebagai Tuhannyya. Oleh sebab itu para fuqaha’

kalangan sahabat dan tabi’in tetap menjaga diri untuk tidak mengatakan

sesuatu mengenai agama berdasarkan pendapat.22

Menurut dalam tafsir Al-Azhar di dalam ayat ini Tuhan menyuruh

Rasul-Nya menyampaikan bahwa bukanlah berperhiasan atau makan

minum yang sederhana yang haram. Yang haram ialah melalaikan

perhiasan batin atau perhiasan roh. Apabila roh telah terjaga baik, jangan

berbuat dosa yang melanggar batas kesucian roh itu, maka janganlah

cemas jika badan yang lahir in diberi perhiasan. Yang pertama kali ialah

agar kamu jauhi berbuat yang jahat-jahat, yang di dalam ayat ini disebut

Fawaahisy, yang dapat diartikan juga dengan perbuatan yang keji dan

nista terutama sekali yang berhubungan dengan faraj.23

Kemudian itu diterangkan pula tentang Al-Itsmu. Yang artinya

Dosa. Kemudian disebut lagi Al-Baghyu Bi Ghairil Haq, yang artinya

21 Ibid., hal. 246.
22 Ibid., hal. 247.
23 Ibid., hal. 2357.
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aniaya-aniaya dengan tidak benar. As-Suddi menafsirkan Al-Itsmu ialah

berbuat sesuatu maksiat, dan Al-Baghyu ialah menyakiti orang lain dengan

tidak benar.24

Ujung ayat ini adalah peringatan keras kepada kita agar dalam hal

yang mengenai agama, kita jangan sekali-kali berani membicarakannya

kalau pengatahuan kita belum dapat menguasai persoalan itu. Dan sekali-

kali jangan lancang membantah, kalau bantahan kita hanya semata-mata

sangka-sangka. Oleh sebab itu, kalau telah mengenai hukum halal dan

haram, tidaklah boleh kita sembarangan saja, kalau tidak ada Nash

(keterangan yang jelas).25

6. As-Sayyi’ah dalam al-Qur’an surah Huud [11] ayat 114









Artinya: “dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan

petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah
peringatan bagi orang-orang yang ingat.” 26

Menurut tafsir Al-Maraghi Surat Huud menjelaskan bahwa

laksanakanlah shalat menurut cara yang lurus dengan senantiasa

mendirikannya pada kedua ujung siang setiap hari dan pada bagian dari

malam. Kemudian, Allah menerangkan pula faedah dari hal tersebut dan

hikmahnya.

24 Ibid., hal 2358.
25 Ibid., hal 2360.
26 Lihat Qur’an surat Huud ayat 114.
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Sesungguhnya, amal-amal baik itu menghapuskan pengaruh dari

amal buruk yang melekat dalam jiwa atau perusak amal-amal buruk

terhadpnya. Sedang yang dimaksud dengan Al-Hasanat mencakup seluruh

amal saleh, termasuk diantaranya meninggalkan keburukan. Dan yang

dimaksud dengan As-Sayyi’at ialah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa

besar itu tidak bias dihapuskan kecuali dengan jalan taubat.

Menurut tafsir Al-Azhar yang  dimaksud dengan dua tepi dari

siang ialah waktu pagi (shubuh) dan lepas tengah hari, atau petang.

Selepas tergelincir matahari dari pertengahan siang, itu namanya sudah

petang atau sore. Bahagian terdekat dari malam, yang kita salinkan kata

zulafan, yang waktu magrib (habis terbenam matahari) dan waktu Isya’.27

Lanjutan ayat menyatakan hikmah yang terkandung dengan

mengerjakan sembahyang lima waktu itu. Sabda Allah Swt selanjutnya

ialah “ sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan kejahatan-

kejahatan” . Artinya,  bahwasannya mengarjakan sembahyang lima waktu

dalam sehari semalam, artinya ialah membuat puncak-puncak dari

kebaikan. Maka kalau kita terlanjur berbuat dosa, dengan adanya shalat

lima waktu tadi pengaruh dosa-dosa tadi akan terhapus dan bersemangat

berbuat kebaikan yang lain. Sehingga lama-kelamaan dosa atau kesalahan

kita menjadi berkurang, karena kita berlatih terus-menerus berbuat baik.28

7. Al-Khati’ah dalam al-Qur’an surah Yusuf [12] ayat 97

27 Ibid., hal. 156.
28 Ibid., hal. 157.
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Artinya: “mereka berkata: "Wahai ayah Kami, mohonkanlah ampun bagi

Kami terhadap dosa-dosa Kami, Sesungguhnya Kami adalah
orang-orang yang bersalah (berdosa)".29

Dalam tafsir Al-Maraghi ayat ini menjelaskan tentang permohonan

ampun anak-anak Ya’qub dan berkata, “wahai ayah kami, mohonkan

ampunan bagi kami kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kami

lakukan, seperti durhaka terhadapmu dan menyakiti kedua saudara kami,

karena kami telah sengaja melakukan dosa ini, durhaka kepada Allah, dan

mengira bahwa sesudah itu kami akan menjadi kaum yang saleh.

Sekarang, mereka mengakui dosa-dosanya, seperti sebelumnya

telah mengakuinya di hadapan Yusuf, tapi Yusuf segera member ampun

kepada mereka sebelum mereka memintanya.30

Menurut tafsir al-Azhar ialah kalau dahulu kepada yusuf mereka

memohon maaf dan mintakan ampun kepada Tuhan, disaat itu juga yusuf

member maaf dan menyatakan bahwa Tuhan telah memberi ampun

mereka, dan meminta supaya hal itu dipandang tidak apa-apa saja,

sekarang Nabi Yakub yang tua memberikan jawaban beda sedikit, sesuai

dengan usianya yang tua.31

29 Lihat Qur’an surat Yusuf ayat 97.
30 Al-Azhar, Ibid., hal. 70.
31 Ibid., hal. 41 .


