
22

BAB III

TIKRAR DALAM AL QUR’AN

1. Pengertian Tikrar

Kata Tikrar التكرار ) ) adalah masdar dari kata kerja " كرر" yang

merupakan rangkaian kata dari huruf ر-ر-ك . Secara etimologi berarti

mengulang atau mengembalikan sesuatu berulangkali1.

Adapun menurut istilah tikrar berarti " اعادة اللفظ او مرادفھ لتقریر المعنى"

mengulangi lafal atau yang sinonimnya untuk menetapkan (taqrir) makna.

selain itu, ada juga yang memaknai tikrar dengan " ذكر الشيء مرتین فصاعدا"

menyebutkan sesuatu dua kali berturut-turut atau penunjukan lafal

terhadap sebuah makna secara berulang2.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

tikrar fi al Qur’an adalah pengulangan redaksi kalimat atau ayat dalam al

Qur’an dua kali atau lebih, baik itu terjadi pada lafalnya ataupun

maknanya dengan tujuan dan alasan tertentu.

Tikrar (pengulangan) dibagi menjadi dua macam :

1. Tikrar al Lafdzi, yaitu pengulangan redaksi ayat di dalam al Qur’an

baik berupa huruf-hurufnya, kata ataupun redaksi kalimatnya dan

ayatnya.

1 Abu alHusain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Maqayis alLughah, Juz. V , Beirut: Ittihad
al-Kitab al‘Arabi, 2002, hal. 126. Lihat juga Muhammad Ibn Manzhur, Lisan al‘Arab, Juz. V,
Beirut: Dar alShadir, t.th, hal. 135.

2 Khalid ibn Usman as Sabt, Qawa’id at Tafsir, Jam’an wa Dirasah, Juz. II, tt: Dar ibn
‘Affan, 1997 , hal. 701.
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a. Contoh pengulangan huruf.

Pengulangan huruf pada akhirة  kata di beberapa surah An

Nazi‘at ayat 6-14:

اِجفَةُ  اِدفَةُ ) 6(یَْوَم تَْرُجُف الرَّ أَْبَصاُرھَا ) 8(َواِجفَةٌ قُلُوٌب یَْوَمئٍِذ ) 7(تَْتبَُعھَا الرَّ

أَئَِذا ُكنَّا ِعظَاًما ) 10(یَقُولُوَن أَئِنَّا لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحافَِرِة )9(َخاِشَعةٌ 

ةٌ َخاِسَرةٌ ) 11(نَِخَرةً  فَإَِذا ) 13(فَإِنََّما ِھَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ ) 12(قَالُوا تِْلَك إًِذا َكرَّ

اِھَرِة  ھُْم بِالسَّ

b. Contoh pengulangan kata, dapat dilihat pada surah alFajr ayat

21-22:

ا  ا َدّكً )22(َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفًّا َصفًّا ) 21(َكالَّ إَِذا ُدكَِّت اْألَْرُض َدّكً

c. Contoh pengulangan ayat terdapat pada surahar Rahman:

بَانِ فَبِأَيِّ آالِء َربُِّكَما  .تَُكذِّ

Ayat ini berulang kurang 31 kali dalam surah tersebut.

2. Tikrar al Ma’nawi, yaitu pengulangan redaksi ayat di dalam al Qur’an

yang pengulangannya lebih di titik beratkan kepada makna atau

maksud dan tujuan pengulangan tersebut. Sebagai contoh surah al

Baqarah ayat  238:

)238(
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As Salat al Wusta yang disebut dalam ayat diatas adalah

pengulangan makna dari kata as Salawat sebelumnya, karena masih

merupakan bagian darinya. Adapun penyebutannya sebagai penekanan

atas perintah memeliharanya3.

Selain seperti contoh diatas, bentuk tikrar seperti ini biasanya

dapat dilihat ketika al Qur’an bercerita tentang kisah-kisah umat

terdahulu, menggambarkan azab dan nikmat, janji dan ancaman dan

lain sebagainya.

2. Fungsi Tikrar

Dalam bukunya al Itqan Fi ‘Ulum al Qur’an,imam as Suyuthi

menjelaskan fungsi dari penggunaan tikrar dalam al-Qur’an. Diantara

fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sebagai taqrir (penetapan)

Dikatakan, ucapan jika terulang berfungsi menetapkan

َر ) َر تَقَرَّ . (الَكَالُم إَِذا تََكرَّ Diketahui bahwa Allah telah memperingatkan

manusia dengan mengulang-ulang kisah nabi dan umat terdahulu,

nikmat dan azab, begitu juga janji dan ancaman. Maka

pengulangan ini menjadi satu ketetapan yang berlaku.

Ini sejalan dengan fungsi dasar dari kaedah tikrar bahwa

setiap perkataan yang terulang merupakan tiqrar (ketetapan) atas

3 M. Quraish Shihab, Tafsir alMisbah, Jil. I, Cet. II Jakarta : Lentera Hati, 2009, hal.
626-627.
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hal tersebut. sebagai contoh Allah berfirman surah. AlAn‘am ayat

19:

ِ آَلِھَةً أُْخَرى قُْل َال أَْشھَُد قُْل إِنََّما ھَُو إِلَھٌ َواِحٌد َوإِنَّنِي أَئِنَُّكْم لَ  تَْشھَُدوَن أَنَّ َمَع هللاَّ

ا تُْشِرُكوَن  )19(بَِريٌء ِممَّ

“Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-

tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui."

Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa

dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu

persekutukan (dengan Allah)”.4

Pengulangan jawaban dalam ayat tersebut merupakan

penetapan kebenaran tidak adanya Tuhan(sekutu) selain Allah.

b. Sebagai Ta’kid (penegasan) dan menuntut perhatian lebih ( تأِْكْیٌد

(َوِزیَاَدةُ التّْنبِْیھِ 

Pembicaraan yang diulang mengandung unsur penegasan

atau penekanan, bahkan menurut imam as Suyuthi penekanan

dengan menggunakan pola tikrar setingkat lebih kuat dibanding

dengan bentuk ta’kid.5 Hal ini karena tikrar terkadang mengulang

lafal yang sama, sehingga makna yang dimaksud lebih mengena.

Selain itu, Agar pembicaraan seseorang dapat diperhatikan

secara maksimal maka dipakailah pengulangan tikrar agar si obyek

yang ditemani berbicara memberikan perhatian lebih atas

4Ibid, hal.174
5 Jalal adDin ‘Abd arRahman as Shuyuthy, al Itqan fi ‘Ulum alQur’an, Juz. III, Kairo:

Dar elHadits, 2004, hal. 170.
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pembicaraan tadi6. Contohnya, Allah berfirman dalam surah

alMu’min ayat 38-39:

َشاِد  اْلَحیَاةُ یَا قَْوِم إِنََّما ھَِذِه ) 38(َوقَاَل الَِّذي آََمَن یَا قَْوِم اتَّبُِعوِن أَْھِدُكْم َسبِیَل الرَّ

ْنیَا َمتَاٌع َوإِنَّ اْآلَِخَرةَ ِھَي َداُر اْلقََراِر  )39(الدُّ

Orang yang beriman itu berkata: "Hai kaumku, ikutilah Aku,

aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku,

Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan

(sementara) dan Sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal.7

Pengulangan kata “ya qaumi” pada kedua ayat diatas yang

maknanya saling berkaitan, berfungsi untuk memperjelas dan

memperkuat peringatan yang terkandung dalam ayat tersebut.

c. Pembaruan terhadap penyampaian yang telah lalu ( ِالَتْجِدیُد لَِعْھِده) 8

Jika ditakutkan poin-poin yang ingin disampaikan hilang

atau dilupakan akibat terlalu panjang dan lebarnya pembicaraan

yang berlalu maka, diulangilah untuk kedua kalinya guna

menyegarkan kembali ingatan para pendengar. Sebagai contoh,

dalam alQur’an Allah berfirman dalam surah alBaqarah ayat 89:

6Ibid, hal.154.
7Departemen Agama R.I., Op,cit, hal. 677
8Jalal adDin ‘Abd arRahman as Shuyuthy, al Itqan fi ‘Ulum alQur’an, Juz. III, Op,cit,

hal. 153.
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ٌق لَِما َمَعھُْم َوَكانُوا ِمْن قَْبُل یَْستَْفتُِحوَن  ِ ُمَصدِّ ا َجاَءھُْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد هللاَّ َولَمَّ

ا َجاَءھُْم  ِ َعلَى اْلَكافِِریَن َعلَى الَِّذیَن َكفَُروا فَلَمَّ َما َعَرفُوا َكفَُروا بِِھ فَلَْعنَةُ هللاَّ

)89(

“Dan setelah datang kepada mereka Al Quran dari Allah yang

membenarkan apa yang ada pada mereka, Padahal sebelumnya

mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat

kemenangan atas orang-orang kafir, Maka setelah datang kepada

mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar

kepadanya. Maka la'nat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar

itu”.9

Pengulangan kata pada ayat diatas untukفلما جاءھم 

mengingatkan atau mengembalikan bahasan pada inti pembicaraan

yang sebelumnya terpisah oleh penjelasan lain.

d. Sebagai ta‘zhim (menggambarkan agung dan besarnya satu

perkara).

Mengenai hal ini, telah dipaparkan dalam kaidah bahwa

salah satu fungsi dari tikrar atau pengulangan adalah untuk

menggambarkan besarnya hal yang dimaksud, sebagaimana

pemberitaan tentang hari kiamat dalam surah  al Qari’ah ayat 1-3:

)3(َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ ) 2(َما اْلقَاِرَعةُ ) 1(اْلقَاِرَعةُ 

“Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu? tahukah kamu

apakah hari Kiamat itu?”.

9Departemen Agama R.I., Op,cit, hal. 17
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3. Kaidah-Kaidah Tikrar Fi alQur’an.

Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan tikrar fi alQur’an,

sebagai berikut:

a. Kaidah Pertama:

ِد الْمتََعلِّق .قَْد یَِرُد التِّْكَرار لِتََعدُّ

“Terkadang Adanya pengulangan karena banyaknya hal yang

berkaitan dengannya (maksud yang ingin disampaikan)”10.

Adanya pengulangan beberapa ayat alQur’an disurah dan

tempat yang berbeda menyisakan pertanyaan dibenak para ilmuan

sekaligus bahan perdebatan dikalangan mereka. Hal ini bertolak

belakang dari realitas metode alQur’an sendiri yang dalam

penjelasannya terkesan singkat dan padat dalam mendeskripsikan

sesuatu. alQur’an oleh beberapa orang dinilai kacau dalam

sistematikanya.

Namun pertanyaan ini telah dijawab oleh para ilmuan Islam,

bahwa bentuk pengulangan dalam alQur’an adalah bukan hal yang

sia-sia dan tidak memiliki arti. Bahkan menurut mereka setiap lafal

yang berulang tadi memiliki kaitan erat dengan lafal sebelumnya.

Sebagai contoh ayat-ayat dalam surah ar Rahmanayat 22-27:

بَاِن ) 22(ِمْنھَُما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن یَْخُرُج  َولَھُ ) 23(فَبِأَيِّ آََالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن ) 24(اْلَجَواِر اْلُمْنَشآَُت فِي اْلبَْحِر َكاْألَْعَالِم  ُكلُّ ) 25(فَبِأَيِّ آََالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

10Khalid ibn Usman as Sabt, Qawa‘id at Tafsir,Op,Cit, hal. 702
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ْكَراِم َویَْبقَى َوْجھُ َربِّ ) 26(َمْن َعلَْیھَا فَاٍن  فَبِأَيِّ آََالِء ) 27(َك ُذو اْلَجَالِل َواْإلِ

بَاِن  ).28(َربُِّكَما تَُكذِّ

“Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat

Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan

kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang Tinggi layarnya di lautan

laksana gunung-gunung. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah

yang kamu dustakan?. Semua yang ada di bumi itu akan binasa.

dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan

kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

dustakan?”.11

Dalam surah di atas terdapat ayat yang berulang lebih dari

30 kali yang kesemuanya menuntut adanya ikrar dan pernyataan

rasa syukur manusia atas berbagai nikmat Allah. Jika dilihat, tiap

pengulangan ayat ini didahului dengan penjelasan berbagai jenis

nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Jenis nikmat inipun

berbeda-beda, maka setiap pengulangan ayat yang dimaksud,

berkaitan erat dengan satu jenis nikmat. Dan ketika ayat tersebut

berulang kembali, maka kembalinya kepada nikmat lain yang

disebut sebelumnya.12 Inilah yang dimaksud oleh kaidah, bahwa

terkadang pengulangan lafal karena banyaknya hal yang berkaitan

11 Departemen Agama R.I,alQur’an dan Terjemahannya ,Jakarta: CV. Kathoda, 2005,hal.
774.

12 Khalid ibn Usman as Sabt, Qawa‘id at Tafsir,Op,Cit, hal. 702



30

dengannya.Contoh lain bisa dilihat dalam surahalMursalatayat 19,

24:

بِیَن  َوْیٌل یَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

Dalam surah di atas lafal berulangویل یومئذ للمكذبین  sampai

sepuluh kali. Hal itu dikarenakan Allah menyebutkan kisah yang

berbeda pula. Setiap kisah diikuti oleh lafal tersebut yang

menunjukkan bahwa celaan itu dimaksudkan kepada orang-orang

yang berkaitan dengan kisah sebelumnya.13

b. Kaidah Kedua:

.كتاب هللا تكراربین متجورینلم یقع في 

“Tidak terjadi pengulangan antara dua hal yang berdekatan

dalam kitabullah”.14

Maksud dari kata “mutajawirain” dalam kaidah ini adalah

pengulangan ayat dengan lafal dan makna yang sama tanpa fashil

diantara keduanya.15 Sebagai contoh lafal “basmallah” dengan

surah  al Fatihah ayat 3:

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ الرَّ

IbnuJarir mengatakan bahwa kaidah ini justru merupakan

hujjah terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa basmallah

merupakan bagian dari surah al Fatihah, karena jika demikian,

maka dalam Al Qur’an terjadi pengulangan ayat dengan lafal dan

13 Ibid.
14 Ibid, hal. 703
15Ibid.
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makna yang sama tanpa adanya pemisah yang maknanya dengan

makna kedua ayat yang berulang tersebut.Oleh karena itu, jika

dikatakan bahwa ayat 2 dari surah Al-Fatihah :

) 2(َربِّ اْلَعالَِمیَن 

Adalah fashl (pemisah) diantara kedua ayat tersebut, maka

hal ini dibantah oleh para ahli ta’wil dengan alasan bahwa ayat

“arrahman rahim” adalah ayat yang diakhirkan lafalnya tapi

ditaqdimkan maknanya. Makna secara utuhnya adalah :

16.الرحمن الرحیم رب العا لمین ملك یوم الدینالحمد هللا

Dari contoh diatas, maka benarlah kaidah ini, bahwa dalam

Al-Qur’an tidak terdapat pengulangan yang saling berdekatan.

c. Kaidah Ketiga :

ْختَِالِف  الْمَعانِيالَیَُخالُِف بَْیَن اْألَْلفَاِظ إِالَّ ِإلِ

“Tidak ada perbedaan lafal kecuali adanya perbedaan makna”.17

Contoh aplikasinya firman Allah swtdalam surah alKafirun ayat 2-

4:

َوَال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما ) 4(َوَال أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم ) 3(َوَال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد 

) 6(لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي ِدیِن ) 5(أَْعبُُد 

16Ibid. hal. 704
17Ibid.
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“Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu

bukan penyembah tuhan yang aku sembah, Dan aku tidak pernah

menjadi penyembah apa yang kamu sembah”.18

Lafal sepintas tidak berdeda denganآل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن  َوآل أَناَ َعابُِد 

tapi pada hakikatnya memiliki perbedaan makna yangَما َعبَْدتُْم 

mendalam. Lafal آل أَْعبُُد َما تَْعبُُدونَ  yang menggunakan betuk

mudhari‘ mengandung arti bahwa Nabi Muhammad  tidak

menyembah berhala pada waktu tersebut dan akan datang.

Adapun lafal َوآل أَناَ َعابُِد َما َعبَْدتُْم  dengan sigah madhi

mengandung penegasian fi’il pada waktu lampau. Seperti telah

diketahui, bahwa sebelum kedatangan islam kaum musyrikin

menganut paham politheisme atau menyembah banyak tuhan. Oleh

karena itu lafal ini menegaskan Nabi Muhammad menyembah

berhala-berhala yang telah lebih dulu mereka sembah.19

Itulah yang dimaksud oleh kaidah ini, tidak ada perbedaan

lafal kecuali terdapat perbedaan makna didalamnya. Kedua lafal ini

mempertegas unsur kemustahilan dulu, selalu dan selamanya

Muhammad tidak akan menyembah tuhan kaum Quraiys (berhala).

Penyebutan salah satu lafal saja tidak bisa mencakup semua makna

tersebut.20

18Departemen Agama R.I,Op.cit., hal. 919.
19Khalid ibn Usman as Sabt, Qawa‘id at Tafsir,Op,Cit, hal.705-706
20 Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir At Thabari, Jami‘ alBayan ‘an Ta‘wil  al-Qur’an, juz

XVI. Cet. I; Cairo: Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al‘Arabiyyat alIslamiyyah, 2001), hal. 661.
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Disisi lain, ungkapan dengan bentuk lebih tinggiما ھوبفاعل ھذا 

maknanya jika dibandingkan dengan ungkapan Karena ,مایفعلھ

ungkapan yang pertama betul-betul menegasikan adanya

kemungkinan terjadinya fi’il atau perbuatan, berbeda dengan

ungkapan yang kedua.21

d. Kaidah Keempat:

َر الشَّيُء في اِإلْستِْفھَاِم إِْستِْبَعاداً لَھُ  الَعَرُب تََكرَّ

“Orang Arab senantiasa mengulangi sesuatu dalam bentuk

pertanyaan untuk menunjukan mustahil terjadinya hal tersebut”.22

Sudah menjadi kebiasaan dikalangan bangsa arab dalam

menyampaikan suatu hal yang mustahil atau kemungkinan kecil

akan terjadi pada diri seseorang. Maka bangsa arab

mempergunakan bentuk (إستفھام) pertanyaan tanpa menyebutkan

maksudnya secara langsung. Maka digunakanlah pengulangan

guna menolak dan menjauhkan terjadinya hal itu. Contohnya jika

si-A kecil kemungkinan atau mustahil untuk pergi berperang, maka

dikatakan kepadanya(أنت تجاھد؟ أأنت تجاھد؟). Pengulangan kalimat

dalam bentuk istifham pada contoh tersebut untuk menunjukkan

mustahil terjadinya fi’il dari fa’il.23 Hal ini seperti apa yang telah

dicontohkan dalam Q.S. al-Mu’minu>n (23): 35:

)35(أَیَِعُدُكْم أَنَُّكْم إَِذا ِمتُّْم َوُكْنتُْم تَُرابًا َوِعظَاًما أَنَُّكْم ُمْخَرُجوَن 

21 Khalid ibn Usman as Sabt, Qawa‘id at Tafsir,Op,Cit, hal.707
22Ibid
23Ibid,hal, 708
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“Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila

kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang,

kamu Sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu)?”.24

Kalimat " ایعدكم انكم" kemudian diikuti oleh kalimat ` انكم "

" مخرجون mengandung arti mustahilnya kebangkitan setelah

kematian. Ayat ini merupakan jawaban dari pengingkaran orang-

orang kafir terhadap adanya hari akhir.

e. Kaidah Kelima.

التِْكَراُر یَُدلُّ َعلَي اِإلْعتِنَاء

“Pengulangan menunjukkan perhatian atas hal tersebut”.25

Sudah menjadi hal yang maklum, bahwa sesuatu yang

penting sering disebut-sebut bahkan ditegaskan berulangkali. Ini

berarti setiap hal yang mengalami pengulangan berarti memiliki

nilai tambah hingga membuatnya diperhatikan dan terus disebut-

sebut.

Sebagai illustrasi, buku yang bermutu dari segi penyampaian

isi akan digemari dan diperhatikan para pembaca hingga

berpengaruh pada jumlah pengulangan dalam pencetakannya guna

memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembaca.

Sifat-sifat Allah swt. yang kerap berulang kali dalam

alQur’an pada setiap surah menegaskan pentingnya untuk

mengetahui dan kewajiban mengimaninya. Begitu juga dengan

24 Departemen Agama R.I op,cit, hal. 478.
25 Khalid ibn Usman as Sabt, Qawa‘id at Tafsir,Op,Cit, hal.709
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berbagai kisah umat terdahulu sebagai contoh yang sarat pesan dan

hikmah. Sebagai contoh dari aplikasi kaedah ini surah An

Naba’ ayat 1-5:

َكالَّ ) 3(الَِّذي ھُْم فِیِھ ُمْختَلِفُوَن ) 2(َعِن النَّبَإِ اْلَعِظیِم ) 1(َعمَّ یَتََساَءلُوَن 

)5(ثُمَّ َكالَّ َسیَْعلَُموَن ) 4(َسیَْعلَُموَن 

“Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?. Tentang berita

yang besar. yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali

tidak kelak mereka akan mengetahui,. Kemudian sekali-kali tidak;

kelak mereka mengetahui”.26

Surah diatas bercerita tentang hari kiamat yang waktu

terjadinya diperdebatkan banyak orang. Dalam surah tersebut lafal

كال سیعلمون  diulang dua kali menunjukkan bahwa hal yang

diperdebatkan tersebut benar-benar tidak akan pernah bisa

diketahui tepatnya.

f. Kaedah Keenam:

دُ  َرْت َدلَّْت َعلَي التََّعدُّ بِِخَالِف اْلَمْعِرفَةِ , النَِّكَرةُ إَِذا تََكرَّ

“Jika hal yang berbentuk nakirah (umum/tidak diketahui)

mengalami pengulangan maka ia menunjukkan berbilang, berbeda

dengan hal yang bentuknya ma‘rifah (khusus/diketahui)”.27

Dalam kaedah bahasa arab apabila isim disebut dua kali

atau berulang , maka dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

26 Departemen Agama R.I Op,cit., hal. 864.
27 Khalid ibn Usman as Sabt, Qawa‘id at Tafsir,Op,Cit, hal.711
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(1) keduanya adalah isimal-nakirah, (2) keduanya ism al-ma’rifah,

(3) pertama ism al-nakirah dan kedua ism al-ma‘rifah, serta (4)

pertama ism al-ma‘rifah dan kedua ism al-nakirah.

Untuk jenis yang disebut pertama (kedua-duanya isim

nakirah) maka isim kedua bukanlah yang pertama, dengan kata lain

maksudnya menunjukkan pada hal yang berbeda.Aplikasi jenis ini

bisa dilihat dalam surahar Rum ayat 54:

ٍة ا قُوَّ

).54(َضْعفًا َوَشْیبَةً یَْخلُُق َما یََشاُء َوھَُو اْلَعلِیُم اْلقَِدیُر 

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan

lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah

itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat

itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang

dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha

Kuasa”.

Lafal ضعفا  pada ayat diatas terulang tiga kali dalam bentuk

nakirah yang menurut kaedah bila terdapat dua ism an Nakirah

yang terulang dua kali maka yang kedua pada hakekatnya

bukanlah yang pertama. Dengan demikian, ketiga lafal dha‘if

memiliki makna yang berbeda-beda.

Menurut al Qurtubi dalam tafsirnya alJami‘ li al Ahkam al

Qur’an, arti ضعفا  pertama adalah terbentuknya manusia dari نطفة 

sperma yang lemah dan hina, kemudian beranjak ke faseضعیفة 
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kedua yaitu keadaan manusia yangحالة الضعیفة في الطفولة والصغر

lemah pada masa awal kelahiran, kemudian ditutup dengan fase

ketiga yaitu (حالة الضعیفة في الھرم والشیخوخة) “keadaan lemah saat

usia senja dan jompo”.28

Untuk jenis yang disebutkan kedua, (kedua-duanya isim

ma’rifah) sebaliknya, bahwa yang kedua pada hakekatnya adalah

yang pertama kecuali terdapat qarinah yang menghendaki makna

selainnya. Seperti firman Allah dalam surahalFatihah ayat 6-7:

َراطَ اْلُمْستَقِیَم  ِصَراطَ الَِّذیَن أَْنَعْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب ) 6(اْھِدنَا الصِّ

الِّیَن  ).7(َعلَْیِھْم َوَال الضَّ

“Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-

orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan

(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang

sesat”.29

Lafal sirat yang terdapat pada ayat di atas terulang dua kali,

pertama dalam bentuk ism al-ma’rifah yang ditandai dengan

memberi kata sandang alif lam الصراdan kedua dalam bentuk

ma’rifah juga, yang ditandai dengan susunan idhafahصراط الذین.

maka isim yang disebut kedua sama dengan yang pertama.

28 Muhammad bin Ahmad an Anshari alQurthubi, Jami‘ li Ahkam alQur`an, Juz XI,
Kairo; Dar alHadits, 2002, hal. 369.

29 Departemen Agama R.I., Op,cit, hal. 1.
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Adapun jenis ketiga (isim an Nakirah pertama dan al

Ma’rifah kedua) dalam hal ini keduanya memiliki arti yang sama,

sebagai contoh firman Allah dalam surah alMuzammil ayat 15-16 :

) 15(إِنَّا أَْرَسْلنَا إِلَْیُكْم َرُسوًال َشاِھًدا َعلَْیُكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَى فِْرَعْوَن َرُسوًال 

ُسو ).16(َل فَأََخْذنَاهُ أَْخًذا َوبِیًال فََعَصى فِْرَعْوُن الرَّ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai

orang kafir Mekah) seorang rasul, yang menjadi saksi

terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang

Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu

Kami siksa Dia dengan siksaan yang berat”.30

Menurut M. Quraish Shihab, dalam ayat ini Allah

memberitahukan kepada kaum Quraish bahwa ia telah mengutus

Muhammad untuk menjadi saksi atas mereka sebagaimana Allah

mengutus kepada Fir’aun seorang rasul yaitu nabi Musa as.

Kemudian mereka ingkar dan mendurhakai nabi Musa as. dan

menjadikan patung sapi menjadi sembahannya. Berdasarkan

kaedah yang ketiga ini, maka yang dimaksud dengan rasul pada

penyebutan kedua adalah sama dengan yang pertama, yaitu nabi

musa. Jadi makna nabi pada ayat 15 yang diutus kepada Fir’aun

adalah juga nabi yang diingkarinya pada ayat setelahnya.31

Sementara itu untuk jenis yang disebutkan terakhir

(pertama isim ma’rifah dan kedua isim nakirah) maka kaidah yang

30Ibid., hal. 847.
31M. Quraish Shihab, Tafsir alMisbah Juz XIV, Loc,Cit hal. 529.
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berlaku tergantung kepada indikatornya (qari>nah). Olehnya itu ia

terbagi ke dalam dua:

1) Adakalanya indikator menunjukkan bahwa keduanya

memiliki makna yang berbeda. Hal ini seperti yang

ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah ar Rum ayat

55:

اَعةُ یُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْیَر َساَعٍة َكَذلَِك َویَْوَم تَقُوُم السَّ 

).55(َكانُوا یُْؤفَُكوَن 

“Dan pada hari terjadinya kiamat,

bersumpahlah orang-orang yang berdosa; Mereka

tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja)".

seperti Demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari

kebenaran)”.32

Lafal (الساعة) pada ayat diatas terulang sebanyak dua

kali, yang pertama menunjukkan isim ma‘rifah sedang

kedua menunjukkan isim nakirah.

Dalam kasus ini lafal yang disebutkan kedua pada

hakikatnya bukanlah yang pertama. Pengertian ini

dapat diketahui dari siyaq al kalam dimana yang

pertama berarti sedangkan yang (hari kiamat)یوم الحساب 

kedua lebih terkait dengan waktu.

32Departemen Agama R.I., Op.cit., hal. 578.
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2) Di sisi lain ada indikator yang menyatakan bahwa

keduanya adalah sama, contohnya firman Allah dalam

surah az Zumarayat 27-28:

َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنَّاِس فِي ھََذا اْلقُْرآَِن ِمْن ُكلِّ َمثٍَل لََعلَّھُْم یَتََذكَُّروَن 

).28(لََعلَّھُْم یَتَّقُوَن قُْرآَنًا َعَربِیًّا َغْیَر ِذي ِعَوٍج ) 27(

“Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi

manusia dalam al-Qur’an ini setiap macam

perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. (ialah)

al-Qur’an dalam bahasa Arab yang tidak ada

kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka

bertakwa”.33

Lafalh (القرآن) pada ayat di atas juga terulang

sebanyak dua kali, yaitu pertama dalam bentuk isim

ma`rifah dan yang kedua dalam bentuk isim nakirah.

Dalam kasus ini yang dimaksud dengan alQur’an

yang disebut kedua, hakikatnya sama dengan “al-

Qur’an” yang disebutkan pertama.34

g. Kaidah Ketujuh:

.اذا اتحد الشرط والجزاء لفظا دل على الفخامة

33Ibid, hal. 663.
34 Khalid ibn Usman as Sabt, Qawa‘id at Tafsir, Loc,Cit, hal.712
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“Jika ketetapan dan jawaban (keterangan) bergabung dalam

satu lafal maka hal itu menunjukkan keagungan (besarnya) hal

tersebut”.35

Menurut penulis, maksud dari kaidah diatas kembali kepada

lafal yang dimaksud, jika terjadi pengulangan dengan lafal

yang sama penyebutan yang pertama sebagai satu ketetapan

sedang penyebutan yang kedua sebagai jawaban (keterangan)

dari ketetapan tersebut, maka itu menunjukkan besarnya hal

yang dimaksud. Sebagai contoh surah al Haqqah ayat 1-2:

)2(َما اْلَحاقَّةُ ) 1(اْلَحاقَّةُ 

“Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu ?”.36

atau surah al Waqi’ah ayat 27:

)27(َوأَْصَحاُب اْلیَِمیِن َما أَْصَحاُب اْلیَِمیِن 

“Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan

itu”.37

Dalam dua contoh diatas, lafal yang menjadi ketetapan

(mubtada’) dan keterangan (khabar) adalah lafal yang sama.

Kata “ الحاقة ” diulang dan bukan menggunakan lafal “ ماھي؟ ”,

pengulangan lafal mubtada’ sebagai jawaban atau keterangan

seperti ini.

35Ibid, hal. 712
36 Departemen Agama, op. cit., hal. 831.
37Ibid. hal. 780.


