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BAB III

PENAFSIRAN KATA FAHISHAH DAN SA’A SABILA DALAM

PEMIKIRAN BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB

A. Penafsiran kata Fahisya Dan Sa’a Sabila Dalam Pemikiran Buya

Hamka Dan Quraish Shihab

a. Penafsiran Buya Hamka

1. Surah Al-Imran : 135
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Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji

atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon

ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat

mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak

meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Menurut penafsiran Hamka, di pangkal ayat ini di katakan “dan

orang-orang yang apabila pernah berbuat kekejian atau menganiaya diri

mereka sendiri.” , pangkal ayat ini menjelaskan bahwa orang yang terlanjur

berbuat dosa telah menempuh jalan yang salah yang berarti mencelakakan

1 Qs. Al-Imran : 135
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dan menganiaya diri sendiri, lalu mereka ingat akan Allah dan memohon

ampun dosa-dosa mereka. Mungkin di depan manusia bisa membela diri dan

mengatakan, bahwa yang salah itu bukan salah, namun di hadapan Allah tidak

dapat berdusta, maka dari itu jiwa telah di penuhi dengan iman dan takwa,

segeralah dia sadar akan kebesaran tuhannya, lalu dia memohon agar di beri

ampun. Itulah jiwa mu’min sejati, tidak mau menggelak dari tanggung jawab

dan membasuh tanggan sambil berkata : “bukan aku” bahkan dengan tekun

dia menyesali kesalahan, kelalaian dan kealapan, karna kekejian telah di

perbuat dan langkah telah terdorong. Maka terhadap hambanya yang seperti

ini tuhanpun membuka tangan-Nya, selanjutnya terbayang dalam firmannya :

“ padahal siapakah yang akan mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah”.

mari kita rasakan pertalian ayat ini, niscahya akan timbul pertanyaan

dalamhati kita : sampai begitukah kasih tuhan kepada Hambanya. Memang

Hamba telah menyesali kesalahannya dengan sungguh-sungguh, maka

tuhanpun  akan menyambut permohonan ampun dengan penuh kasih mesra.

Tetapi adanya di lanjutkan ayat yaitu : “dan tidak mereka berkeputusan atas

apa yang pernah mereka kerjakan itu, padahal mereka mengetahui”.

Orang-orang mu’min yang memohon ampun sungguh-sungguh dari

ketelanjurannya, itulah yang tadi di sebut tuhan dengan firmannya. “Siapalagi

yang memberi ampun selain Allah, marilah kemari, dosamu aq ampuni,

jalanmu aku pimpin, tetapi jangan berulang lagi berbuat demikian.”

Itulah sebabnya maka panjang lebar pembicaraan Ahli Fiqih islam,

antara golongan Asyhari dengan mu’tazillah, demikian juga kaum khawarij
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memperkatakan, bagaimana islamnya orang yang berterus-terusan saja

berbuat dosa.

Orang Khawarij cepat saja memutuskan : “kafir” , maka habis perkara,

orang mu’tazillah mengatakan bukan kafir dan bukan pula islam tetafi baina

wa baina :di antaranke antara, islam benar tidak pula, dan kafir benar belum

pula. Dan ahli sunnah memberi cap fasik.

Maka berkatalah setengah ulama : bagaimanapun besar dosa di

perbuat, asal benar-benar taubat, niscahya akan di ampuni, bagai manapun

kecilnya dosa, kalau terus menerus di perbuat, menjadi besarlah dia, demikian

Allah mengariskan kehidupan orang yang beriman yang mestinya mereka

tempuh : iman, amal, taqwa, usaha membentuk diri, kasih sayang dan rahmat,

permurah dan darmawan, walaupun miskin selalu berusaha memperbaiki diri.

Maka berfirmanlah tuhan memberi penghargaan bagi mereka2.

2. Surah An-Nisa’ : 15















3

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,

hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang

2 Hamka. Tafsir Al-Azhar (singapore :Pustaka Nasional Pte Ltd.1990) , 928-929.
3 QS. An-Nisa’ :15
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menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi

persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah

sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan

lain kepadanya.

Hamka menafsirkan ayat ini, bukan hal yang mustahil, bahwa mereka

berbuat kesalahan yang keji, yang jelek. Tetapi sungguhpun demikian main

tuduh saja bahwa perempuan itu berbuat keji, tidaklah boleh . hendaklah di

adakan empat saksi yang membuktikan dengan mata kepala sendiri, bahwa

mereka itu benar-benar berbuat keji.

Apakah yang di masuk dengan fasya’ atau fashisya? Arti yang bisa

kita pakai ialah keji atau di sebut juga nista. Keji dan fasya’ apakah yang di

maksud di sini ? sehingga sudah sampai di sebut keji?  kata sebagian besar

ulama tafsir yang di maksud berbuat keji adi ayat ini ialah zina mereka

kuatkan pendapat ini untuk menjelaskan, bahwa laki-laki yang menzinai

perempuan saja yang wajib kena hubungan terutama perempuannyapun di

hukum.

Tetapi hendaklah cukup sampai empat orang yang menyaksikan,baru

dia boleh di hukum. “ jika mereka telah memberikan kesaksian”, yaitu saksi

yang berempat itu “ maka tahanlah perempuan itu di dalam rumah hingga

maut datang, atau Allah mendatangkan jalan lain untuk mereka”.

Kata Ahli-ahli tafsir tadi berbuat keji itu adalah berbuat zina. Tetapi

kata mereka pula ayat ini telah mansyukh telah di hapuskan hukumannya

oleh hukuman zina rajam yang di sebutkan di dalam surat An-Nur.jadi kata
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mereka, sebelum ayat itu turun, hukuman perempuan berzina ialah tahanan

rumah, sampai mati. Tidak boleh keluar sama sekali, kecuali kalau kelihatan

mereka telah benar-benar tobat baru dapat di keluarkan.

Tetapi penafsir Abu muslim Al-ikhsbahany, berpendapat menganjil

atau menyimpang dari pendapat jumhur itu. Beliau berpendapat, bahwa

fahisya atau perbuatan keji di sini, yang di maksud bukanlah berzina. Kalau

kebayakan mufassirin mengatakan, bahwa ayat 15 surat An-Nisa’ ini telah

di musnahkan oleh ayat 2 surat An-Nur, Abu Muslim berkata, bahwa antara

kedua ayat ini tidak ada Nasikh dan mansukh melainkan melengkapi.

Menurut Abu Muslim pembuatan keji ayat 15 surat An-Nisa’ ialah berzina

sesama perempuan yang di beri nama musahaqah yaitu mengadu faraj

dengan faraj. Kalau di lakukan sesama laki-laki di namakan Liwath dalam

bahasa asing di sebut “  Homoseksuality ” .

Menurut penyelidikan Ahli-ahli ilmu jiwa, laki-laki atau perempuan

yang sudah ketagihan dengan perbuatan keji ialah, orang yang telah

abnormal, artinya jiwanya sudah tidak beres lagi. Sehingga perempuan tidak

merasa senang lagi berhubungan dengan laki-laki, lebih senang dengan

sesama perempuan. Dan laki-lakinyapun demikian pula.

Perempuan yang di timpa penyakit ini, kalu dia telah bersuami, tidak

memperdulikan suaminya lagi. Hal ini akan berkesan pada perbuatannya.

Karna lebih suka berjalan berdua-dua dengan kekasihnya sesama perempuan

itu, mandi berdua-dua, dan tidur berdua-dua.
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Maka menurut Abu Muslim, kalau tanda-tanda ini telah ada hendaklah

di intip oleh empat orang saksi sampai kedapatan mereka berbuat perbuatan

yang keji itu. Kalu sudah kedapatan, hendaklah perempuan itu di hukum.

Yaitu di urung di dalam rumahya, tidak boleh keluar lagi biar sampai mati

terbenam selama-lamanya di dalam rumah. Baik yang jadi kakak atau adik

tetap di kurung dan keduanya di pisahkan supaya penyakit itu tidak di

lakukannya lagi atau dia sembuh4.

3. Surah An-Nisa’ :19
















5

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji

yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

4 Ibid, 1128-1129.
5 Qs. An-Nisa’:19.



35

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan

padanya kebaikan yang banyak.

Hamka menafsirkan ayat ini, di dalam beberapa hadist yang shoheh,

ada di sebut lagi satu ada buruk jahiliyah terhadap perempuan yaitu di

anggap sebagai barang warisan, kalu seseorang meninggal dunia,

meninggalkan istri atau budak perempuan maka perempuan itu di ambil

oleh perwaris, entah anaknya yang laki-laki ataupun saudaranya sebagai

mengambil barang-barang yang lain.

Mereka memperlakukan setidak wajarnya seperti barang, semuanya

itu mereka lakukan secara paksa, seakan-akan perempuan itu makhluk yang

tidak berakal saja. menyusahkan mereka lantaran ingin memiliki sebagian

dari yang telah kamu berikan kepadanya, ada pula orang yang menyakiti

hati perempuan itu, seperti “ makan hati berulam jantung”. Sehingga dia

merasa tidak tentram lagi, apa yang dikerjakan menjadi serba salah, karena

tersembunyinya maksud buruk, yaitu mencari-cari hal sehingga ada alasan

bagi laki-laki yang hendak mengambil harta perempuan itu, baik harta waris

yang di terimanya dari yang mati, ataupun harta maskawin yang di berikan

oleh suaminya itu sendiri kepadanya.

Menurut Tafsir dari Ibnu Jarir, kalau Quraisy jahiliyah mempunyai

adat buruk cara menindas perempuan, mereka nikahi seorang perempuan

berbangsa, setelah bergaul ternyata dia tidak seberapa suka kepada

perempuan itu, ataupun perempuan itu sendiri tidak suka kepadanya, lalu

dibuat persetujuan bahwa suami mau menceraikannya, asal kalau



36

perempuan itu hendak bersuami lagi mesti dengan persetujuan terlebih

dahulu.  Karena tidak tahan menderita, perempuan itupun sudi meerima

perjanjian itu, sehingga terjadi perceraian, maka tiap orang lain yang datang

meminang, mestilah di minta persetujuan bekas suaminya. Kerap kali

siksanya perempuan it, di halangi setiap orang meminang, yaitu hendak

memeras, meminta ganti rugi kerugian kepada perempuan itu.

Dua kebiasaan buruk Jahiliyah yang sangat di cela oleh Islam, dan di

beri peringatan kepada orang Islam supaya jangan melakukannya lagi.

1. Memandang perempuan sebagai harta pusaka, sebagai barang

warisan dari orang yang telah mati

2. Melakukan adhal, yaitu membuat agar hati perempuan itu sakit,

membuat pikirannya jadi sempit, sehingga akhirnya perempuan itu

tidak berdaya lagi dan menyerah kepada orang pemeras, apa yang

akan di perlakukannya terhadap hak miliknya

3. Kebiasaan ini wajib di berantas sebab ini tergolong aniaya,

Kemudian datanglah lanjutan ayat sebagi pengecualian yaitu :

kecuali jikamereka melakukan kekejian yang nyata. Menurut Ibnu Abbas

Qatadah dan Adh-dahhak yang di maksud dengan kekejian yang nyata pada

ayat ini ialah jika perempuan itu durhaka kepada suaminya (Nusyuz). Atau

dengan perangai dan kelakuannya yang buruk , kasar, tidak sopan. Menurut

Al-Hasan kekejian yang nyata ialah ketika perempuan itu berzina. Di sini

tentu dapat kita tambahkan penafsiran bu muslim Al-Isbhany atas ayat 15
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tadi, yaitu bahwa kekejian yang nyata ialah bahwa mengadu farajnya

dengan faraj perempuan lain.

Karena itu kekejian yang nyata bolehlah di perluas, misalnya suka

ribut dengan tetangga, atau mencuri, tetapi hendaklah di ingat benar-benar

yang di tulis dalam ayat, yaitu kekejian yang nyata. Kala hanya fitnah dan

tuduhan karena benci, atau mencari hal untuk membuatnya “adhl” tidaklah

dapat diterima. Dengan adanya perkataan kecuali, maka bolehlah lapangan

hidup mereka di persempit atau di adhal karena perbuatan mereka yang

demikian. Atau ceraikan saja mereka baik-baik sebagaimana telah diuraikan

di dalam surat Al-Baqarah ayat 232 atau surat An-Nisa’ ayat 15 di atas tadi.

Dengan keterangan ini jelas sekali, bahwa hak-hak perempuan itu di

perlindungi dan mereka tidak boleh di perlakukan sewenang-wenang saja.

Mereka hanya boleh di hukum bila jelas melanggar ketentraman rumah

tangga. Oleh sebab itu jika terjadi perselisihan sehingga masing-masing

tidak mau mengalah, masing-masing menuduh campur tanggan,

sebagaimana kelak akan tersebut di dalam ayat 34 surat An-Nisa’ yang

terkenal engan ayat Syiqa

Kemudian datanglah kelanjutan ayat  : pergaulilah mereka dengan

cara yang patut. Di dalam ayat tersebut ma’ruf , kita artikan sepatutnya

(yang patut) yaitu pergaulan yang di akui baik dan patut bagi masyarakat

umum, tidak menjadi buah mulut orang yang karena buruknya. Tegakkan

lah suatu pergaulan yang bersopan santun, yang menjadi suri tauladan bagi

orang kiri dan kanan. Agama tidaklah memberi perincian bagaimana
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coraknya pergaulan yang patut, dan ma’ruf itu. Itu di serahkan kepada sinar

iman yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula kepada

kebiasaan di tiap-tiap negeri dan di tiap masa yang ma’ruf itu sudah boleh

di hubungkan dengan pendapat umum.

Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini berkata : pergaulan yang

ma’ruf ialah bahwa engkau pakai di hadapan istrimu mu itu pakaian yang

bersih, brsisir rambut yang teratur, dan berhias secara laki-laki.

Menurut riwayat Mundzir dari Ikhrimah, tafsir-tafsir bergaul dengan

ma’ruf itu ialah pergaulilah mereka dengan persahabatan yang baik,

sediakan pakaiannya dengan rezekinya yang patut6.

4. Surah Al-Isra’ : 32
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Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Hamka menafsirkan, bahwa zina dengan simpulan sekalian

persetubuhan yang tidak disahkan lebih dahulu dengan nikah , sebenarnya

sudah cukup, tetapi ada juga yang walaupun diadakan nikah terlebih dahulu

,namun nikah dengan mereka tidaklah sah. Di dalam surat An-Nur

diterangkan dengan jelas hukuman zina, yaitu setelah masyarakat Islam

dapat mendirikan kekuasaan di Madinah, didalam surat Al-Furqon (surat

6 Ibid, 1135-1137.
7 Al-Isra’ : 32.
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makkah) diterangkan bahwa salah satu perbuatan  yang tidak terdapat pada

“ibadur rahman” ialah zina, artinya segala sikap dan tingkah laku yang dapat

membawa kepada zina janganlah dilakukan hendaklah menjauhi8.

5. Surah An-Nisa’ ayat : 22
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Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan

(yang ditempuh).

Penafsiran Ayat diatas menurut penafsiran Hamka adalah, itulah Ibu

tiri atau yang disebut. Ada riwayat, bahwa setelah Islam datang, pada zaman

Rasul, sebelum ayat turun, masih ada yang menikahi ibu tirinya, sesudah

ayahnya mati Aswad Bin Khalaf menikahi janda Ayahnya , Fakhtah binti

Al-Aswad Bin Al-Muthalib. Manzhur Bin Raiab menikahi janda Ayahnya

yang bernama Mulaikah Binti Kharijah.

Maka setelah ayat ini bersama ayat yang sebelumnya tentang

mewarisi perempuan dengan paksa diturunkan sebagai larangan keras,

tanggallah nikah mereka semuanya. Ibnu Abbas berkata : tiap-tiap

perempuan yang pernah jadi isteri ayahmu, apakah sesudah engkau campuri

8 Ibid, 4048.
9 Qs.An-Nisa’: 22
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atau belum, maka haramlah dia bagi engkau (kecuali kejadian masa yang

telah lampau), artinya yang telah terlanjur pada zaman lampau, maka hal itu

tidak di perkatakan lagi Namanya adat Jahiliyah yang sekarag dihapuskan.

Kemudian di terangkan bahwa menikahi perempuan bekas pakaian Ayah

kandung sendiri adalah perbuatan yang hina, “ sesungguhnya perbuatan itu

amat keji” yang berakal di benci Allah, dan sejahat-jahat jalan.

Tampak benar bahwa engkau tidak dapat mengendalikan nafsumu, di

karnakan ibu tirimu masih muda, sudah jatuh hati kepadanya ketika ayahmu

masih hidup, lalu engkau intai-intai selama menunggu ayahmu mati, lalu

engkau nikahi. Jijik sekalai engkau memasukkan zakarmu kedalam faraj

yang telah pernah di masuki oleh zakar Ayahmu.

Sesudah di terangkan, bahwa perbuatan itu amat keji, dimurkai Allah

sehingga zaman jahiliyah sendiripun orang yang berbuat begitu di gelari

orang muqit, artinya durhaka, maka untuk menekan lagi kekejian perbuatan

itu datanglah ayat selanjutnya yang menjelaskan siapa-siapa perempuan

yang haram di nikahi dengan mendahulukan ibu, sebab seorang perempuan

yang pernah menjadi istri ayahmu itu adalah ibumu juga10.

6. Surah An-Nisa’  Ayat : 25













10 Ibid, 406-408.



41

























11

Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia

boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu

miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari

sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan

mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan

bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai

piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,

kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas

mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang

bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang

yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di

11 Qs. An-Nisa’ : 25.
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antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut penafsiran Hamka, kalimat Al-muhshanat artinya adalah

yang telah di bentengi. Karena apabila seorang perempuan yang bersuami,

berarti bahwa telah di bentengi oleh perlindungan suaminya, sehingga orag

tidak boleh masuk ke dalam lagi. Di dalam ayat ini juga akan bertemu

kalimat muhsanat. Artinya sama perempuan-perempan yang berbenteng,

perempuan baik-baik yang tidak boleh di ganggu, maka di jelaskanlah di

dalam ayat ini bahwasahnya perempuan yang telah terpelihara dalam

perbentengan lindungan suaminya tidak boleh di nikahi lagi. Apakah

perempuan itu orang islam atau lain agama  apa saja, pendekatnya sekalian

perempuan yang telah ada suami tidak boleh di nikahi lagi.

“Kecuali mana yang di miliki oleh tangan kanan kamu”. Yang di

milikintangan kanan ialah perempuan yang menjadi hamba sahaya menjadi

budak kepada kamu. Perbudakan ini terjadi sebab perperangan. Dan perang

itu hendaklah perang karena agama. Di dalam istilah ahli Fikih ada di

cantumkan bahwa jika terjadi perang di antara suatu negara islam dengan

satu negara kafir, maka negeri islam itu di namai darul islam.dan negeri

yang di perangi itu di namai Darul Hark (negeri perang). Lalu negeri itu di

serbu. dan di perang. Merekapun kalah, dan orang laki-lakinya banyak yang

mati, penduduknya yang masih tinggal di tawan dan di angkut ke darul

islam.
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Dalam ayat ini bertemu sekali kata-kata mukhsinnin yang di artikan

dengan berkawin. Karena di tafsirkan, kata mukhsinnin atau mukhsanat

terambil dari pokok kata husn, artinya benteng. Inti sari membentuk suatu

rumah tangga, mengawini seorang perempuan ialah  karena hendak

membentengi diri, membentengi hawa nafsu. Dan syahwat faraj aau seks.

Dengan sebab perkawinan maka seorang laki-laki menjadi muhsn

dan seorang perempuan menjadi mukhsinat. Kita artikan pula kalimat

gairah musaffihin dengan bukan berzina karena pokok dari arti mukhsafihin

ialah dari syafah, syafah ialah  orang yang menumpahkan air maninya

dengan tidak memikirkan halal dan haram. Oleh sebab itu jika ada harta

benda dan sanggup membayar perempuan berapa saja lebih baik di gunakan

untuk membenteng diri dengan kawin, jagan di gunakan harta benda

tersebut sebagai pembeli kehormatan perempuan, guna menumpah air mani

dengan tidak berketentuan12.

7. Surah An-Namal Ayat : 54
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Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya:

"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu

memperlihatkannya.

12 Ibid, 8-12.
13 Qs. An-Naml :54.
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Menurut Hamka di dalam menafsirkan ayat ini bahwa di peringatkan

pula tentang seorang Nabi, yaitu Luth yang di utus Allah karna negeri

sadum : “seketika dia berkata kepada kaumnya : apakah kamu mendatangi

perbuatan keji”, yaitu perbuatan yang hina dan sangat memalukan bagi

manusia yang beradab :” padahal kamu melihat”. Di ujung ayat ini di

terangkan bahwasahnya mereka perlihatkan saja perbuatan itu yang

membetinakan sesamanya laki-laki dan laki-laki yang di perlakukan sebagai

perempuan itu, tidak malu lagi di lihat orang. Karena pengaruh syetan sudah

sangat mendalam, karena kebiasaan buruk telah mempengaruhi diri

mereka14.

B. Penafsiran Quraish Shihab

1. Surah Al-Imran : 135















15

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji

atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon

ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat

14 Ibid, 221-223.
15 Qs. Al-Imran : 135.
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mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak

meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Pada ayat di atas Quraish Shihab menafsirkan  bahwa  sikap

mereka menghadapi diri sendiri, atau setelah menyebut peringkat tinggi dari

penghuni surga, kini disebut peringkat yang di bawah mereka, yaitu mereka

yang apabila mengerjakan dengan sengaja atau tidak sadar suatu perbuatan

keji, yakni berdosa besar, seperti pembunuh, berzina, korupsi dan mencuri

atau menganiaya diri sendiri dengan dosa atau pelanggaran apappun, mereka

ingin Allah, sehingga mereka malu atau takut lalu mereka menyesali

perbuatan mereka bertekat untuk tidak mengulanginya dan memohon ampun

atas dosa-doa mereka.

Ketika itu, Allah mengampuni mereka karena dia maha pengampun

dan tiada selainnya yang dapat memberi ampun.siapa lagi yang dapat

mengampuni dosa selain Allah. setelah bertobat mereka tidak akan

meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui bahwa

perbuatan tersebut terlarang. Mereka yang kedudukannya tinggi,

Sebagaimana di isyaratkan oleh kata itulah yang akan memperoleh

balasan dari Allah. Balasannya ialah ampunan dari tuhan pemelihara mereka

atas kesalahan dan dosa mereka baik yang besar maupun yang kecil,  dan di

samping itu mereka juga di anugrahi surga-surga, masing-masing sesuai

dengan kedudukan mereka di sisi Allah yakni surga itu yang mengalir

sungai-sungai di bawahnya, atau pelanggaran secara umum termasuk di

dalamnya dosa besar.
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Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi dalam kitab Tafsir Al-Azhar

bahwa perbuatan keji dan menganiaya diri merupakan dua sisi dari setiap

kedurhakaan. Setiap perbuatan keji yang dilakukan seseorang berakibat

penganiayaan atas dirinya, demikian pula sebaliknya. Atas dasar itu,

sementara ulama menegaskan bahwa kata atau sebelum kata menganiaya

diri sendiri pada ayat di atas  berarti kalau diamati sifat-sifat para penghuni

surga atau orang-orang yang bertakwa di atas,  di kemukakan bahwa

maksiat dan kedurhakaan yang dilakukan seseorang selama dia segera

menyadarinya tidak mencabut identitas ketakwaannya. Maka sudah jelas

dipahami penjelasan dari ayat 135 di atas.  Hal ini membuktikan betapa

realistisnya Ajaran Al-Qur’an.

Allah tidak menutup pintu dan tidak  mengharuskan semua orang

bersih seperti kain putih, sehalus sutera. Dia menerima hamba-hambanya

yang berlumuran dosa dan memasukan dalam kelomok orang yang bertakwa

selama mereka menyadari kesalahannya. Namun tingkat ketakwaannya

belum mencapai peringkat yang tinggi16.

2. Surah An-Nisa’ : 15













16 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (jakarta : Lentera Hati, 2002) , 221.
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17

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) dalam rumah

sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan

lain kepadanya.

Menurut penafsiran Quraish Shihab, sesuai dengan namanya surah

An-Nisa’ (perempuan) – dan seperti telah terbaca pada ayat-ayat yang lalu,

perhatian utama yang ditekankan di sini adalah persoalan keluarga yang

tiangnya adalah perempuan. Kalau dalam ayat-ayat lain di berikan lagi

sisanya, maka pada ayat ke 15 ini. Dijelaskan sanksi-sanksi yang

mengancam para wanita yang melakukan pelangaran, khususnya yang

berdampak sangat buruk di tengah masyarakat serta sangat bertentangan

dengan kesucian keluarga maupun keharmonisannya.

Ayat ini juga menegaskan terhadap para wanita, wahai kaum

muslimin yang mendatangi, yakni yang mengerjakan perbuatan sangat keji,

yaitu berzina atau lesbian , dari wanita-wanita  kamu yakni istri-istri atau

bekas-bekas isteri kamu wahai para suami, atau wanita siapapun telah

menikah atau belum, maka  hendaklah kamu benar-benar mempersaksikan

Atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi di antara kamu wahai

kaum muslimin.

17 QS. An-Nisa’ :15.
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Mereka harus bersaksi bahwa mereka benar-benar mempersaksikan

atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi di antara kamu wahai

kaum muslimin. Mereka harus bersaksi bahwa mereka benar-benar

mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi lelaki di

antara kamu wahai kaum muslimin . mereka harus bersaksi bahwa mereka

benar-benar menyaksikan wanita-wanita itu melakukan perbuatan di

maksud. Lalu apabila mereka telah memberi persaksian dan kesaksian

mereka dapat di terima,  maka wahai penguasa kurunglah mereka, yakni

wanita-wanita itu dalam rumah, yakni penjarakan mereka atau lakukan

tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan

kejinya, sampai maut datang menyempurnakan ajal mereka, atau sampai

Allah memberi jalan penyelesaian untuk mereka, apakah dengan pernikahan

atau ketetapan hukum baru..

Dan terhadap dua orang pria yang melakukan perbuatan keji di

antara kamu, berzina atau Homoseksual, dan di buktikan pula dengan empat

orang saksi seperti yang di sebutkan sebelum ini, maka yang memiliki

wewenang yang menjatuhkan sanksi, jatuhilah hukuman pada  keduanya,

apakah dengan cemoohan atau cambuk,lalu jika keduanya bertaubat yakni

menyesali perbuatannya, tidak mengulangi  perbuatan kejinya dan

memperbaiki diri, dengan jalan beramal sholeh dalam waktu yang cukup

sehingga benar-benar dapat di nilai telah menempuh jalan yang benar, maka

biarkanlah mereka
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Sementara ulama berpendapat di dalam ayat ini, telah di batalkan

hukumnya Mansukh pada ayat yang menegaskan bahwa pezinah lelaki atau

perempuan yang belum nikah jika terbukti berzina, maka akan di jatukan

hukuman cambuk sebanyak 100 kali18.

3. Surah An-Nisa’ :19
























19

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji

yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

18 Ibid, 372-373.
19 Qs.An-Nisa’:19.
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mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan

padanya kebaikan yang banyak.

Menurut penafsiran Quraish Shihab tentang ayat ini, bahwa setelah

berbicara tentang perzinahan dan sanksi serta anjuran bertaubat dan

ancaman sanksinya, ayat di atas kembali berbicara tentang kewarisan, boleh

jadi pembicaraan tentang perzinahan dan kekufuran yang di kecamnya itu,

sebagai isyarat bahwa anak-anak hasil perzinahan atau kekufuran seseorang

adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terhalangnya kewarisan.

Tidak sedikit adat buruk masyarakat Jahiliyah, antara lain apabila

seorang mati meninggalkan istri, maka anaknya datang kepada bekas istri

ayahnya yang merupakan ibu tirinya, atau datang salah seorang keluarga

bekas suaminya, meletakkan pakaiannya pada bekas istri itu, dan bila

demikian, maka bersangkutan telah lebih berhak memperistrikannya dari

orang lain, bahkan sejak itu kebebasan wanita itu atas dirinya telah di ambil

oleh anak dari ayah atau keluarganya itu, jika mereka ingin menikahinya,

maka itu di lakukan tanpa membayar mahar dengan alasan mahar yang di

bayar oleh ayah bekas suaminya udah cukup untuknya dan kalau dia tidak

menikahinya, maka wanita itu di biarkan, bahkan di persulit keadaannya,

sehingga memperoleh kebebasan, janda itu terpaksa membayar dengan

warisan yang di perolehnya,. Penggalan ayat di atas meluruskan kesesatan

itu dengan Firmannya : wahai orang-orang yang beriman tidak halal, yakni

tidak di benarkan dengan alasan apapun, bagi kamu berlaku seperti

kelakuan orang-orang yang tidak beriman, yang mempusakai harta atau
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diri wanita dengan jalan paksa. yaitu dengan memaksa mereka, atau dalam

keadaan mereka terpaksa oleh satu dan lainnya.

Selanjutnya masyarakat jahiliyah tidak jarang menghalangi wanita-

wanita apalagi bekas istri mereka untuk menikah, atau jika tidak mencintai

istrinya lagi mereka tidak akan menceraikannya, dan dalam saat yang sama

tidak pula memperlakukan mereka untuk menikah, atau jika tidak mencintai

istrinya lagi mereka tidak akan menceraikannya dan dalam saat  yang sama

tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai istri dengan tujuan

memperoleh imbalan materi. Penggalan kedua ayat di atas melarang adat

buruk itu dengan firmannya : dan janganlah kamu menyusahkan mereka,

dengan menghalangi wanita-wanita yang telah bercerai dengan kamu, atau

di tinggal mati suaminya untuk menikah dengan siapa yang di sukainya dan

jangan juga kamu tidak menceraikan dan tidak juga memperlakukan istri

kamu dengan wajar karena kamu hendak mengambil kembali sebagian dari

apa yang telah kamu berikan kepadanya, yakni maskawin, atau mengambil

warisan yang di peroleh dari bekas suaminya. Janganlah kamu

menyusahkan mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata misalnya

berzina atau nuzyus, atau pacaran dengan pria lain. Maka ketika itu kamu

dapat mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya

dengan menempuh jalan khulu’, yaitu mengambil langkah-langkah sehingga

meminta cerai sambil mengembalikan seluruh atau sebagian dari apa yang

telah di terimanya sebagai  maskawin kepadamu. Dan bergaullah mereka

secara makhruf ( patut). Bersikap dan berucap baik kepadanya.
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Selanjutnya jika kamu masih cinta kepadanya, asah dan asuhlah

cinta itu, tetapi jika kamu tidak lagi menyukai mereka , maka bersabarlah

dan jangan cepat-cepat menceraikannya, karena boleh jadi kamu tidak

menyukai sesutau, termasuk tidak menyukai pasanganmu dengan beberapa

sifat padahal Allah menjadikan padanya, yaitu pada apa yang tidak kamu

sukai atau pada diri pasanganmu itu sifat-sifat lain yang merupakan

kebaikan yang banyak.

Kata ta’dhuluhunna, terambil dari kata adhl, yang di terjemahkan di

atas dengan menyusahkan pada mulanya berarti menahan. Ayam yang

terhalang keluar telurnya, atau unta yang sulit melahirkan di lkiskan dengan

kata tersebut. Karena itu kata ini dapat di artikan dengan menghalangi

mereka menikah  atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka

mendapat kesulitan, baik dengan melarangnya menikah, membiarkannya

terkatung-katung atau kesulitan apapun.

Illa an ya’tina bi fahisyatin mubayyinah, yang di terjemahkan da

penjelasannya seperti itu, karena kata illa di pahami dalam arti kecuali, ada

juga yang memahami kata illa yang berarti tetapi, dan ketika itu penggalan

ayat tersebutdi pahami dalam arti  janganlah kamu menyusahkan mereka

dengan mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan, tetapi jika

mereka melakukan perbuatan keji, maka ketika itu kamu boleh mengambil

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.

Perbuatan keji yang di maksud oleh ayat ini di pahami oleh

sementara ulama adalah zina,tetapi pendapat yang leih kuat adalah yang di
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kemukakan di atas, memang boleh jadi ada istri yang sengaja melakukan

nusyuz , anggkuh, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar,

dengan harapan agar suaminya menceraikannya, dan sesaat sesudah itu dia

menikah dengan pria yang di cintainya, maka untuk mencegah hal tersebut

agar tidak merugikan suami, Allah SWT. Membenarkan suami mengambil

langkah agar tidak kehilangan dua kali, pertama kehilangan istri, dan yang

kedua, kehilangan maskawin. Inilah penggalan ayat di atas di samping

menginggatkan suami, mengguntungkan istri, sekaligus memelihara hak-

hak suami20.

4. Surah Al-Isra’ : 32



21

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Didalam penafsiran Quraish Shihab, dijelaskan bahwa Al-qur’an

melarang melakukan perbuatan seks bebas karena dapat menimbulkan

dampak yang buruk yang akan  mendorong mereka membunuh anak-anak

perempuan karena kekhawatiran diperkosa atau berzina, maka lebih jauh

ayat yang diatas memerintahkan semua anggota masyarakat agar

menghindari sebab-sebab yang dapat mengantarkan pada  perbuatan itu.22

20 Ibid, 380-382.
21 Al-Isra’ :32
22 Ibid, 455-456.
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Quraish Sihab juga mengadopsi pendapat Al-biqa’i yang

menjelaskan bahwa didalam pembunuhan anak terdapat unsur kekikiran,

dan dalam perzinahan terdapat unsure pemborosan, maka ayat diatas

melanjutkan dengan larangan berbuat zina, karena disisi lain  dalam

perzinahan terdapat pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak,

sebagaimana ia menjadi sebab adanya sesuatu yang bathil sedangkan

pembunuhan dapat menghilangkan yang haq.

Selanjutnya Quraish Sihab berpendapat bahwa dalam perzinahan

terdapat pembunuhan dalam beberapa segi, pertama dalam penempatan

sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah, ini biasa disusul

keinginan mengugurkan, yakni membunuh janin dalam kandungan, kalau ia

dilahirkan hidup maka biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang

memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk

pembunuhan.23

Di katakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela

ditengah-tengah keburukan ini karena disini menjadi tidak jelas dan

bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan

menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan masyarakat melemah

yang akhirnya mengantarkan kepada kematian umat.

Disisi lain perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi

kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi

sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi, keluarga menjadi sangat rapuh

23 Ibid, 456.
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padahal ia merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan

mempersiapkan generasi muda untuk memikul tanggung jawabnya.

5. Surah An-Nisa’ ayat : 22









24

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan

itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Menurut penafsiran Quraish Shihab, ayat ini masih merupakan

kelanjutan dari pembatalan dan larangan melakukan adat buruk sebagian

masyarakat jahiliyah, bermula dari ayat 19 hingga ayat 21 yang Allah telah

melarang mempusakai wanita dengan jalan paksa dan menyusahkan mereka

untuk mengambil kembali maskawin yang mereka janjikan.

Kali ini larangan lebih tegas dan berkesinambung di arahkan kepada

adat yang buruk yang lain, yaitu menikahi bekas isteri Ayah sendiri, yakni

ibu tiri baik setelah kematian sang ayah, maupun akibat perceraian hidup,

baik pernikahan itu dengan paksa, seperti bunyi ayat yang lalu, maupun

suka sama suka

Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa,

tidak juga menikahi bekas istri ayahmu, karena itu wahai orang-orang yang

24 Qs.An-Nisa’: 22
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beriman jaganlah kamu melakukan peraktek buruk yang di lakukan oleh

masyarakat jahiliyah, yaitu di menikahi wanita-wanita yang telah di nikahi

walaupun baru terbatas dalam bentuk akad nikah yang sohih dan belum di

gauli sebagai suami istri oleh ayah-ayah kamu, baik ayah langsung, maupun

kakek, baik dari sisi ayah maupun ibu. Praktek pernikahan semacam itu

mengakibatkan murka tuhan dan siksa atas para pelakunya, kecuali pada

masa yang telah lampau, yaitu pada masa jahiliyah dan sebelum datangnya

larangan ini, maka murka dan siksa itu tidak menyentuhnya dan Allah

mengampuni perbuatan itu.

Allah menyiksa mereka yang melakukan dan mempertahankan

pernikahan yang semacam itu, karena sesungguhnya perbuatan itu sejak

dahulu hingga saat ini sebagaimana yang di pahami oleh kata kanna –amat

keji dalam pandangan agama dan akal, di benci Allah dan orang-orang yang

memiliki muru’ah atau harga diri dan nama baik serta seburuk-buruk jalan

yang di tempuh dalam kehidupan masyarakat.

Kata ma’nakaha yang di terjemahkan dengan apa yang di nikahi

mengunakan kata apa bukan siapa. Karena ayat ini bermaksud  melarang

pernikahan itu, begitu telah berlangsung akad nikah. Jadi tinjauan pada akad

bukan pada siapa yang di nikahi.memang kata nikah dapat berarti akad dan

dapat pula berarti hubungan seks, keduanya di gunakan  Al-Qur’an.

Hubungan seks tidak dapat terjadi tanpa kehadiran siapa yang di

nikahi sedangkan akad nikah dapat sah walau salah satu pasangan tidak

hadir, akad nikah sudah dapat terlaksana dan sah walau tanpa hubungan
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seks. Sedangkan hubungan seks tidak boleh terlaksana sebelum akad

nikah25.

6. Surah An-Nisa’  Ayat : 25





































26

Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia

boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu

miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari

sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan

25 Qurais Shihab. Op.cit. H. 388-389
26 Qs. An-Nisa’: 25.
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mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan

bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai

piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,

kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas

mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang

bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang

yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di

antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.

Quraish Shihab menfsirkan bahwa setelah berbicara tentang

pernikahan, wanita-wanita mardeka, ayat di atas bercerita tentang wanita-

wanita yang bersetatus hamba sahaya dan pada masa turunya Al-Qur’an

masih sangat bayak. Seakan-akan Allah berfirman : itulah petunjuk

menikahi wanita-wanita mardeka dan barang siapa di antara kamu wahai

laki-laki mardeka yang tidak cukup mampu atau memiliki kelebihan dari

sisi perbelanjaan untuk menikahi wanita-wanita mardeka lagi mu’min, dari

budak-budak yang kamu miliki .bukan yang di miliki oleh bersangkutan,

karena pemilik budak dapat mengaulinya tanpa pernikahan dan membayar

mahar.

Jangan berkata keimanan budak-budak itu lemah, soal iman adalah

soal bathin, Allah mengetahui keimanan kamu semua dan jangan terlalu
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mempersoalkan keturunan selama mereka beriman, karena sebagian kamu

adalah dari sebagian yang lain, kamu berasal dari satu ayah dan satu ibu

(Adam dan Hawa) karena itu nikahilah mereka selama kamu benar-benar

tidak mampu menikah dengan wanita-wanita mereka, dan dengan syarat

pernikahan itu kamu lakukan dengan seizin keluarganya, yakni tuan mereka

dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, yaitu menurut ukuran

masyarakat dan kondisi budak wanita itu, serta tidak memberatkan kamu,

tidak juga merugikan si waanita dan tuannya dan dalam keadaan mereka,

yaitu wanita-wanita itu memelihara kesucian diri atau di pelihara kesucian

mereka oleh tuan-tuan mereka, bukan pezina yang terang-terangan di

ketahui umum dan bukan pula wanita ynag mengambil laki-laki tertentu

sebagai peliharaannya yang di rahasiakan dan apabila mereka telah menjaga

diri dengan menikah, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji,

yakni berzina dan terbukti secara hukum maka atas mereka separuh siksa,

yakni hukuman yang di tetapkan atas wanita-wanita yang mardeka yang

telah bersuami.

Kebolehan menikahi budak itu, yakni izin menikahi wanita0-wanita

yang bersetatus budak tetapi mardeka adalah izin bagi orang-orang yang

takut terjerumus kepada kesulitan, yakni ingin menjaga diri dari perbuatan

zina di antara kamu, dan kesabaran itu, yakni menahan diri agar tidak

terjerumus dalam perzinahan, serta tidak menikah dengan budak-budak

wanita lebih baik bagi mu, dari pada menikah degan mereka.
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Dan Allah maha pengampun bagi yang tidak bersabar, sehingga dia

menikah dengan hamba sahaya wanita lagi maha penyayang antara lain

karena dia mengizinkan pernikahan itu. Seperti iznin menikahi budak-budak

wanita.

Imam Abu hanifah, membenarkan pernikahan budak-budak wanita

walaupun Ahli kitab selama lelaki yang akan menikahinya tidak memiliki

istri yang mardeka. Bila ada istrinya yang mardeka maka tidak di

perkenankan secara mutlak menikah dengan budak-budak wanita, baik

muslim ataupun ahli-ahli kitab walaupun melakukan akad, akadnya di nilai

batal.

Pernikahan dengan hamba sahaya wanita itu haruslah dengan seizin

da persetujuan tuannya, yang dinamai dengan ayat yang dinamai oleh ayat

ini Ahlibinna yang terjemahan Hariahnya adalah keluarga atau (tuan)

mereka. Penamaan tuan atau pemilik budak dengan nama keluarga

menunjukan tuntunan Al-Qur’an menyangkut perlakuan terhadap hamba

sahaya. Mereka hendaknya di perlakukan sebagai anggota keluarga di bri

makanan yang wajar serta pakaian yang wajar. Kalau perlakuan semacam

ini di tuntut terhadap hamba sahaya maka tentu lebih-lebih terhadap

pembantu rumah tangga.

Firman Allah : muttakbitzati akhdan, yakni mengambil laki-laki

sebagai peliharaannya di larang leh ayat ini walau yang di ambilnya itu

seorang laki-laki tertentu, karena memelihara seorang laki-laki sebagai

teman berkencan dan berzina demikian juga sebaliknya pria yang memiliki
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walau seorang pria peliharaan, sekalipun kelihatannya serupa dengan

pernikahan biasa, tetapi pada hakikatnya tidak sejalan dengan pernikahan

yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebar luasan

beritanya. Rasulullah SAW. bersabda, “ berpestalah walau hanya dengan

hidangan seekor kambing”, yakni yang di hidari sejumlah orang yang cukup

dengan hidangan sebanyak itu, tidak di benarkannya merahasiakan

pernikahan bukan saja karena anka keturunan dapat di kenal, tetapi juga

karena nama baik seseorang dapat tercemar.

Karena itu mempersaksikan  pernikahan minimal dua orang

terpercaya, dan keduanya tidak merasiakannya adalah syarat sah pernikahan.

Bahkan alangkah baiknya jika di catatkan dalam catatan resmi pemerintah,

sebagaimana syarat yang di tetapkan undang-undang perkawinan republik

indonesia27.

7. Surah An-Namal Ayat : 54





28

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya:

"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu

memperlihatkannya.

Menurut penafsiran Quraish Shihab tentang Ayat ini ialah, setelah

menguraikan kisah Nabi As. Kini di uraikan kisah Nabi Luth As. Dengan

27 Ibid, 406- 408.
28 Qs. An-Naml : 54.



62

kaumnya setelah kisah Nabi Saleh, karena memang generasi Nabi saleh As.

Mendahului generasi Nabi Luth As. Ayat di atas memerintahkan Nabi

Muhammad SAW. bahwa : beliau ingat serta ingatkan juga tentang Nabi

Luth, ketika beliau berkata sebagai kecaman dan teguran kepada kaumnya

yakni masyarakat tempat dia bermukim : “ apakah sungguh buruk prilaku

kamu. Apakah kamu tidak berakal atau tidak malu mengerjakan perbuatan

fasyha yakni perbuatan yang sangat buruk dalam pandangan akal dan adat

kebiasaan manusia terhormat sedang kamu menyaksikan dengan mata kpala

dari kedurhakaan yang kamu sering lakukan ?” kata antum tubshirun,

sedang kamu menyaksikan,, di samping makna yang penuis kemukakan saat

ini, dapat juga di artikan : “ kamu menyaksikan manusia bahkan hewan

sekalipun melampiaskan Nafsu seksualnya melalui lawan seksnya, yang

laki-laki dengan perempuan dan yang jantan dengan betina. Atau dalam arti

: sedang kamu menyaksikan keburukan perbuatan tersebut dengan mata hati

kam jika kamu mau mengunakannya dan menyaksikan pula (dewasa ini

dengan mata kepala) dampak dan Akibat buruknya antara lain dengan

tersebar luasnya penyakit yang belum di temukan obatnya29.

C. Persamaan Dan Perbedaan

29 Ibid, 241-242.
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1. Persamaan dan perbedaan pendapat antara  Hamka dan Quraish

Shihab.

Buya Hamka Quraish Shihab

Persamaan Perbedaan

Pada pemikiran Buya Hamka

dan Quraish shihab memiliki

kesamaan diantaranya :

1. Di dalam surat Al-

imran ayat 135, Buya

Hamka dan Quraish

Sihab di dalam

menafsirkan ayat ini,

terdapat kesamaan

pendapat, yaitu :

menjelaskan bahwa

orang yang terlanjur

berbuat dosa,seperti,

berzina, membunuh,

dan mencuri,

menempuh jalan yang

salah yang berarti

mencelakakan dan

menganiaya diri

1. Dalam surat An-Nisa’

ayat 15, Buya Hamka

dan Quraish Shihab

memiliki pemikiran

yang berbeda. Yaitu

buya hamka

menafsirkan barang

siapa yang melakukan

perbuatan keji, tetapi

sungguh main tuduh

saja, bahwa perempuan

itu berbuat keji, maka

tidaklah boleh, dan

harus menghadirkan

empat orang saksi.

Sedangkan menurut

penafsiran Quraish

Shihab, ialah persoalan

yang di tekankan pada
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sendiri.

2. Di dalam surat Al-Isra’

ayat 32 Buya Hamka

dan Quraish Shihab

menafsirkan, bahwa

larangan berbuat seks

bebas karna

menimbulkan dampak

yang buruk.

3. Di dalam Surah An-

Namal ayat 54, bahwa

Buya Hamka dan

Quraish shihab, sama-

sama menafsirkan

tentang kisah Nabi

Luth As. Dengan

kaumnya setelah kisah

Nabi Saleh As.

ayat ini ialah, persoalan

keluarga, yang tiangnya

adalah perempuan,

maka, pada penafsiran

ini mengemukakan

tentang sanksi-sanksi

yang mengancam

wanita yang melakukan

pelanggaran.

2. Di dalam surat An

Nisa’ ayat 19 menurut

penafsiran Buya

Hamka, bahwa di

sebutkan atdat buruk

jahiliyah terhadap

perempuan yaitu

dianggap sebagai

warisan.sedangkan

menurut penafsiran

Quraish Sihab bahwa

Anak-anak hasil

perzinahan seseorang

adalah faktor-faktor
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yang mengakibatkan

terhalangnyakewarisan

3. Dalam An-Nisa’ ayat

22 di tafsirkan oleh

buya Hamka, bahwa

masih ada yang

menikahi ibu tirinya

sesudah ayahnya mati

sedangkan Quraish

Shihab menafsirkan,

bahwa Allah telah

melarang mempusakai

wanita dengan jalan

paksa dan

menyusahkan mereka

untuk mengambil

kembali maskawin

yang telah di janjikan.

4. Dalam surat An-Nisa’

ayat 25, Buya Hamka

menafsirkan bahwa

seorang perempuan

yang sudah di bentengi
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oleh suaminya,

sehingga mendapatkan

perlindungan sehingga

orang tidak boleh

masuk kealamnya,

sedangkan Quraish

Shihab menafsirkan,

bahwa perikahan

wanita-wanita yang

mardeka yang

bersetatus hamba

sahaya, yang di nikahi

oleh laki-laki yang

mardeka yang memiliki

kelebihan dari sisi yang

lain lagi mu’min dari

budak-budak yang

kamu miliki.


