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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP  PENAFSIRAN FAWATIH AS-SUWAR HURU F  

AL-MUQATHA’AH  DALAM  TAFSIR  AL-JAILANI  KARYA  SYEKH  

ABDUL  QADIR  AL-JAILANI 

    

 Untuk melakukan  analisis yang lebih mendalam terhadap penafsiran Syeh 

Abdul Qadir al-Jailani dalam menafsirkan huruf al-Muqatha’ah, penulis 

menggunakan metode analisis deskriptif dan membandingkan  dengan pendapat-

pendapat ulama’ mengenai penafsiran ayat-ayat Fawatih as-Suwar (huruf al-

Muqatha’ah). Melihat penafsiran Syeh Abdul Qadir al-Jailani terhadap huruf al-

Muqatha’ah maka penulis menganalisa sebagai berikut: 

A. Penafsiran  Syekh Abdul Qadir al-Jailani 

Menurut analisa penulis  penafsiran yang berawal dari ayat 

Mutasyabihat dalam hal ini  huruf al-Muqatha’ah berhubungan dengan 

ma’rifat, hakikat serta hikmah  juga mengajak kepada orang untuk taat, ibadah 

yang dikerjakan dan dinisbahkan kepada orang-orang yang mempunyai azm 

(harapan)  yang berorientasi pada ketauhidan. Sedangkan Ta’wil menurut 

Syekh Abdul Qadir al-Jailani, hanyalah milik Allah artinya ketika 

mentakwilkan lafadz Al-Qur’an hendaknya disandarkan pada Allah dalam 

rangka meminta taufiq dan pertolongan-Nya. Begitu juga ketika menanggapi 

komentar bahwa ayat-ayat mutasyabihat bisa diketahui maknanya oleh al-

Rasihuuna fi al ‘Ilmi, beliau menafsiri bahwa yang dimaksud ilmu disini 

adalah ilmu Laduni yaitu ilmu yang berpegang pada ilham, Al-Qur’an, 

ma’rifat dan hakikat yang mana tidak cukup dihasilkan hanya dengan 

kekuatan akal manusia tetapi hanya dengan kekuasaan Allah1.   

Penulis  juga menjumpai dalam Tafsir al-Jailani juz 1, halaman 245 

dalam khatimah surah al-Baqarah ungkapan: 

“Huruf-huruf dalam kitab ini mempunyai makna-makna yang 
dikehendaki Allah, seharusnya orang-orang yang membaca Al-Qur’an 

                                                           
1 As-Syaikh ‘Abdul Qadir al-Jailani, Tafsir al-Jailani, bahs watahqiq as-sayyid as-Sarif  Dr. 

Muhammad Fadhil Jailani al-Hasani al-Husaini at-Tailani al-Jamasraqi, Markaz al-Jailani lilbuhus 
al-Ilmiyah, Istanbul, juz 1, hlm. 250-251 
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mensucikan dirinya baik dhahir maupun bathin dari segala sifat 
basyariyah” (manusia) dengan cara menghilangkan  hawa-nafsu”.  
Berdasarkan hal diatas maka penulis  menganalisa  bahwa Syekh 

Abdul Qadir al-Jailani dalam  memaknai ayat-ayat Al-Qur’an menjauhkan diri 

dari sifat subjektifitas dan  mengikuti hawa nafsu. Dan yang lebih 

menakjubkan lagi, beliau lebih hati-hati. Hal ini terbukti bahwa dalam  tahap 

membaca saja disarankan untuk mensucikan diri baik dhahir maupun batin. 

Berikut hal-hal yang penulis cermati: 

1. Syekh Abdul Qadir al-Jailani ketika menafsirkan huruf al-Muqatha’ah  

ditujukan untuk Nabi Muhammad, dengan bahasa panggilan yang sangat 

santun, misal:  

a) Memakai kata Thalib, (surat Thaha, As-Syuaro, An-Naml, Qashas). 

 اِهلَدايَِة الَعامِة َعَلى كاَفِة اْلبَـرَايَا طَالبَ  يَاطه : 

 
ِة وِيّ الطيَنِة والط  الَسعادِة والِسَيادِة اُلمَؤبَدِة املَخلَدِة، َويَا طاهرَ  طالبَ يا :طسم 

َعِة الَبَشرِيَِة، ويَا َساملَِ  ِة تِي وْ َوالَسرِيـَْرِة ِمَن الَعالِئِق الناسُ  السر  ِمْن أَْدنَاِس الطَِبيـْ
َرِة ِلَصَفاِء َشراِب التـْوِحيدِ مُ الَبَشرِيَِة، َويا ماِحي آثَاِر الرذاِئِل الْ  َكد 

 
 :§Û  ْرَمِديّ الِسييَا طالَبِنّيِة األزَلِّيِة األَبِديَ اَدِة الس َعاَدِة السةِ ِة َوالس  

 
الَسَعادة املؤبَدِة املَخلَدِة ويا طَيَب الطيَنِة، وَساِملَ السر  يَا طالبَ  :طسم 

ِة املوَرثَِة ِألَنـَْواِع اَجلَهاَالِت ِن اْلُمَكدرَاِت الطَِبيِعيَ ِنريَِة املقدِس عَ مُ والَسرِيـَْرِة الْ 
 َوالضالالِت املَناِفَيِة ِلَصَفاِء َمْشَرِب التـْوِحْيدِ 

 
Hal ini berbeda dengan Jalaluddin bin Abi Bakar as-Suyuthi 

pengarang kitab Dar al-Mansur fi Tafsir al-Ma’tsur yang mengutip 
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riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Thaha termasuk nama- 

nama Allah.2  

 

b) Memakai kata Insan, (surat Al-Ankabut, Ar-Rum, Lukman, As-Sajdah) 

ْنَسانُ :  امل ئُق لَِفْيَضاِن َلَواِمِع أَنـَْواِر اَْلُوجُ  أَيـَُها اْإلِ ْوِد َوَلَواِئِح اَألْكَمُل اَألْعَلُم الَالِ
 َما ِيف َمظَاِهرِ  ْونَاتِ نُـ كْ اْلُمَالزِِم ِالْسِتْكَشاِف مَ  أَثَاِر اْلَفْضِل َواجلُْوِد اُلمَؤيدِ 
ِة الَالِمَعِة الَالِئَحِة نْـَواِع الَربِيَ َماِت أَ آثَاِر األُُلْوِهَيِة َوُمَكرَ  اْلُمَكونَاِت ِمَن اْلُمَعظَماتِ 

ِم َما َظَهَر َوَبَطَن َغْيًبا َوَشَهاَدًة َعَلى التَـَعاُقِب َوالَتّـَواِيل ِبَال َعَلى نـََواِصي ُعُموْ 
َرٍة ِحبَْيُث َال يـَْعُزُب َعْن  اْنِقطَاٍع َواْنِصرَاٍم أََزًال َوأََبًدا َوِبَال ُذُهْوٍل َوَغْفَلٍة َوفـُتـُْوٍر َوفـَتـْ

 َهَر َوَالَح ُدْوَن ِإْشرَاِق َمشِْس َوْجِهِه ًة ِمْن َذرَائِِر َما ظَ َحْيطَِة َحْضَرِة ِعْلِمِه َذر
.    اْلَكرِميِْ

  
األَْفَضاُل اَألْكَمُل الَلِبْيُب الَالِئُق اْلُمَالزُِم اْلُمَداِوُم َها اِإلْنَساُن يـ أَ  : امل

اْلَفاِئَضِة  ِالْسِتْكَشاِف َغَواِمِض َأْسرَاِر اْلُوُجْوِد َوَرقَاِئِق َدقَاِئِق َآثَاِر اْلَكَرِم َواجلُْودِ 
ِمَن اَخلَالِق اْلَوُدْوِد َعَلى َخَواِص َمظَاِهِر اَألْكَواِن احلَُبوِسْنيِ ِىف َمِضْيِق 
اِإلْمَكاِن، لِيـُْوِصَلُهْم ِإَىل فـََناِء اْلُوُجْوِد َوِصَفاِء الَكْشِف َوالشُهْوِد ُخمِْلِصْنيَ َعْن 

ْيِع اَألْوَهاِم َواْخلََياَالِت اْلُمْسَتتْ   ِبَعِة ِألَنـَْواِع الضَالَالِت َواجلََْهاَالتِ مجَِ

 
اْلكاَِمُل الالَِئُق لَِلَواِمِع َلطَاِئِف أَنـَْواِر اْلُوُجْوِد اِإلهلَِي َوَلَواِئِح  َها اِإلْنَسانُ أَيـ  : امل 

ِص ْلُمْمَتاِز اُلمَتَخص لَكَرِم اِد ِمْن ِعْنِدِه ِمبَزِْيِد اللْطِف َواْ ُمَؤي آثَاِر ُجْوِدِه اْلُمَكرِم الْ 
ْيِع اْلَمظَاِهِر بِاْلَمْرتـََبِة اْجلَاِمَعِة اُلمْسَتْجِمَعِة جلَِِمْيِع اْلَمراِتِب اْلَعالَِيِة   ِمْن بـَْنيِ مجَِ

                                                           
2 Jalaluddin Abi Bakar As-Suyuthi, Dar al-Mansur fi Tafsir al-Ma’tsur, Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, Lebanon, juz. I, hlm 54 
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اَألْكَمُل اَألْعَلُم لَِلَوازِِم َلَواِمِع أَنـَْواِر اْلُوُجْوِد اْلالَِئِح َعَلى  َها اِإلْنَسانُ أَيـ  : امل 
َفَحاِت ُوُجْوِد اَألْكَواِن ِمبُْقَتَضى اجلُْْوِد اْلُمَالِخِظ اْلُمطَاِلِع َهلَا بِتَـْوِفْيِق اِهللا اْلَمِلِك صَ 

 اْلَوُدْودِ 

 
Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Abi Ja’far 

Muhammad binThabari, pengarang kitab Jami’ Bayan ‘An Ta’wil Al-

Qur’an yang menerangkan bahwa alif-lam-mim adalah nama sebuah 

surat, huruf Qasam (sumpah), pembuka surah,  huruf yang mempunyai 

makna rahasia, dan lain-lain.3  

c) Memakai kata Hamiil (surat Al-Mukmin, Al-Ahqof, Al-Syuura) 

 َعْن َلْوِح الضِمْريِ ُمْطَلًقا ى وِ اْلَوْحِي َوحاِمَيُه َويَا َماِحي اْلَغْريِ َوالس  ياَ َحاِملَ حم :  
 
قـُوتَِنا َوماَل ِإَىل َجَناِب َقْدِسَنا بِاْلَمْيِل َساَلِة ِحبَْولَِنا وَ الر  أَْعَباءَ  يَا َمْن َمحَلَ حم :  

 اِيت احلَِْقْيِقي بـَْعَد ُمَساَعَدِة تـَْوِفْيِقَنا َوَجْذٍب ِمْن َجْنِبَنا الذ 

 اهللاِ  ُقْدَرةِ  َسرَائِرِ  َعاملَِ  َويَا َغْريِهِ  َعنْ  اْلُوُجْودِ  َوَماِحيَ  اهللاِ  َوْحيِ  حاَِملَ  ياَ :  حم 
اتَِيهِ  َوْحَدتِهِ  ِسر  يَانِ َسرَا َوَعاِرفَ  صِ  قـُُلْوبِ  َعلىَ  الذَواَألْولَِياءِ  ْنِبَياءِ اْألَ  ِمنَ  ِعَباِدهِ  َخل   

 
d) Menggunakan kata Haafidz, pada surat  Al-Fushilat, Ad-Dukhan 

 حم :ياَ  َحاِفَظ َوْحِي اِهللا اْلُمَؤي ِد ِمْن ِعْنِدِه ِحلِْفِظ ُحُدْوِدِه ِمبُْقتَ َضى َأَوا ِمرِِه 
   ِلَمَصاِلِح ُعُمْوِم اْلَمظَاِهِر َواَألْكَوان اْلُقْرآَن اْجلَاِمعَ   ِهِه َهَذا َونـََوا

 َوَحاَالِتكَ  آْوقَاِتكَ  ُعُمْومِ  ِيف  َوْحِيهِ  َوُمرَاِقبَ  اهللاِ  ُحُدْودِ  َحاِفظَ  يَا: حم 

 
 
 
 

e) Menggunakan kata Haaris, pada surat Zuhruf. 

                                                           
3 Abi Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, Jami’ al-Bayan An Ta’wil Al-Qur’an, Dar 

alFikr, t.th, cet. II, juz 1, hlm. 86 
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 ِدْيِن اِهللا َوُمَالزَِم طَرِْيِق تـَْوِحْيِدهِ  يَا َحاِرسَ :  حم 
 
 
 

f) Menggunakan kata Haawi, pada surat Al-Jatsiyah 

ْبِه اْحلَاِدثَِة ِمَن اْألَْوَهاِم َوِذي اآلْحَالِم   ياَ َحاِويحم :  اْلَوْحِي َواْألَْوَهاِم َوُمزِْيَل الش 
 

g) Menggunakan kata Nabi pada surat Al-Qalam 

ْيِع الَرَذاِئِل َواألثَاِم  بِنـُْوِر اِهللا الَنِقي  الَناِئُب َعِن اَحلق الَناِظرِ  أَيـَها النِيبُ : ن َعْن مجَِ
 اُلمناِفَيِة ِلَمْرتـََبِة النبـُوِة َوالوَِاليَةِ 

 
Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan Abi Ja’far 

Muhammad bin Thabari yang memaknai huruf nun dengan ad-Dawah 

(dari riwayat Qatadah), al-Hut (dari riwayat lain), lauh min nur (dari 

riwayat lain), huruf-huruf yang terputus (dari riwayat Ibnu Abbas), 

huruf dari huruf ar-Rahman (dari riwayat lain).4 

h) Menggunakan kata Shofii, pada surat Shad 

ُه َعِن األُُمْوِر اُلمَناِفَيِة لِتَـْوِحْيِد اَحلق َوِإْجيَاِدِه َمْشَربُ   الصاِيف  ي فِ الص  يـَُهاأَ ص: 
ِة ِمبُْقَتَضى اِء الرَساَلِة َوالنبـُو ُدْوِق الصاِدِق ِيف ِادعَ َوْحَدتِِه الَذاتَِيِة َوالص  َوَصرَاَفةِ 

ْعَوِة َوالتْبِلْيِغ َوَمحِْل أَْعَباِء الرَسالَةِ اْلَوْحِي اِإلهلَِي َوِإْهلَاِمِه َوا اِبِر َعَلى َمَتاِعِب الدلص 
i) Menggunakan kata Kafii pada surat Maryam 

ْيِع اْألَ  يَا َكاِيفَ كهيعص:  نَاِم َوَهاِدْيِهْم ِإَيل َدارِالسالِم بَِيِد الُقْدَرة الَعالَِيِة َمَهاِم مجَِ
 ْنَك نَِيابًَة َعَنا الصاِدَرِة عَ 

 
2. Penafsiran Syeh Abdul Qadir al-Jailani terhadap Fawatih as-Suwar (huruf 

al-Muqatha’ah) sebagai berikut: 

                                                           
4 Abi Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, op. cit., cet. II, juz  29, hlm. 14-15 
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a. QS. Maryam/19: Èÿè‹γ!2 huruf kaf= kafii, ha’= hadii, ya’= Yadi, 

‘ain=al-‘Alii, shad=as-Shadir 

b. QS. Thaha/20:  µÛ  huruf tha’= thalib, sedang ha’ = hidayah 

c. QS. AS-Syua’ro/26: Ο û¡Û huruf tha’=thalibs sin=sa’adah ,siyadah 

mim=muabbadah, mukhalladah 

d. QS.An-Naml/27:§Ûhuruf tha=thalib, sin=sayyidah, sarmadiyah, 

sa’adah, saniyyah 

e. QS. Al-Qashas/28: Ο û¡Û tha’=thalib, sin=sa’adah, 

mim=muabbadah,mukhlidah 

f. QS. Al-Ankabut/29:  Ο !9# huruf alif =  al-Insan lam=al-‘alam, al-Laiq, 

mim=al-Muayyad, al-Mulazim 

g. QS. ar-Ruum/30:  Ο !9# huruf alif  = al-Insan lam=al-Afdal,al-Akmal, al-

Labiib, al-Laiq Mim= al-Mulaziim 

h. QS. Lukman/31:  Ο !9# huruf alif  = al-Insan, lam=al-kamiil, al-laiq, 

mim=al-Mukarom, al-Muayyad 

i. QS. as-Sajdah/22:  Ο !9# huruf  alif = al-Insan,  lam= al-Lawaziim, 

mim=al-Mulakhidh, al-Muthali’ 

j. QS. Yasiin/26: §ƒ ya=al-Yaqiin, Sin= Sabbih 
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k. QS. Shad/38: É shad= as-Shafii 

l. QS. Al-Mukmin/40: Οm ha’=ya hamiil wahyu, mim= ya Mahiyya al-

Ghair 

m. QS. Fussilat/41: Οm ha’= ya Hamiil al-wahyu, mim= al-Muayyad 

n. QS. al-Zuhruf/43: Οm ha’=ya Hariis dinillah, mim= ya Mulazim 

Thariq tauhid 

o. QS. al-Dhukhan/44: Οmhuruf ha’ = hafidz hududullah, mim=muraqib 

wahyu allah 

p. QS. al-Jatsiyah/45: Οm huruf ha’=hawii al wahyu al-ilham, mim= 

muziil as-syibh min al auham wa dzi al-ahlam 

q. QS. al-Ahkhof/46: Οm huruf ha= hamil  ar-risalah, mim=maala ila 

janaab qadasina bi al mail 

r. QS. Al-Syuura/42:1-2:  ,û¡ÿã, Οm huruf ha’ = ya haamil ,mim=ma 

hayyu alwujud, ‘ain=’aalim, sin=saraair, qaf= qudratullah 

s. QS. Qaf/50: X Qaf= al-Qaim, al-Qoyyum, al-Qaid, al-Quddus,al-

Quwwah 

t. QS. Al-Qalam/68: χ dimaknai an-Nabii 
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3. Syeih Abdul Qadir mempunyai perbedaan penafsiran dengan mufassir lain 

seperti : 

a. Menurut H.Oemar Bakri dalam Tafsir Rahmat 

Ayat ini dibaca putus-putus satu demi satu huruf ia tersusun 

dari huruf-huruf alphabet arab tidak mempunyai arti seperti perkataan 

ada 29 surat yang diawali dengan terputus dari ahli tafsir yang 

berpendapat bahwa Allah lah yang tahu maksudnya. Beliau juga 

merujuk tafsir Al- Manar yang menjelaskan bahwa maksud huruf ini 

adalah untuk menarik perhatian pendengar kepada ayat-ayat yang akan 

di baca selanjutnya bagi orang arab membaca huruf seperti ini menarik 

untuk di baca karena belum pernah di baca, jadi perhatian mereka 

tertuju sepenuhnya pada apa yang akan di sebutkan Rasulullah sesudah 

itu pada umumnya yang diterangkan ialah tentang Al-Qur’an karim, 

mukjizatnya, kebenarannya wahyu Allah.5 

b. Menurut Penafsiran Departemen Agama RI tahun 1965 

Di antara ahli-ahli tafsir mereka menyerahkan pengertiannya 

dengan Allah karena di pandang ayat-ayat Mutasyabihat ada pula yang 

menafsirkannya golongan yang menfsirkannya sebagai nama surat, 

untuk menarik perhatian pendengar supaya memperhatikan Al-Qur’an, 

untuk mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an di turunkan dalam bahasa arab 

yang tersusun dari huruf-huruf abjad untuk membuktikan bahwa Al-

Qur’an diturunkan dari Allah Swt.6 

c. Menurut Musthofa al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi  

Surat yang di awali dengan Alii Laam Miim Shod, Aliif Laam 

Raā, artinya sama saja dengan huruf ‘Ala, Ya dan sebagainya 

gunannya untuk menggugah para pendengar agar memusatkan 

                                                           
5 Oemar Bakry , Tafsir Rahmat  t.th.. Juz  1, hlm. 7 
6 Yayasan  Penyelenggara Penterjemah, Penterjemah  Departemen Agama RI, AL-Qur’an 

dan Terjemahnya.  Jakarta , Jamunu, 1965,  juz 1, hlm. 8 
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perhatiannya pada yang diturunkan atau Li-Tanbih, Al-Qur’an 

mempunyai mukjizat sebagai hujjah ahli kitab untuk menarik perhatian 

pendengar agar memperhatikan bahasan yang diturunkan oleh Allah.7 

d. Menurut Ibnu Katsir  

Mengenai maksud dan tafsir huruf muqatho’ah para mufasir 

berbeda pendapat sebagian ada yang mengatakan sebagai Isyaroh, 

sebagai nama-nama Al-Qur’an, sebagai nama-nama surat, dan sebagai 

nama-nama Allah.8 

e. Menurut Quraish Shihab 

Quraish Shihab menafsirkan bahwa huruf Muqatha’ah menurut 

beberapa mufassir (Sayid Kutub, Rasyad Khalifah) yang dikutipnya 

mengatakan bahwa huruf-huruf  yang menjadi pembuka surah 

menunjukan kemukjizatan Al-Qur’an yang membentuk kalimat –

kalimat prosa atau puisi, huruf-huruf ini sebagai isyarat sebagai huruf-

huruf yang terbanyak dalam surah-surahnya. 9 

f. Menurut Ath-Thobari 

At-Thobari  ketika memaknai Takwil (Kaaf Haa Yaa ‘Ain 

Shood) huruf Kaaf dimaknai Al-Kabiir = Allah Maha Besar 

berdasarkan riwayat Abu Husain Abdullah bin Ahmad bin Yunus, 

Hannad bin As-Sari dll, Kaaf dimaknai Kariim = Allah Maha Mulia 

Haa dimaknai Haadin = Allah Maha Mulia berdasarkan riwayat Ibnu 

Humaid, Yaa dimaknai Yamiin, Yaman Yujir artinya wahai engkau zat 

yang maha melindungi, huruf Ain dimaknai Allah Maha Mengetahui, 

dimaknai ‘Aziz, ‘Adl, huruf Shood dimaknai Shodiq Maha Benar, 

menurut sebagian pendapat ada yang berpendapat bahwa semua huruf 

tersebut adalah Nama-nama Allah.10 

                                                           
7 Ahmad Al-Musthofa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi. Semarang . PT Karya 

Toha Putra, 1992. Hlm 57 
8 Ibnu Katsir Addi Misqi, Tafsir al-Qur’anul ‘Adiim, juz 1 tth, Berut Darul kutub Al-

Ilmiah. hlm 334 
9 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Jakarta, Lentera Hati, 2012 vol 1. Hlm 104 
10 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thobari, Tafsir Ath-Thobari, terj, Ahsan Askan 

Khoirul Anam, Jakarta, Pustaka Azam, 2009, hlm. 435-446. 
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g. Menurut Jalaluddin Abdurrohman bin Abu Bakar As-Suyuti  

Menurut Jalaluddin As-Suyuthi ketika memaknai huruf 

Tha’Shin dalam awal surat an-Naml ditafsiri sebagai nama Allah yang 

agung berdasarkan riwayat Abdurrozak dan Abd bin Humaid dan Ibnu 

abi Hatim ditafsiri menjadi nama-nama Al-Qur’an.11 

h. Menurut Imam As-Syaukani  

Menurut Abul Lais As-Samarqondi dari Umar dan Usman dan 

ibnu Mas’ud yang di kutip oleh As-Syaukani dalam tafsirnya Fathul 

Qodir mengatakan bahwa” Huruf Muqatha’ah tidak dapat ditafsirkan.12 

i. Menurut A. Hasan Dalam Tafsir al-Furqon:   

Huruf Muqatha’ah (Alif, Lam ,Mim) menurut sebagaian dari 

tafsir-tafsir mengandung pengertian antara lain: 

1) Alif adalah ringkasan atau potongan huruf dari kalimat Allah atau 

Ana atau Aku. 

2) Laam adalah potongan dari huruf Jibril, Allah atau Lathif (pemanis 

atau lemah lembut) 

3) Miim adalah ringkasan dari huruf Muhammad atau ‘Alam (yang 

lebih megetahui aku) “ yang amat mulia atau yang amat di junjung 

maka Alif Laa Miim berarti”: Allah, Jibril, Muhammad Aku, 

Allah, yang lebih mengetahui Allah, pelemah lembut, yang amat 

mulia 

Jadi maksudnya adalah : Al-Qur’an ini dari Allah, kepada 

Jibril, kepada Muhammad , Al-Qur’an ini dari dari padaku, Allah yang 

lebih mengetahui, Al-Qur’an ini dari Allah, pelemah lembut yang amat 

mulia.13 

 

                                                           
11

 Jalaluddin Abdurrohman bin Abu Bakar As-Suyuti, Dar al-Mansur Fi-Tafsir al-Matsur, 
Libanon, Dar al-Kutb al-Ilmiah, juz 5. hlm 191. 

12 Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani , Fath al Qodir, juz 1 tt, Darul Al-Fikr. 
hlm. 46 

13 A. Hasan , Tafsir Al-Furqon ,t.th,  



61 
 

4. Syekh Abdul Qadir al-Jailani senantiasa melihat sifat-sifat ketuhanan yang 

ada dalam al-Qur’an dengan perhatian penuh. Hal ini dibuktikan dengan 

penafsiran pada Fawatih as-Suwar, al-Huruf al-Muqatha’ah, yang 

menyinggung tentang ketauhidan: 

a. Surat as-Syu’ara 

الطيَنِة  اهرَ َخلَدِة، َويَا طَ مُ الَسعادِة والِسَيادِة اُلمَؤبَدِة الْ  طالبَ يا طسم:   
َعِة الوالَطوِيّ   يـَْرِة ِمَن الَعالِئقِ َوالَسرِ  َبَشرِيَِة، ويَا َساِملُ السر ِة ِمْن أَْدنَاِس الطَِبيـْ
رَِة ِلَصَفاِء الناسُ  ذاِئِل اُلمَكدْوِحيدِ وِتَِيِة الَبَشرِيَِة، َويا ماِحي آثَاِر الرَشراِب التـ 

 
 

b. Surat  Qashas 

َدِة املَخلَدِة ويا طَيَب الطيَنِة، وَساِملَ السر والَسرِيـْرَِة بَ ؤَ مُ يَا طالَب الَسَعادة الْ طسم:
ِن اْلُمَكدرَاِت الطَِبيِعيِة املوَرثَِة ِألَنـَْواِع اَجلَهاَالِت َوالضالالِت املِنريَِة املقدِس عَ 

 َمْشَرِب التـْوِحْيدِ املَناِفَيِة ِلَصَفاِء 

 
c. Surat Shad  

 َصرَاَفةِ َوِإْجيَاِدِه وَ لِتَـْوِحْيِد اَحلق ُه َعِن األُُمْوِر اُلمَناِفَيِة الصاِيف َمْشَربُ  ي فِ الص َهاأَيـ ص: 
 اِدِق ِيف الَوْحَدتِِه الَذاتَِيِة َوالصِة ِمبُْقَتَضى اْلَوْحِي ُدْوِق الصبـُوَساَلِة َوالنَعاِء الر د

ْعَوِة َوالتْبِلْيِغ َوَمحِْل أَْعَباِء الرَساَلِة  اِبِر َعَلى َمَتاِعِب الداِإلهلَِي َوِإْهلَاِمِه َوالص 
d. Surat Zuhruf; 

  طَرِْيِق تـَْوِحْيِدهِ يَا َحاِرَس ِدْيِن اِهللا َوُمَالزَِم ��:      
  

e.  Surat Qaf: 

ْيِغ أَيـَها اِإلْنَساُن اْلَكاِمُل اْلَقاِبُل ِخلِْلَعِة اْخلَْلَفِة َوالنـَيابَِة اِإلَهلِيِة اْلَقيِم اْلَقاِئِم لَِتْبلِ ق: 
ْيَك ِمْن ِعْنِدِه ُسْبَحانَُه َعَلى ُعُمْوِم األَناَِم اْلَقاِئِد َهلُْم ِإَىل اِم اْلُمنَـزِل َعلَ هلَْ اْلَوْحِي َواِإل 

اْلَعالِم اْلُقُدْوِس السَالِم ِذْي اْلُقْدَرِة َواْلُقوِة اْلَكاِمَلِة الَشاِمَلِة َعَلى  كِ ْلَملِ تـَْوِحْيِد ا
 أَنـَْواِع األَنـَْعاِم َواالْنِتَقامِ 
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Dari penjelasan para ‘ulama diatas penulis dapat menganalisa bahwa 

secara umum penafsiran Syekh Abdul Qadir terhadap ayat al-Qur’an 

khususnya dalam ayat mutasyabihat (huruf al-Muqtha’ah) menggunakan 

konsep ta’wil, selanjutnya ta’wil tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-

orang yang ar rasihun fi al ilmi, seperti telah disinggung dalam bab II. Yaitu 

orang-orang yang mempunyai ilmu laduni, yaitu ilmu yang didapatkan dari 

Allah dengan cara membersihkan hati dari segala penyakitnya. 

Dalam bab III, telah disinggung tentang metode penafsiran beliau 

terhadap huruf al-Muqatha’ah, (mencantumkan huruf nida’ Yaa dan Ayyuha), 

Hal ini menurut analisa penulis menunjukkan bahwa beliau “memberikan ruh 

pada huruf” ini sesuai dengan apa yang disampaikan pada bab III, satu huruf 

bisa menjadi beberapa kalimat yang indah. Misal  pada surat Qof (huruf Qof) 

dan surat Al-Qolam (huruf Nun). 

 :X َها اِإلْنَساُن اْلَكاِمُل اْلَقاِبُل ِخلِْلَعةِ أَيـ  َيابَِة اِإلَهلِيِم اْلَقائِِم اْخلَْلَفِة َوالنـِة اْلَقي
اِم اْلُمْنزِِل َعَلْيَك ِمْن ِعْنِدِه ُسْبَحانَُه َعَلى ُعُمْوِم األَناَِم اْلَقاِئِد هلَْ لَِتْبِلْيِغ اْلَوْحِي َواِإل 
اْلُقْدَرِة َواْلُقوِة اْلَكاِمَلِة الَشاِمَلِة  ْلِك اْلَعَالِم اْلُقُدْوِس السَالِم ِذيْ َهلُْم ِإَىل تـَْوِحْيِد اْلمَ 

 َعَلى أَنـَْواِع األَنـَْعاِم َواالْنِتَقامِ 
Artinya: Wahai manusia yang sempurna yang menerima khulu’, 

pemimpin pengganti ,dan ketuhanan, yang berdiri dan 
melanggengkan untuk menyampaikan wahyu dan ilham yang 
diturunkan kepadamu dari sisi-Nya diatas segala kebiasaan 
manusia, yang membatasi kepada kesatuan raja alam semesta 
yang disucikan dan menyelamatkan yang mempunyai 
kekuasaan dan kekuatan yang sempurna yang meliputi segala 
macam kenikmatan  

 

 :χ  ِالَناِظر ِيبُ الَناِئُب َعِن اَحلقَها النأَيـ  ْيِع الَرَذاِئِل َواألثَاِم  بِنـُْوِر اِهللا الَنِقي َعْن مجَِ
 ِة َوالوَِاليَةِ و بُـ اِفَيِة ِلَمْرتـََبِة الن نَ مُ الْ 

Artinya: wahai Nabi yang menjadi pengganti kebenaran, yang melihat 
dengan nur Allah, yang membenci segala hal yang 
menjijikkan, dosa dan meniadakan derajat kenabian dan 
kekuasaan. 
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Hal ini berbeda dengan penafsiran para mufassir yang mengikuti aliran 

bil al ma’tsur seperti: Ibnu Katsir, ketika beliau  menafsirkan huruf al-

Muqatha’ah lebih banyak mengemukakan (perbedaan pendapat) hadis-hadis 

yang berkaitan huruf al-Muqatha’ah. Ibnu Katsir sebelum menafsirkan lebih 

dahulu menjelaskan keutamaan surat yang bersangkutan. Misal, sebelum 

menafsirkan huruf al-Muqatha’ah (alif lam mim) surah al-Baqarah beliau 

menerangkan riwayat-riwayat keutamaan surah al-Baqarah14.  

Hal ini berbeda dengan Syeh Abdul Qadir al-Jailani yang lebih dahulu 

memberikan pengantar pujian kepada Nabi Muhammad. Misal: 

a. Seperti dalam Fatihah surah shad: 15 

ْعَوِة اْلَعامِة ا كاَفِة اْلبَـرَايَا بِ فـََقاَل ُخمَاِطًبا ِحلَِبْيِبِه اَلِذْي ِاْخَتارَُه لِرَِسالَِتِه ِإَىل  لد
 ِل م َوالتْشرِْيِع التاِم اْلَكاِمِل اْلُمكَ 

  
Artinya: “Maka Allah berkata kepada kekasihNya yang telah dipilih 

untuk menyampaikan risalahNya untuk semua kebaikan 
dengan mengajak kepada segala yang disyariatkan yang 
sempurna dan menyempurnakan” 

 

b. Pembuka surah al-Mu’min 16 

ِمبَا َأْوَحى ِمْن َدالَِئِل التـْوِحْيِد، فـََقاَل ُسْبَحانَُه  هُ ُسْبَحانَُه َحِبْيبَ ِلَذِلَك َأْوَحى 
ِه اْألَْعَلى    ُخمَاِطباً لَُه بـَْعَد َما تـََيمَن بِامسِْ

Artinya: “Karena itu Allah memberi wahyu kepada kekasihNya seperti 
mewahyukan dalil-dalil tauhid, maka Allah berkata kepada 
orang yang dicintainya setelah menyembut Namanya yang 
luhur.” 

 
 

c. Pembuka surah Fushilat 17 

  .هِ َأْمسَائِ  تِ َز ِيف ِخطَابِِه بـَْعَدَما تـََيمَن بِأُمَهاَحِبْيَبُه َوَرمّ َوِهلَذا َخاَطَب ُسْبَحانَُه 

                                                           
14 Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-Adhim, Juz 1, al-Maktabah al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, 

hlm.33 
15 Ibid.,  hlm. 55  
16 Ibid.,  hlm. 141  
17Ibid., hlm. 187 
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Artinya: “Dan karena ini Allah berbicara kepada kekasihNya dan 
memberikan pemahaman setelah bersumpah dengan nama-
namaNya.”  

 
d. Pembuka surah as-Syura’18 

 ُسْبَحانَُه  َحِبْيَبُه َعَلى طَرِْيِق تـَْوِحْيِدِه, بـَْعَدَما َخاَطَب ُمتَـيَ  هَ َوِهلَذا نـَب ًنا بِامسِِْه م
  اْلَعِظْيِم 

Artinya: “Dan karena ini Allah mengingatkan kepada kekasihNya 
dengan jalan mentauhidkaNya, setelah berkata dengan 
bersumpah atas namaNya yang agung”.  

 
e. Pembuka surah az-Zuhruf19 

  ُه ِبِكَتابِِه َهَذا  بـَْعَدَما َخاَطَب َعَلى َحِبْيِبِه َوِهلََذا أَْقَسَم ُسْبَحانَ 
 

Artinya: ” Dan karena ini Allah bersumpah dengan kitabNya ini 
setelah berkata kepada kekasihNya”. 

 
f. Pembuka ad-Dukhan20 

  ِه اْألَْعَلى َوقَاَل ُمَناِديًا ِحلَِبْيِبِه بـَْعَدَما تـََيمَن بِامسِْ 
Artinya: “Dan Allah memanggil kepada kekasihNya setelah 

bersumpah dengan namaNya yang luhur”. 
 

g. Pembuka surah al-Jatsiyah21 

 َم  هَ ِلَذاِلَك نـَبُسْبَحانَُه َحِبْيَبُه َصَلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسل  
Artinya: “karena itu Allah Yang Maha Suci memberi tahu kepada 

kekasihNya semoga Allah memberikan rahmat serta 
keselamatan” 

 
h. Pembuka surah al-Ahqof22 

  َخاَطَب ُسْبَحانَُه َحِبْيَبُه ِمبَا َخاَطبَ  ِلَذاِلكَ 
Artinya: “karena itu Allah berkata kepada kekasihNya dengan 

berbicara”. 

                                                           
18 Ibid.,  hlm. 221 
19Ibid.,  hlm. 252 
20 Ibid., hlm. 284 
21 Ibid., hlm. 301 
22Ibid.,  hlm. 318 
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i. Pembuka surah Qhof23 

  َل نـْزَ َحانَُه َعَلى َحِبْيِبِه َما أَ ِلَذاِلَك أَنـَْزَل ُسبْ 
Artinya: “karena itu Allah menurunkan kepada kekasih-Nya dengan 

sesuatu yang diturunkan kepadanya 
 

B. Pandangan Ulama Tentang penafsiran Syekh Abdul Qadir al-Jailani  

Beberapa pendapat yang mengomentari penafsiran Syekh Abdul Qadir 

al-Jailani diantaranya adalah :  

1. Menurut Syeikh Fadhil (pentahkiq-editor, kitab Tafsir Al-Jailani) “ tafsir 

ini tidak seperti tafsir yang lain, yang berpegang pada ilmu dan faham 

tertentu, akan tetapi berorientasi pada menghidupkan ruh, taqwa, 

menghubungkan antara murid dengan guru, dengan harapan mendapatkan 

ketinggian derajat”.24 

2. Menurut Syeikh Fadhil  ketika seminar ( Bedah Tafsir al-Jailani ) ada 

beberapa kelebihan dari tafsir Al Jailani, diantaranya adalah corak  isyar’i 

dan ilmiah yang begitu kental dalam tafsir tersebut. Sebagai contoh, 

misalnya, ungkapan yang sering digunakan oleh para ahli tafsir dalam 

ayat pertama surah Al-Ikhlash: “Katakanlah (wahai Muhammad).” Tetapi, 

Syekh tidak pernah memakai nama secara langsung melainkan dengan 

julukan, antara lain, “Wahai Rasul yang paling sempurna”, Wahai insan 

sempurna,” dan lain sebagainya. Selain itu, dalam penafsiran tiap lafal 

Basmalah yang terdapat di permulaan surah, sesuai dengan makna yang 

terkandung dalam surah secara keseluruhan. Dengan demikian, ada 114 

tafsir berbeda terkait lafal basmalah. Di penghujung pembahasan, Syeikh 

menyertakan doa. Tak hanya pada kitab Tafsir Al-Jailani, akan tetapi pola 

ini dituliskan di tiap karyanya. Sebagai contoh dalam surah al-Fatihah, 

setelah uraian tentang makna ayat ke-2, Syeikh menyertakan kata ‘Amin’, 

semoga diterima Engkau Wahai Maha Pengasih. Tafsir Al-Jailani lebih 

dekat dengan Tafsir Bi al Ma’tsur yang menafsirkan ayat dengan ayat, 

                                                           
23 Ibid., hlm. 393 
24

 As-Syaikh ‘Abdul Qadir al-Jailani,  op.cit., juz 1, hlm. 28 
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dan hadist. Dalam kesempatan tersebut, Syeikh Fadhil juga mengatakan 

bahwa pencariannnya menemukan banyak hal yang baru. 

3. Tanggapan beberapa tokoh yang mengikuti bedah tafsir itu, seperti KH 

Abdul Manan ketua Lembaga Takmir masjid Nahdlatul ‘Ulama (LTM 

NU). mengatakan bahwa bedah Tafsir Al-Jailani ini penting dilakukan, 

supaya muslim Indonesia mengetahui Syeikh Abdul Qodir secara 

menyeluruh.  

“Maklum saja tafsir ini tidak banyak diketahui, karena belum lama 
ditemukan. Kitab ini baru diterbitkan setahun yang lalu, oleh 
penerbit di Istambul Turki. Insya Allah, kita ini akan memperkaya 
khazanah kelimuan kita di pesantren khususnya, dan umat Islam 
umumnya,” . 
 

4. Pengamat sufi KH Luqman Hakiem mengatakan tafsir al Jailani 

merupakan sebuah karya monumental: 

” Saya kira ini merupakan salah satu monumen terbesar abad ini. 
Tafsir yang semula hilang kini  dapat ditasheh kembali. Insya 
Allah kitab ini akan melengkapi kahsanah di perpustakan pondok 
pesantren dan universitas di negeri ini,”  
 

Lukman menambahkan bahwa banyak kitab-kitab tafsir dalam perspektif 

tasawuf yang belum masuk ke Indonesia. Adanya tafsir ini menjadi salah 

satu yang akan menambah referensi dalam dunia tafsir di tanah air.  

“Terus terang saja, pesantren tidak banyak membalah (mengaji) 
kita bercorak sufistik. Dengan hadirnya kitab ini, minat pesantren 
terhadap kitab tafsir tasawuf akan meningkat. Kita baru berhenti 
pada suluk atau pengamalan, belum kajian tasawuf yang serius 
dan beragam. Dengan kitab ini, cinta kita pada beliau dengan tahu 
dan paham, bukan cinta buta,” 25 
 

 

C. Corak Penafsiran Huruf al-Muqatha’ah dalam Tafsir al-Jailani Karya 

Syekh Abdul Qadir al-Jailani 

Dalam bab III, telah dijelaskan sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

Syekh Fadhil (pentahkiq-editor kitab tafsir al-Jailani) bahwa tafsir ini 

                                                           
25

 http://yuksholat5.blogspot.com/2011/12/membedah-tafsir-syeikh-abdul-qodir-al.html di 
akses pada tanggal 6 Mei 2013 
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mempunyai corak isy’ari. Huruf al-Muqatha’ah yang dinilai oleh para mufassir 

sebagai ayat mutasyabihat  ternyata dalam tafsir al-Jailani ditafsirkan dengan 

panggilan kepada nabi Muhammad, untuk mengajak manusia kepada 

ketauhidan, dan kesufian, hal ini cukup beralasan karena pada awalnya ketika  

para mufassir beragumen tentang pemaknaan mutasyabihat, justru Abdul Qadir 

al-Jailani mempunyai penafsiran yang lain, berikut perbedaan penafsiran 

mutasyabihat26 . Mutasyabihat menurut para mufassir lain adalah sebagai 

berikut: Menurut Quraish Syihab mutasyabihat adalah ayat-ayat yang 

mengandung  kesamaran dalam maknanya artinya memerlukan keterangan dan 

penjelasan tambahan.27 Menurut Hamka mutasyabihat adalah membicarakan 

hal yang berkenaan dengan ketuhanan, ayat yang satu menyerupai dengan ayat 

yang lain dalam kebenaranya, dalam kefasihanya, dan dalam balaghahnya.28  

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, mutasyabih itu 

terbagi dua:  

a. Golongan yang sesat, berpegang kepada hawa nafsu dalam mentakwilkan 

ayat-ayat Al-Qur’an, bukan berpegang kepada dasar yang muhkan. 

b. Golongan yang benar, mengembalikan mutasyabih kepada yang muhkam 

dan mengembalikan maknanya kepada ilmu Allah sendiri serta bermohon 

supaya mereka diberikan rahmat, yakni inayah Ilahiyah dan taufiq Rabbani 

yang tak mungkin diusahakan oleh hamba sendiri.29 

Sedangkan mutasyabihat menurut Syeih Abdul Qadir Al-Jailani adalah 

sesuatu hal yang berkaitan dengan kemakrifatan, hakikat, yang mempunyai 

nilai hikmah, kebaikan, ajakan, dalam mewujudkan kesempurnaan ketaatan, 

ibadah yang dijalani, diselaraskan dengan cita-cita yang luhur dan berorientasi 

pada lautan ketauhidan.30 

 Hal ini di sebabkan, karena  Syekh Abdul Qadir al-Jailani adalah 

tokoh sufi, maka umumnya  pandangan para sufi terhadap al-Qur’an adalah: 

                                                           

 
27 M.Quraish Syihab, Tafsir al-Misbah, Jakarta Lentera Hati, t.th, Vol. 2, hlm.18. 
28  Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta , Pustaka Panjimas, 1986, juz 3, hlm. 108-109 
29

 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, Tafsir Al-Qur’anul Majid, Semarang, Pustaka 
Rizki Putra, 1995, hlm. 522. 

30
  As-Syaikh ‘Abdul Qadir al-Jailani,  op.cit., juz 3, hlm. 250 
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a. Dalam al-Qur’an terdapat pengetahuan generasi terdahulu dan generasi 

yang akan datang bagi mereka yang telah dibuka mata hatinya.31 

b. Al-Qur’an mencakup tujuh puluh ribu ilmu dan dua ratus ilmu, karena 

setiap kalimat adalah ilmu yang akan berkembang menjadi empat kali lipat 

sebab setiap kalimat mempunyai sisi dhahir dan batas dan sumber.32 

c. Al-Qur’an tidak diturunkan dalam sebuah ayat kecuali di dalamnya 

terdapat sisi dhahir dan batin, dan dalam setiap huruf terdapat definisi dan 

dalam definisi terdapat sumber tumbuhnya makna.33   

d. Para sufi berusaha mengekspresikan pemikiran-pemikirannya tidak hanya 

melalui susunan kalimat yang sistematis maknanya, tetapi mereka 

menyibukkan diri dengan media bathiniyah dan misterius serta 

mengupayakan pertautan antara huruf-huruf dengan angka-angka melalui 

metode ilmu huruf dengan harapan munculnya buah-buah sufistik.34 

Penafsiran Syekh Abdul Qadir terhadap huruf al-Muqatha’ah sangat 

rasional serta mudah diterima. Sebagai bukti adalah: 

1) Syekh Abdul Qadir lebih mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa 

huruf-huruf itu sebagai singkatan-singkatan untuk kata-kata atau kalimat-

kalimat tertentu. Pandangan tentang huruf-huruf misterius sebagai 

singkatan kata atau kalimat tertentu, seperti terlihat di atas, sebagian 

besarnya bersumber dari Ibn Abbas, salah seorang sepupu Nabi, yang 

dianggap kaum Muslimin sebagai otoritas terbesar dalam tafsir Al-Qur’an. 

Sekalipun demikian, pemaknaan huruf-huruf misterius tersebut telah 

bergerak ke dalam wilayah kemungkinan yang tidak terbatas. Seseorang 

bisa saja mengartikan huruf-huruf itu selaras dengan gagasan yang 

dikehendakinya, baik dengan pijakan artifisial ataupun tanpa pijakan yang 

masuk akal. Misal, Nun= Ayyuha An Nabii, thaha= Ya Thalib al Hidayah 

                                                           
31 Ignaz Goldziher, Mazhab Tafsir dari Klasik hingga Modern, terj: M. Alaika Salamullah 

dkk, elSAQ pres, Yogyakarta, 2006, hlm.259 
32 Ibid., hlm. 305 
33 Ignaz Goldziher, loc.cit. 
34 Ibid., hlm. 306 
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2) kegunaan Fawatih as-Suwar adalah adalah untuk memberi pesan kepada 

Nabi, memperindah dan menyempurnakan bentuk-bentuk penyampaian, 

sebagai sarana pujian dan dipandang untuk merangkum semua materi yang 

akan disampaikan lewat  kata-kata awal. Hal ini telah dibuktikan oleh 

penafsiran Syeh Abdul Qadir al-Jailani dalam huruf muqatha’ah. Misal 

dalam fawatih as-Suwar surat Lukman: 

 أَيـَّها اِإلْنَساُن اْلكاَِمُل الالَِئُق لَِلَواِمِع َلطَاِئِف أَنـَْواِر اْلُوُجْوِد اِإلهلَِي َوَلَواِئِح آثَارِ 
 ِم اُلمَؤيُجْوِدِه اْلُمَكر َرِم اُلممْ ْطِف َواْلكَ ِد ِمْن ِعْنِدِه ِمبَزِْيِد الل ِص ِمْن َتاِز اُلمَتَخص

يْ  بـَْنيِ   ِع اَلَمراِتِب اْلَعالَِيِة ِميْ ْسَتْجِمَعِة جلَِ مُ ِع اْلَمظَاِهِر بِاْلَمْرتـََبِة اْجلَاِمَعِة الْ مجَِ
 
Artinya:  wahai insan yang sempurna yang sesuai dengan kemilaunya 

golongan cahaya ilahi yang memuliakan yang menguasai dari 
sisinya dengan menambah kelembutan dan kemurahan yang 
membedakan antara yang dikhususkan dari beberapa tempat yang 
nampak dengan kedudukan yang dikumpulkan dan disepakati 
derajat keluhuranya 

 

3) Fawatih as-Suwar adalah sebuah pembuka surat dan salah satunya adalah 

pembuka surat yang diawali dengan panggilan kepada Nabi Muhammad 

seperti pada pembuka surah Nida’ untuk Nabi dengan term ya ayyuha an-

Nabiiyu pada surat at-Tahrim dan At-Thalaq. Nida’ kepada Nabi dengan 

term Ya ayyuha al-Muzammil pada surah Al-Muzammil. Nida’ kepada 

Nabi dengan term ya ayyuha al-Mudatstsir . 

a. Awal surah at-Tahrim 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$tΒ ¨≅ ymr& ª! $# y7 s9 ( ‘ÉótG ö;s? |N$|Êö� tΒ y7 Å_≡uρø— r& 4 ª! $#uρ Ö‘θà� xî 

×ΛÏm§‘ ∩⊇∪     

Artinya: Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah 
halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-
isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

 

b. Awal surah at-Thalaq 
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Artinya:  Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 
Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu 
mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan 
hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada 
Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari 
rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang 
Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia 
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak 
mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu 
sesuatu hal yang baru. 

 

c. Awal surah al-Muzammil 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑø9 $# ∩⊇∪     

Artinya: Hai orang yang berselimut (Muhammad) 
 

d. Awal surah al-Mudatsir 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ã�ÏoO£‰ßϑø9 $# ∩⊇∪     

Artinya: Hai orang yang berkemul (berselimut) 
 
Apabila Fawatih as-Suwar pada surat at-Tahrim, at-Thalaq, 

dibandingkan  dengan penafsiran Syekh Abdul Qadir pada awal surat al-

Qalam: 

 

:χ  ُِيبَها النأَيـ الَناِظِر بِنـُْوِر اِهللا الَنِقي ْيِع الَرَذاِئِل َواألثَاِم  الَناِئُب َعِن اَحلق َعْن مجَِ
 َوِة َوالوَِاليَةِ بُـ ن اِفَيِة ِلَمْرتـََبِة الاُلمنَ 
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Artinya: Wahai Nabi yang menjadi pengganti kebenaran, yang melihat 
dengan nur Allah, yang membenci segala hal yang menjijikkan, 
dosa dan meniadakan derajat kenabian dan kekuasaan 

 
Maka penulis menemukan kemiripan antara bunyi Fawatih as-

Suwar Al-Qur’an dengan teks penafsiran Syekh Abdul Qadir al-Jailani 

pada huruf Fawatih as-Suwar (huruf al-Muqatha’ah). 
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Artinya: Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah 
halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? 
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

:χ  ُِيبَها النالَناِظرِ أَيـ بِنـُْوِر اهللاِ  الَناِئُب َعِن اَحلق ْيِع الَرَذاِئِل َواألثَامِ   الَنِقي  َعْن مجَِ
 َوِة َوالوَِاليَةِ بُـ ن اُلمناِفَيِة ِلَمْرتـََبِة ال

 
Artinya: Wahai Nabi yang menjadi pengganti kebenaran, yang melihat 

dengan nur Allah, yang membenci segala hal yang menjijikkan, 
dosa dan meniadakan derajat kenabian dan kekuasaan. 

 

D. Kelebihan dan Kekurangan Penafsiran Huruf Muqatha’ah menurut 

Syekh Abdul Qodir Al-Jailani 

1. Kelebihan  

a. Menafsirkan dengan pendekatan ilmu sufi yang bisa mengantarkan 

pada keyakinan dan keimanan 

b. Penafsiran Syekh abdul Qodir Al-Jailani mudah di pahami karena 

sama seperti Fawatihus suwar yang berisi pujian kepada Allah, 

panggilan kepada Nabi Muhammad, manusia dan para pencari ilmu. 

2. Kekuranagan ketika menafsirkan huruf al-Muqatha’ah tidak 

mencantumkan sumber periwayatan seperti hadis dan pendapat para 

‘ulama. 


